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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
<!ID1261269-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 78/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras prestações
de serviços de recarga de extintores de incêndio, testes pneumáticos
nas mangueiras de combate a incêndio e futuras aquisições de man-
gueiras de combate a incêndio. Total de Itens Licitados: 00009 .
Edital: 24/07/2008 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . EN-
DEREÇO: SAFS quadra 8, Lote 1, Bloco A, Sala 333 Asa Sul -
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 24/07/2008 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
25/08/2008 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal www.com-
prasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página.
Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.gov.br.

(SIDEC - 23/07/2008) 080001-00001-2008NE000104
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PREGÃO Nº 83/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de umidificadores de ambiente. Total de Itens Licitados: 00001 .
Edital: 24/07/2008 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . EN-
DEREÇO: SAFS quadra 8, Lote 1, Bloco A, Sala 333 Asa Sul -
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 24/07/2008 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
26/08/2008 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal www.com-
prasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página.
Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.gov.br.
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PREGÃO Nº 85/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de baterias para No-Break. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
24/07/2008 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO:
SAFS quadra 8, Lote 1, Bloco A, Sala 333 Asa Sul - BRASILIA -
DF . Entrega das Propostas: a partir de 24/07/2008 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 27/08/2008 às
14h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
poderá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br,
ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página. Pedidos de es-
clarecimento e impugnações deverão ser encaminhados exclusiva-
mente por meio elet ônico para o endereço cpl@tst.gov.br.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira
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S E C R E TA R I A
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AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos De-
cretos n.ºs 3.931/2001 e 6.204/2007, torna público o preço registrado
para futuras aquisições de materiais de copa e cozinha, conforme
descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 45/2008.
A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na
Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.
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Jarra de vidro meio cristal, liso, transpa-
rente, para água, com alça, com capaci-
dade para 2 (dois) litros

100 un R$ 12,12

Copo meio cristal liso para água, trans-
parente, cilíndrico, com aprox. 14cm de
altura, 7 cm de diâmetro de boca, com
capacidade para aprox. 360ml, fundo re-
forçado

2.400 un R$ 3,94

Itiban Comércio de Utilidades Domésticas Ltda.
Faca para sobremesa, em aço inoxidável
18/10, medindo aprox. 18,8cm de com-
primento, sendo a lâmina de 8cm serri-
lhada e cabo em aço inoxidável de 2mm
de espessura

312 un R$ 3,95

Garfo para sobremesa, em aço inoxidável
18/10, medindo aproximadamente 18cm
de comprimento e 1,5mm de espessura,
com cabo também em aço inoxidável

312 un R$ 2,59

Casa e Bar Nordeste Comércio de Utilidades do Lar Ltda.
Colher para café, em aço inoxidável
18/10, medindo aproximadamente 10cm
de comprimento e 1,5mm de espessura,
com cabo também em aço inoxidável

420 un R$ 1,19

Colher para chá, em aço inoxidável 18/10,
medindo aproximadamente 13cm de com-
primento e 1mm de espessura, com cabo
também em aço inoxidável

420 un R$ 1,31

Colher para sobremesa, em aço inoxidável
18/10, medindo aproximadamente 18cm
de comprimento e 1,5mm de espessura,
com cabo também em aço inoxidável

120 un R$ 2,98

Xícara com pires, para café, com capa-
cidade de 50ml, em porcelana de 1ª linha
branca, totalmente esmaltado

420 un R$ 3,39

Xícara com pires, para chá, com capa-
cidade de 150ml, em porcelana de 1ª linha
branca, totalmente esmaltado

120 un R$ 3,66

Prato raso para sobremesa, circular, em
porcelana de 1ª linha na cor branca, to-
talmente esmaltado

120 un R$ 4,00

Copo, tipo taça, em vidro transparente,
com pé alto, capacidade para 310ml, me-
dindo aproximadamente 178mm de altura
x 78mm de diâmetro

1.200 un R$ 3,18

Garrafa térmica de pressão, com capaci-
dade para 500ml, tipo linha serv plus, na
cor azul ravel

156 un R$ 22,90

Via Copa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda.

Brasília, 23 de julho de 2008.
ALEXANDRE DE JESUS COELHO MACHADO

Diretor-Geral

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO
E FINANÇAS
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EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo TST nº 501.177/2008-4. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Plussport Comercial Ltda. -
EPP. OBJETO: aquisição de refrigeradores domésticos. MODALI-
DADE: Pregão Eletrônico n.º 66/2008, conforme Lei Complementar
nº 123/2006, Lei n.º 10.520/2002 e os Decretos n.ºs 5.450/2005 e
6.204/2007. VALOR: total de R$ 21.700,00. VIGÊNCIA: a partir da
assinatura até 90 dias após o recebimento definitivo do objeto. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 4.4.90.52, nota de em-
penho 2008NE000985, de 8/7/2008. ASSINATURA: 22/7/2008. Pelo
Contratante: Fabiano de Andrade Lima, Secretário de Administração,
Orçamento e Finanças. Pela Contratada: Roberto Ferrini Teixeira,
D i r e t o r.
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Processos TST n.ºs 501.022/2008-8. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Lanisul Comércio de Equipa-
mentos e Suprimentos Ltda. OBJETO: aquisição de placas de vídeo,
com suporte de serviços associado, incluindo prestação de assistência
técnica. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 48/2008, conforme
Lei Complementar nº 123/2006, Lei n.º 10.520/2002 e os Decretos
n.ºs 3.931/01, 5.450/2005 e 6.204/2007. VALOR: total de R$
11.545,00. VIGÊNCIA: a partir da assinatura até 90 dias após o
recebimento definitivo do objeto. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa
3.3.90.30, nota de empenho 2008NE000997, de 11/7/2008. ASSI-
NATURA: 22/7/2008. Pelo Contratante: Fabiano de Andrade Lima,
Secretário de Administração, Orçamento e Finanças. Pela Contratada:
Wemberth de Souza Freitas, Administrador.




