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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 114/2008
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de auxiliar (atendente) de consultório dentário Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
08/10/2008 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 08/10/2008 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 21/10/2008 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 esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.gov.br.
JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira
(SIDEC - 07/10/2008) 080001-00001-2008NE000104

SECRETARIA
<!ID1426710-0>

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento na Lei nº
8.666/93 e no Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para futuras aquisições de material de expediente, conforme
descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º
55/2008. As atas de registro de preços, na íntegra, encontram-se
disponíveis
na
Internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.tst.gov.br/Srlca/.
Objeto Registrado

Quant. Preço Unitário
Registrado (R$) .
Apontador escolar, em plástico resistente, 2.016
0,08
com ranhuras nas laterais, lâmina de aço
temperado, sem depósito
Bandeja simples para expediente/papel 150
6,00
(caixa para correspondência), em acrílico
de 3 a 4 mm de espessura, dimensões mínimas 36x25x4cm cada bandeja
Bandeja para expediente/papel (caixa para 250
13,55
correspondência), em acrílico de 3 a 4 mm
de espessura, c/ 02 (dois) compartimentos,
dimensões mínimas 36x25x4cm cada bandeja
Bandeja p/ expediente/papel (caixa para 150
18,25
correspondência), em acrílico de 3 a 4 mm
de espessura, c/ 03 (três) compartimentos,
dimensões mínimas 36x25x4cm cada bandeja
Borracha de vinil macia, com cinta plás- 3.504
0,29
tica protetora, para apagar lápis grafite
sem estragar o papel ou deixar borrões,
medindo aprox. 42x21x11mm

3
Caneta esferográfica, na cor azul, corpo 20.000
0,29
único em plástico transparente resistente
sextavado que contenha orifício milimétrico no sentido longitudinal para suspiro
Caneta esferográfica, na cor preta, corpo 8.000
0,29
único em plástico transparente resistente
sextavado que contenha orifício milimétrico no sentido longitudinal para suspiro
Caneta esferográfica, na cor vermelha, 3.500
0,29
corpo único em plástico transparente resistente sextavado que contenha orifício
milimétrico no sentido longitudinal para
suspiro
Capa em PVC para encadernação, opaca, 12.000
0,13
cinza ou preta, corrugada, formato ofício
(216 x 330mm)
Capa em PVC para encadernação, trans- 12.000
0,14
parente, incolor, tipo line, formato ofício
(216 x 330mm)
Lápis preto de grafite, dureza 2, 2mm de 8.004
0,10
diâmetro, madeira macia, sem rachaduras,
corpo cilíndrico, com envoltório do grafite
sem emendas, medindo7mmX175mm
Papel auto-adesivo para recado, tipo post 3.024
1,47
it, em papel reciclado, cor característica do
papel reciclado, 90g/m2, med. 76x102mm,
em bloco com 100 folhas
0,52
Papel auto-adesivo para recado, tipo post 3.000
it, em papel reciclado, cor característica
do
medindo
papel
reciclado,
90g/m2,
38x50mm, em bloco com 100 folhas
Papel embrulho,
pardo, folha, 66 cm x 96 2.500
0,17
cm, 70 g/m2 (deverão ser entregues em pacotes contendo 250 folhas cada)
Pasta suspensa, tipo marmorizada, com 2.500
0,58
ferragens niqueladas e com visor, medindo
360x240mm (deverão ser entregues em
caixas contendo 50 unidades cada)
0,28
Pasta de PVC, em "L", incolor, opaca, me- 4.000
dindo 230x330mm, espessura 0,18mm,
acabamento em solda eletrônica de 2mm
na borda inferior
Empresa vencedora: Papelaria Completa Ltda - ME
0,78
Lápis preto de grafite com dureza 4B de 1.500
2mm de diâmetro, em madeira macia, sem
rachaduras, sextavado, para taquigrafia,
com envoltório do grafite sem emendas
Empresa vencedora: S C & M Comercial de Materiais de Escritório e Informática Ltda
Fita entintada de algodão na cor roxa, para 200
