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Nº 198, segunda-feira, 13 de outubro de 2008

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA
<!ID1434901-0>

EXTRATO DE CONTRATO
Processo TST n.º 501.304/2008-2. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Fleury S/A. OBJETO: Credenciamento para prestação de serviços ao Programa de Assistência à
Saúde do Tribunal Superior do Trabalho. FUNDAMENTO: Inexigibilidade de licitação - art. 25 da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: sessenta
meses, a partir da assinatura. ASSINATURA: 27/8/2008. Pelo Contratante: Alexandre de Jesus Coelho Machado, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Vivien B. G. Navarro Rosso e
Sérgio Luís Ramos Martins, Representantes Legais.
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Apagador, com imã, para quadro magnético
60
14,93
0,42
Pincel marca texto, plástico, na cor amarela, com 2.400
ponta facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta
fluorescente que se fixa sobre tinta esferográfica
Empresa vencedora: L.V. PRODUTOS DE PAPELARIA E MALHARIA
LTDA. - ME.
1,55
Pasta de plástico em PVC, com a 1a. capa trans- 1.000
parente, tamanho ofício, sem invólucros plásticos,
fundo na cor preta, com grampo tipo trilho de metal
5,40
Pasta em PVC na cor azul, com argola de metal, com 800
02 furos, sem invólucros plásticos, medindo aprox.
29cm de largura x 34cm de comprimento
Empresa vencedora: VERÔNICA RATIS ME
Pasta de polionda com abas e elástico, lombada de 400
1,12
4cm, tamanho ofício, cor vermelha
Pasta de polionda com abas elástico, lombada de 1.000
1,35
5cm, tamanho ofício, cor azul
Empresa vencedora: PAPELARIA PAPER BOX LTDA - EPP

<!ID1435257-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo TST n.º 85.143/2007-9. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Comércio de Alimentos PC Ltda.
- EPP. ESPÉCIE: termo aditivo 80/2008 - primeiro ao contrato PE070/2007 - fornecimento de açúcar cristal para o exercício de 2008.
ACRÉSCIMO: o objeto do contrato original fica acrescido em 15%.
VALOR: nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, o valor
total estimado do contrato passa a ser de R$ 8.970,00. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001,
elemento de despesa 3.3.90.30, nota de empenho 2008NE001232, de
22/9/2008. ASSINATURA: 09/10/2008. Pelo Contratante: Fabiano de
Andrade Lima, Secretário de Administração, Orçamento e Finanças.
Pela Contratada: Euclides de Freitas Correa, Sócio-proprietário.
<!ID1435772-0>

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
75/2008. 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.

Brasília, 9 de outubro de 2008.
<!ID1435258-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
inc. I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado
para futuras aquisições de monitores de LCD, conforme descrito no
quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 082/2008. A ata de
registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no
endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.

Preço Unitário Registrado (R$)
0,65

Pincel atômico, plástico, na cor azul, ponta facetada, 240
reabastecível, que possa ser aberto para reabastecimento sem uso de ferramentas, traço de 6mm
0,65
Pincel atômico, plástico, na cor preta, ponta facetada, 240
reabastecível, que possa ser aberto para reabastecimento sem uso de ferramentas, traço de 6mm
0,65
Pincel atômico, plástico, na cor vermelha, com ponta 240
facetada, reabastecível, que possa ser aberto para reabastecimento
0,46
Pincel marca texto, plástico, na cor azul, com ponta 1.200
facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre tinta esferográfica, hidrográfica
0,46
Pincel marca texto, plástico, na cor laranja, com pon- 1.200
ta facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre tinta esferográfica
Empresa vencedora: ALM - AUDIO, VIDEO E SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.
1,15
Pasta em polipropileno (nova onda escolar), com 300
elástico, lombada de 3,5cm, tamanho ofício, cores
variadas.
Empresa vencedora: CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS - EPP
Almofada para carimbo, tamanho grande, nº 4, me- 700
2,20
dindo 17x10cm, com tinta azul
Almofada para carimbo, tamanho grande, nº 4, me- 150
2,20
dindo 17x10cm, com tinta preta
Almofada para carimbo, tamanho pequeno, nº 3, me- 600
1,30
dindo 12x8cm, com tinta azul
0,56
Classificador flexível, tamanho ofício, com capa 650
grossa em cartão de 240g/m2, com ferragem metálica,
cor azul marinho
Pasta AZ, com dois furos, com visor, na cor preta, 300
2,89
medindo 5x26x35cm (tamanho ofício).
Pasta AZ, com dois furos, com visor, na cor preta, 600
2,93
medindo 8x26x35cm (tamanho ofício)
Pasta plastificada, com abas e elástico, tamanho ofí- 700
0,53
cio, em cartão 180g/m2, nas cores azul ou preta
0,48
Pincel marca texto, plástico, na cor rosa, com ponta 600
facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre tinta esferográfica, hidrográfica
0,48
Pincel marca texto, plástico, na cor verde, com ponta 1.200
facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre tinta esferográfica
0,77
Tinta para almofada de carimbo de borracha, na cor 360
azul, em embalagem de aproximadamente 42ml, validade mínima de 1 (um) ano
0,77
Tinta para almofada de carimbo de borracha, na cor 120
preta, em embalagem de aproximadamente 42ml, validade mínima de 1 (um) ano
Tinta para numerador automático, cor preta, frasco
25
1,89
com 15 ml
1,35
Tinta para pincel atômico, corante e aglutinante, na 120
cor azul, em frasco de aproximadamente 40ml, val.:
mínima de 01 ano, embalagens c/ 12 unidades .
60
1,33
Tinta para pincel atômico, corante e aglutinante, na
cor preta, em frasco de aproximadamente 40ml, val.:
mínima de 01 ano, embalagens c/ 12 unidades .
60
1,34
Tinta para pincel atômico, corante e aglutinante, na
cor vermelha, em frasco de aproximadamente 40ml,
Val.: mínima de 01 ano, embalagens c/ 12 unidades
.
Empresa vencedora: METAS INDÚSTRIA DE FITAS LTDA. - EPP
22,00
Cesto para papel, tipo cônico, com proteção metálica 600
cromada no fundo e bordas, na cor preta, material
fibra, medindo 26 cm de altura
23,80
Cesto para papel, tipo cônico, com proteção metálica 600
cromada no fundo e bordas, na cor preta, material
fibra
Empresa vencedora: BRAZPEL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. - ME
Caixa arquivo desmontável, em plástico polionda, na 2.500
1,65
cor amarela, com áreas de picote de fácil remoção
Caixa arquivo desmontável, em plástico polionda, na 3.000
1,65
cor verde, com áreas de picote de fácil remoção
Empresa vencedora: BENEFICIADORA PARANAENSE DE PRODUTOS
PLÁSTICOS LTDA

Monitor de Vídeo tipo LCD de 22"
30
R$ 629,94
Empresa Vencedora: Ines Beatriz Warpechowski Pawlowski
Brasília, 10 de outubro de 2008.
LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Coordenador de Licitações e Contratos
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