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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 108/2008

O Tribunal Superior do Trabalho torna pública a homolo-
gação do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Ele-
trônico, n.º 108/2008, com vistas ao registro de preços para futuras
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aquisições de licenças flutuantes de softwares de modelagem de da-
dos e serviço de suporte técnico das respectivas licenças, cujo objeto
foi adjudicado à empresa CTIS TECNOLOGIA S/A, no valor total de
R$444.600,00, sendo o valor unitáriode R$ 17.850,00 das licenças
flutuantes e de R$4.380,00 dos respectivos serviços de suporte téc-
nico.

(SIDEC - 06/11/2008) 080001-00001-2008NE000104

PREGÃO Nº 120/2008

O Tribunal Superior do Trabalho torna pública a homolo-
gação do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Ele-
trônico, n.º 120/2008, com vistas ao registro de preços para futuras
aquisições de licenças de uso de solução de qualidade de dados e
serviço de suporte técnico das respectivas licenças, cujo objeto foi
adjudicado à empresa FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESSORIA,
CONSULTORIA E TREINAMENTO, no valor total de R$
810.000,00.

LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIDEC - 06/11/2008) 080001-00001-2008NE000104

S E C R E TA R I A

AVISOS DE PREÇOS REGISTRADOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no inc. I
do art. 6º do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado
para futuras aquisições de resmas de papel A4, conforme descrito no
quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 103/2008. A ata de
registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no
endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.

Objeto Registrado Quant Preço Regis-
trado -R$

Papel tamanho A4, medindo 210 x
297mm, 75gm², sem timbre, na cor bran-
ca, elevada alvura, alcalino.

30.000 7,80

Empresa vencedora: EDVALDO LEAL SENA
Papel tamanho A4, medindo 210 x
297mm, 75gm², sem timbre, reciclado, cor
característica do papel reciclado, alcalino.

30.000 8,30

Empresa vencedora: GLOBAL COMERCIAL LTDA. EPP

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no inc. I
do art. 6º do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado
para futuras aquisições de capas plásticas para processo, conforme
descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º
112/2008. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se dis-
ponível na Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srl-
ca/.

Objeto Registrado Quant Preço Regis-
trado -R$

Confecção de capa plástica, em laminado
básico de PVC camurça* de 0,20 mm
transparente, lateral c/ 30 mm, dimensões
da pasta fechada 350 x 265 mm, visor
frontal e lateral para identificação .

500.000 0,97

Empresa vencedora: VINYLICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS LTDA.

Brasília, 6 de novembro de 2008.
LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Coordenador de Licitações e Contratos