22,43
relógio datador-numerador de protocolo,
marca Irce, mod. RDN 06, com carretel
metálico, em embalagem individual
Régua comum, em plástico cristal, tama- 1.000
0,80
nho 30cm de comprimento x 3,5cm de
largura x 0,3cm de espessura na face não
graduada, com graduação precisa
Régua comum, em plástico cristal, tama- 1.000
2,83
nho: 50cm de comprimento; entre 3,7 e
4cm de largura; 0,3cm de espessura na
face não graduada, com graduação precisa
Empresa vencedora: SS Importação e Distribuidora Logistica Ltda
Invólucro para pasta seletiva, em plástico 5.000
0,14
com espessura de 0,10 mm, medindo
216x356mm, alta transparência, com quatro furos
Marcador (pincel) para quadro branco 202
1,20
magnético na cor preta, apagável, em material plástico, com ponta de feltro, carga
descartável, val.:mínima de 1 ano
Reforço de tela auto-adesivo, p/ papel per- 60
2,14
furado, diâmetro 14,5mm, caixas com 200
peças cada
Empresa vencedora: ALM - Audio, Video e Suprimentos para Informática Ltda
Papel auto-adesivo para recado, tipo post 3.024
0,95
it, em celulose vegetal acrílica de 90g/m2,
med. 76x102mm, em bloco com 100 folhas,amarela, validade mínima de três
anos
Papel auto-adesivo para recado, tipo post 3.000
0,30
it, em celulose vegetal acrílica de 90g/m2,
medindo 38x50mm, em bloco com 100 folhas, na cor amarela, validade mínima de
três anos
Empresa vencedora: Ativa BSB Informática, Eletrônica e Papelaria
Ltda EPP
Bobina de papel para calculadora, em 1 50
0,87
via, papel cetinado branco, com aproximadamente 0,08mm de espessura, medindo 69mm de largura x 60m de cumprimento
Corretivo líquido para erros mecanográ- 1.500
0,38
ficos e manuais, base d'água, secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável,
com CRQ do químico responsável
Grampo trilho encadernador em plástico, 40.000
0,13
cor branco leitoso, med. 12,5cm de comprimento por 1,5cm de largura por 4mm
de espessura, com prendedor de nylon
Pasta em PVC, com a 1ª capa transparente 400
4,60
e fundo na cor preta, medindo 290mm x
340mm, com 20 invólucros plásticos internos de espessura 0,10 mm
Umedecedor de dedo com esponja, me- 100
1,00
dindo aproximadamente 9cm de diâmetro
de base, com prazo de validade mínimo de
2 anos
Umedecedor de dedo em pasta, não tó- 1.500
1,13
xico, peso líquido de 12g, validade mínima de 01 (um) ano, com CRQ do químico responsável impresso na embalagem
e/ou no rótulo
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Empresa vencedora: Metas Industria de Fitas Ltda EPP
4,8
Caixa arquivo (porta revistas) em material 1.000
rígido de cerca de 3mm, nas cores azul ou
preta, revestido em PVC, desmontável,
medindo 30 x 26 x 10cm montada
Empresa vencedora: Verônica Ratis ME
Extrator de grampo, em aço inoxidável, 2.016
0,40
tipo espátula, no tamanho aproximado de
150mm de comprimento x 20mm de largura
Grampo colchete nº 9, fabricado em chapa 2.000
1,24
de latão com espessura mínima de 0,5mm,
revestido com acabamento protetor, niquelado, com proteção antiferrugem
Marcador (pincel) para quadro branco 204
0,88
magnético na cor azul, apagável, em material plástico, com ponta de feltro, carga
descartável, validade mínima de 1 (um)
ano
Marcador (pincel) para quadro branco 108
0,99
magnético na cor verde, apagável, em material plástico, com ponta de feltro, carga
descartável, val.: mínima de 1 ano
Marcador (pincel) para quadro branco 108
0,90
magnético na cor vermelha, apagável, em
material plástico, com ponta de feltro, carga descartável, val.:mínima de 1 ano
Empresa vencedora: Indústria e Comércio de Materiais para Escritório Peri Ltda
0,54
Lápis borracha, corpo cilíndrico medindo 500
8mm x 175mm, carga medindo 4mm de
diâmetro, para apagar texto datilografado,
traços de tinta esferográfica e nanquim
Empresa vencedora: Cimapel Comércio de Material de Escritório
Ltda. EPP
Laminado em PVC auto-adesivo incolor 1.000
0,94
transparente, 60g/m², para encadernação,
tipo papel Contact.
