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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 135/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção, suporte técnico e atuali-
zação da solução de "firewalls" instalados na rede corporativa da
Justiça do Trabalho. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
14/11/2008 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 14/11/2008 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 28/11/2008 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 eletrônico para o endereço cpl@tst.gov.br.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira

(SIDEC - 13/11/2008) 080001-00001-2008NE000104

S E C R E TA R I A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processos TST n.ºs 161.416/2006-6 e 502.866/2008-0. CONTRA-
TANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Allen Rio
Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda. ESPÉCIE:
termo aditivo 99/2008 - segundo ao contrato ARP-005/2006 - aqui-
sição de licenças de uso de s o f t w a re s aplicativos. VIGÊNCIA: pror-
rogada por 12 meses, a partir de 29/12/2008 até 28/12/2009, nos
termos do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001,
elemento de despesa 3.3.90.39, nota de empenho 2008NE001365, de
24/10/2008. ASSINATURA: 13/11/2008. Pelo Contratante: Alexandre
de Jesus Coelho Machado, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal.
Pela Contratada: Hélio Zveiter Trigueiro, Gerente de Contas cor-
porativas.

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna públicos os preços registrados
para futuras aquisições de licenças flutuantes de s o f t w a re s de mo-
delagem de dados e serviço de suporte técnico das respectivas li-
cenças, conforme descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão
Eletrônico n.º 108/2008. A ata de registro de preços, na íntegra,
encontra-se disponível na Internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. t s t . g o v. b r / S r l c a / .

Objeto Registrado Quant. Preço Un. Re-
gistrado

Licença flutuante de s o f t w a re de mode-
lagem de dados

20 17.850,00

Serviço de Suporte técnico para a licença
flutuante de s o f t w a re de modelagem de
dados por 12 meses

20 4.380,00

Empresa vencedora: CTIS TECNOLOGIA S/A

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 re-
gistrado para futuras aquisições de material de expediente, conforme
descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º
89/2008. As atas de registro de preços, na íntegra, encontram-se
disponíveis na Internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. t s t . g o v. b r / S r l c a / .

Objeto Registrado Quant. Preço Unitário
Registrado (R$)

Porta carimbos de seis lugares, em acrí-
lico, na cor fumê

100 3,97

Porta carimbos de oito lugares, em acrí-
lico, na cor fumê

100 5,45

Empresa vencedora: ALM - AUDIO, VIDEO E SUPRIMENTOS
PARA INFORMÁTICA LTDA
Cola branca líquida, base PVA lavável,
secagem rápida, não tóxica, com CRQ
do químico responsável, em frasco com
40 gr., validade mínima de 1 (um) ano.

1.500 0,29

Empresa vencedora: CARLOS AUGUSTO F. DOS SANTOS -
ME
Fita auto-adesiva, crepe, fina medindo
1,9cm x 50m, composição: cola aquosa
(atóxica) e papel crepado, validade mí-
nima de 01 (um) ano.

500 1,33

Fita auto-adesiva, crepe, larga medindo
5cm x 50m, composição: cola aquosa
(atóxica) e papel crepado, validade mí-
nima de 01 (um) ano

1.000 3,54

Fita durex, medindo 1,2cm x 30m, va-
lidade mínima de 01 (um) ano

1.500 0,27

Grampo trilho em plástico, cor branco ,
med. 10,5cm de comp. x 1cm de largura
x 3mm de espessura c/ prendedor de
nylon med. 19,5cm de comprimento

5.000 0,14

Empresa vencedora: L.V. PRODUTOS DE PAPELARIA E MA-
LHARIA LTDA. - ME.
Bobina de papel, medindo 5,7cm de lar-
gura x 30m (diâmetro interno de 16mm
e externo de 53mm), para calculadora.

150 0,44

Tesoura de 21cm de comprimento, para
uso geral, com cabo de polipropileno
preto e anatômico, com lâmina em aço
inoxidável

600 1,65

Empresa vencedora: RV SOLUTIONS COMÉRCIO DE PAPÉIS
LT D A
Barbante de algodão com 8 fios, em ro-
lo com 250 gramas.

100 2,10

Clips para papéis em arame de aço com
acabamento niquelado, tratamento anti-
ferrugem, nº 01, caixa com 100 unida-
des cada.

5.000 0,80

Grampo colchete nº 15, em chapa de
latão revestido c/ acabamento protetor,
niquelado, c/ proteção anti-ferrugem, em
caixa com 72 unidades

500 2,73

Grampo colchete nº 5, em chapa de la-
tão revestido c/ acabamento protetor, ni-
quelado, c/ proteção anti-ferrugem, em
Caixa com 72 unidades

8.000 0,69

Grampo para grampeador rapid 9, me-
dindo 14mm, com 157 grampos por
pente, galvanizado, em caixa com 5.000
unidades cada

200 7,26

Grampo para grampeador, mod. 26/6,
embalagem com 5.000 unid., com 105
grampos por pente, em metal niquelado
prateado, proteção anti-ferrugem

2.000 1,29

Percevejo latonado, com proteção anti-
ferrugem, em caixa com 100 unidades

100 0,88

Empresa vencedora: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA ESCRITÓRIO PERI LTDA
Perfurador para papel, com alavanca e
estrutura metálica cor preta, manual, ta-
manho grande, para dois furos simul-
tâneos, com capacidade para perfurar 30
folhas, c/ depósito.

500 9,87

Perfurador para papel, com alavanca e
estrutura metálica cor preta, manual, ta-
manho pequeno, para dois furos simul-
tâneos, com capacidade para perfurar 20
folhas ,com depósito..

300 4,84

Empresa vencedora: LUCART MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
Grampo cruzado para papel, número 1,
cromado, em caixa com 12 unidades

1000 1,00

Grampo cruzado para papel, número 2,
cromado, em caixa com 50 unidades

1000 200

Empresa vencedora: MARCOS AURÉLIO COLLACO

Brasília, 13 de novembro de 2008.
LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Coordenador de Licitações e Contratos




