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EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 60.259/2006-7. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Unimix Tecnologia Ltda. OB-
JETO: fornecimento de vouchers para treinamento de servidores do
TST e dos TRTs. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 104/2006,
contrato B, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 5.450/2005.
VALOR: total de R$ 326.477,95. VIGÊNCIA: a partir da assinatura
até o término dos módulos de treinamento. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: programa de trabalho 02.126.0571.5093.0001, elemento de
despesa 3390.39, nota de empenho 2007NE001723, de 21/12//2007.
ASSINATURA: 28/12/2007. Pelo Contratante: Alexandre de Jesus
Coelho Machado, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Con-
tratada: José Janduy Coutinho Júnior, Diretor-Geral.
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AVISOS 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 suprimentos de informática, conforme des-
crito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 112/2007.
A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na
Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.

Cartucho de toner para impressora laser color
tally genicom 8026dn referência cartucho
043766, tipo cartucho original do fabricante, cor
ciano, com capacidade de impressão de 8.000
páginas

100 R$ 469,50

Cartucho de toner para impressora laser color
tally genicom 8026dn referência cartucho
043767, tipo cartucho original do fabricante, cor
magenta, com capacidade de impressão de 8.000
páginas

100 R$ 470,00

Cartucho de toner para impressora laser color
tally genicom 8026dn referência cartucho
043768, tipo cartucho original do fabricante, cor
amarelo, com capacidade de impressão de 8.000
páginas

100 R$ 470,00

Cartucho de toner para impressora laser color
tally genicom 8026dn referência cartucho
043769, tipo cartucho original do fabricante, cor
preta, com capacidade de impressão de 9.000
páginas

100 R$ 190,00

TN Industrial Soluções e Serviços Ltda.
Cilindro para impressora laser color tally geni-
com 8026dn, referência cartucho 043770, tipo
cilindro original do fabricante, com capacidade
para impressão de 35.000 páginas

200 R$ 933,99

Fusor para impressora laser color tally genicom
8026dn, referência fusor 043773, tipo fusor ori-
ginal do fabricante, com capacidade para im-
pressão de 100.000 páginas

70 418,99

Unidade de transferência para impressora laser
color tally genicom 8026dn, referência 043771,
tipo unidade de transferência original do fabri-
cante com capacidade para impressão de 35.000
páginas.

70 208,99

SPUR - Comércio Importação e Exportação Ltda.
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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 limpeza, conforme descrito no
quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 125/2007. A ata de
registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no
endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.

Sabão glicerinado, em barra de 200 gramas,
validade mínima de um ano.

2.000 R$ 0,32

Saponáceo em pó, frasco com 300 gramas,
validade mínima de dois anos.

600 R$ 0,72

G. Dias de Sousa Comercial Dias Bueno
Detergente líquido, neutro, componente ativo:
linear alquilbenzeno sulfonato de sódio, com
tensoativo biodegradável e sequestrantes, em
embalagem de 500ml, validade mínima de
dois anos.

5.000 R$ 0,60

Flanela de algodão, para limpeza, medindo
40x60cm, na cor amarela.

1.500 R$ 0,69

Pano de prato, 100% algodão, embanhado nas
laterais, absorvente, 70 x 50 cm, lavável e
durável, na cor branca

1.400 R$ 0,73

Brazpel Distribuidora de Embalagens Ltda. - ME
Água sanitária: alvejante de líquido transpa-
rente, de cor levemente amarelada,
produto à base de cloro, frasco contendo um
litro, validade mínima de 5 meses

2.000 R$ 0,47

Esponja de lã de aço, tipo bombril, em pacote
de 60 g (peso líquido) com oito unidades ca-
da.

1.600 R$ 0,80

Sapólio em tijolo de 200 gramas, validade mí-
nima de um ano.

400 R$ 0,76

Desinfetante tensoativo, aniônico, biodegradá-
vel, frasco com 500ml (limpador multiuso)

600 R$ 0,70

Unilimp Distribuidora de Material de Limpeza Ltda.
Esponja dupla-face, sendo uma abrasiva e ou-
tra macia, para lavagem de pratos.

1.600 R$ 0,178

Pano de limpeza, tipo perfex, em pacote com
cinco unidades cada.

700 R$ 1,400

Sabão de coco natural, sais + ácido graxo, em
barra de 200 gramas cada, validade mínima de
um ano.

200 R$ 0,280

Comercial Alvorada de Produtos de Limpeza e Descartáveis

Brasília, 9 de janeiro de 2008.
ALEXANDRE DE JESUS COELHO MACHADO

Diretor-Geral
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