Pasta seletiva em PVC, com visor externo, 300
7,00
capa rígida, tipo catálogo, com 40 invólucros plásticos de espessura 0,20 mm
Empresa vencedora: LC Papelaria Livraria e Informática Ltda.
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O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
futuras confecções de impressos gráficos, conforme descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 69/2008. As atas de
registro de preços, na íntegra, encontram-se disponíveis na Internet,
no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.
Objeto Registrado
Quant. Preço Unitário
Registrado
(R$)
Folhas em papel offset branco elevada al- 1.000
R$ 7,94
vura, 150g/m2, impressão em relevo seco,
formato 21,6x33,0cm acondicionadas em
papel Kraft natural .
Envelopes em papel offset branco elevada 500
R$ 9,45
alvura, 90g/m2, impressão 1/0 na cor preta,
formato 22,9x11,4cm fechado.
Empresa vencedora: WJ Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - ME
Cartão em papel off-set branco elevada al- 300
R$ 5,41
vura, 180g/m2, impressão 1/0 na cor preta,
formato 15,5x11cm.
R$ 7,99
Envelopes em2 papel offset branco elevada 150
alvura, 90g/m , impressão 1/0 na cor preta,
formato 16,2x11,4cm fechado.
Envelopes em papel offset branco elevada 100
R$ 13,99
alvura, 90g/m2, impressão 4/0 cores, formato 16,2x11,4cm fechado.
Envelopes em2 papel offset branco elevada 100
R$ 9,98
alvura, 90g/m , impressão 4/0 cores, formato 22,9x11,4cm fechado.
Empresa vencedora: Guia Fácil Editora e Gráfica Ltda. ME
Cartão em papel
off-set branco elevada al- 300
R$ 5,19
vura, 180g/m2, impressão em relevo seco,
formato 15,5x11cm.
Envelopes em papel offset branco elevada 150
R$ 15,49
alvura, 90g/m2, impressão em relevo seco,
formato 16,2x11,4cm fechado.
Empresa vencedora: Moeda Indústria e Comércio de Pap. e Artigos Gráficos Ltda.
Envelopes tipo saco em papel offset branco 350
R$ 16,00
elevada alvura, 90g/m2, impressão 1/0 na
cor preta, formato 28x20cm fechado.
Envelopes tipo saco em papel offset branco 250
R$ 35,00
elevada alvura, 90g/m2, impressão 4/0 cores, formato 33,8x24,2cm fechado.
Envelopes para circulação interna (vai-e4.000
R$ 0,79
vem), tipo saco, em papel Kraft natural,
90g/m2, impressão 1/1 na cor preta, formato 26,0x36,0cm fechado.
Envelopes tipo saco em papel Kraft ouro, 100
R$ 55,00
90 g/m², medindo 26x36cm fechado, impressão 4/0 cores.
Envelopes tipo saco em papel Kraft ouro, 100
R$ 29,90
90 g/m², medindo 26x36cm fechado, impressão 1/1 na cor preta.
Envelopes tipo saco em papel off-set bran- 2.000
R$ 0,60
co elevada alvura, 140 g/m², medindo
41x31cm fechado, impressão 1/1 na cor
preta,
R$ 22,00
Envelopes confeccionados em papel2 off-set 50
branco, elevada alvura, 120g/m , com
8,8cm de largura fechado.
Envelope sanfonado em papel Kraft natuR$ 4,00
300
ral, 110g/m2, formato 41x31cm fechado,
impressão 1 X 0 na cor preta, com dois
cartões redondos de aproximadamente
3cm de diâmetro,
Envelope tipo fronha, em polietileno de 50
R$ 52,55
baixa densidade, leitoso branco, no formato
27,5x19,5cm fechado,.
Empresa vencedora: Comercial Terra Ltda.
Envelopes tipo saco em papel offset branco 100
R$ 31,98
elevada alvura, 90g/m2, impressão 4/0 cores, formato 28x20cm fechado.
