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EXTRATO DE CONVÊNIO

Processo TST n.º 174.838/2006-0. CONVENENTES:     Tribunal Su-
perior do T rabalho - TST e Instituto Euro-Americano de Educação,
Ciência e Tecnologia. OBJETO: concessão de estágio a estudantes de
ensino superior. FUNDAMENTO: Leis n.os 8.666/1993, 6.494/1977 e
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8.859/1994; Decreto n.º 2.080/1996; Portaria n.º 8/2001, do MPOG;
ATO.SERH.GDGCA.GP/TST n.º 64/2001 e RA nº 1.054/2005. VI-
GÊNCIA: 60 meses, contados de 22/3/2007. ASSINATURA:
19/3/2007. Pelo TST: Ministro Rider Nogueira de Brito, Presidente.
Pelo Instituto Euro-Americano: Marcos Barros e Silva, Pró-Reitor de
Graduação.
<!ID208029-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 96.647/2004-0. PARTES: Tribunal Superior do Tra-
balho - TST e T ribunal Regional do T rabalho da 16ª Região - Re-
gional. ESPÉCIE: sétimo termo aditivo ao protocolo de cooperação
técnica. OBJETO: transferência dos produtos constantes do Anexo,
do TST para o Regional, nos termos da Cláusula T erceira, inciso III,
do Protocolo de Cooperação Técnica celebrado entre as Partes.
OBRIGAÇÕES: cabem ao TST e ao Regional as obrigações es-
pecificadas na cláusula segunda do termo aditivo. ASSINATURA:
1/2/2007. Pelo TST : Ronaldo José Lopes Leal, Ministro Presidente.
Pelo Regional: Kátia Magalhães Arruda, Juíza Presidente.

DIRETORIA GERAL DE COORDENAÇÃO
A D M I N I S T R AT I VA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID208188-0>

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
eventual fornecimento de material de expediente, conforme descrito
no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 10/2007. A ata
de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet,
no endereço eletrônico http://www .tst.gov.br/Srlca/.

Percevejo latonado caixa com 100 unidades 160 0,64
Clips para papéis em arame de aço com aca-
bamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, n°
1, caixa com 100 unidades cada

5.000 0,38

Empresa vencedora: Safra Diesel Ltda.
Grampo cruzado para papel, número 1, cromado,
em caixa com 12 unidades

1.000 1 , 11

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

1.000 1,98

Grampeador para grampo 26/6, com base me-
tálica 20cm x 5cm, depósito de grampo em inox
e mola de metal, e capacidade para até 20 folhas,
amortecedores na base e na alavanca (tipo car-
bex)

1.000 15,86

Perfurador para papel, com alavanca e estrutura
metálica pintadas na cor preta, manual, tamanho
pequeno, para dois furos simultâneos, (tipo cen-
tral), com capacidade para perfurar 20 folhas de
papéis

300 7,68

Empresa vencedora: Papelaria Papel Cartaz Ltda.
Grampo para grampeador, modelo 26/6, em em-
balagem com 5.000 unidades, com 105 grampos
por pente, em metal niquelado prateado, com
proteção anti-ferrugem

2.000 1,25

Empresa vencedora: Lucart Materiais de Escritório e Suprimentos
de Informática.

Grampo colchete nº 15, fabricado em chapa de
latão revestido com acabamento protetor , nique-
lado, com proteção anti-ferrugem, em caixa com
72 unidades

400 3,26

Grampo colchete nº 5, fabricado em chapa de
latão revestido com acabamento protetor , nique-
lado, com proteção anti-ferrugem, em caixa com
72 unidades

10.000 0,68

Grampo colchete nº 9, fabricado em chapa de
latão revestido com acabamento protetor , nique-
lado, com proteção anti-ferrugem, em caixa com
72 unidades

800 1,27

Grampo para grampeador Rapid 9, medindo
14mm, com 157 grampos por pente, galvani-
zado, em caixa com 5.000 unidades cada

150 7,92

Perfurador para papel, com alavanca e estrutura
metálica pintadas na cor preta, manual, tamanho
grande, para dois furos simultâneos, (tipo cen-
tral), com capacidade para perfurar 30 folhas de
papéis

500 12,69

Empresa vencedora: Inforpaper Comercial de Fitas e Papéis Ltda.
Tesoura de 20cm de comprimento (8"), para uso
geral, com cabo de polipropileno preto, com lâ-
mina em aço inoxidável

1.000 2,01

Empresa vencedora: Klip's Papelaria e Representações Ltda.

Brasília, 20 de março de 2007.
LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COST A

Diretor do Serviço de Licitações e Contratos
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