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Empresa vencedora: Artes Gráficas e Editora Pontual Ltda. EPP
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O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
futuras confecções de impressos gráficos, conforme descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 87/2008. As atas de
registro de preços, na íntegra, encontram-se disponíveis na Internet,
no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.
Objeto Registrado
Quant. Preço Un.
Registrado
cola para blocagem à base de emulsão de
20
R$ 29,85
PVA, na cor vermelha, lata com 5 kg cada
cola atóxica para acabamentos gráficos, em
20
R$ 49,29
barricas contendo 10Kg
solvente para limpeza de rolos, chapas, blan10
R$ 31,29
quetas etc. de impressoras off-set (destilado de
petróleo, N. E), à base de hidrocarbonetos alifáticos, isento de hidrocarbonetos aromáticos.
blanqueta duplo ofício 3 lonas compressível
5
R$ 46,98
para off-set
Empresa vencedora: Thamys Produtos Gráficos - EPP
linha 100% algodão glacê, extra forte, tipo
10
R$ 13,60
cordonê, n.º 0, na cor branca, para costura em
encadernação, em cones contendo 183m
linha 100% algodão glacê, extra forte, tipo
5
R$ 13,60
cordonê, n.º 1, na cor branca, para costura em
encadernação, em cones contendo 183m
filme em PVC retrátil e encolhível, para em10
R$ 272,99
pacotadora Compak Briosa, bobina com 50cm
de largura e 27 micra de espessura, pesando
23Kg
Empresa vencedora: A.I Prestação de Serviços e Reformas em Geral
cartão branco, elevada alvura, 180 g/m², med.
100
R$ 39,90
55x73cm, pacote com 100 folhas
cartão cor palha, 290 g/m², med. 55cmx73cm 1000
R$ 0,60
Empresa vencedora: DF Distribuidora de Papéis Ltda.
papel off-set, celulose vegetal, cor branca ele10
R$ 79,61
vada alvura, 150 g/m², medindo 66x96cm, pacote com 250 folhas medindo 66x96cm, pacote com 250 folhas
papel couche fosco 90g/m², med. 66x96cm,
15
R$ 51,14
branco, pacote com 250 folhas
solução de fonte para chapas de alumínio,
6
R$ 10,00
frasco com 5 litros
Empresa vencedora: SRR Distribuidora de Papéis Ltda.
papelão para capa de livro, nº 20, med.
500
R$ 3,20
80x100cm
papelão para capa de livro, nº 12, med.
1000
R$ 4,85
80x100cm
espiral plástico para encadernação med.
1000
R$ 0,05
17mmx33cm
espiral plástico para encadernação med.
1000
R$ 0,12
25mmx33cm
espiral plástico para encadernação med.
R$ 0,17
1000
29mmx33cm
Empresa Vencedora: Shopping Papelaria da Família Ltda ME.
espiral plástico para encadernação med.
6.000
R$ 0,02
07mmx33cm
espiral plástico para encadernação med.
3.000
R$ 0,03
12mmx33cm
espiral plástico para encadernação med.
1.000
R$ 0,04
14mmx33cm
espiral plástico para encadernação med.
1.000
R$ 0,07
20mmx33cm
espiral plástico para encadernação med.
1.000
R$ 0,10
23mmx33cm
Empresa vencedora: Superset Reprografia & Offset Ltda.
cabeceado para encadernação, nas cores verR$ 51,00
6
melha e branca, rolo com 100m
restaurador de blanquetas, componentes hidroR$ 10,00
6
carboneto aromático, aspecto físico líquido
límpido, para utilização em gráfica, lata com
1 litro
Empresa Vencedora: Siggraff Materiais e Serviços Ltda.
fio corte para máquina seladora Compack
R$ 36,40
30
Briosa, CBK 55, embalagem com 2 unidades
(par)
manta para revestimento de capas de livros,
R$ 375,00
10
cor verde, bobina de 50mx138cm
Empresa vencedora: Carlos Augusto F. dos Santos - ME
manta para revestimento de capas de livros,
40
R$ 364,00
cor preta, bobina de 50mx138cm
Empresa vencedora: Silva & Duma Ltda.
Brasília, 7 de outubro de 2008.
LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Coordenador de Licitações e Contratos
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