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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 53/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção preventiva e corretiva em
arquivos deslizantes Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
04/05/2007 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO:
SAFS quadra 8 lote 1 Bloco A 3º andar Asa Sul - BRASILIA - DF
. Entrega das Propostas: a partir de 04/05/2007 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/05/2007 às
15h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no
SAFS, quadra 8, lote 1, Bloco A, 3º andar, sala 333, ao custo de
R$0,15 por página

(SIDEC - 03/05/2007) 080001-00001-2007NE000037
<!ID266657-0>

PREGÃO Nº 54/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição e instalação de mobiliários
especiais Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 04/05/2007 de
09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: SAFS quadra 8
lote 1 Bloco A 3º andar Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das
Propostas: a partir de 04/05/2007 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 17/05/2007 às 16h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital poderá ser
adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAFS, qua-
dra 8, lote 1, Bloco A, 3º andar, sala 333, ao custo de R$0,15 por
página
(SIDEC - 03/05/2007) 080001-00001-2007NE000037
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PREGÃO Nº 55/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preços para even-
tual fornecimento de material elétrico Total de Itens Licitados: 00003
. Edital: 04/05/2007 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . EN-
DEREÇO: SAFS quadra 8 lote 1 Bloco A 3º andar Asa Sul - BRA-
SILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 04/05/2007 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/05/2007
às 15h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no
SAFS, quadra 8, lote 1, Bloco A, 3º andar, sala 333, ao custo de
R$0,15 por página

LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos

(SIDEC - 03/05/2007) 080001-00001-2007NE000037

Empresa vencedora: N.W do Brasil Máquinas e Plásticos Ltda.
Pasta de PVC, em "L", opaca, tamanho ofício me-
dindo 233x330mm, marca ACP.

1.500 0,35

Pasta de plástico em PVC, com a 1ª capa trans-
parente, tamanho ofício, sem invólucros plásticos,
fundo na cor preta, marca ACP.

1.000 1,94

Invólucro plástico, para pasta seletiva, com espes-
sura de 0,20 microns, tamanho ofício, alta trans-
parência, com quatro furos, marca ACP.

3.000 0,15

Empresa vencedora: ALM - Áudio, Vídeo e Suprimentos para in-
formática Ltda.

Pasta em polipropilena (nova onda escolar), com
elástico, lombada de 3,5cm, tam. ofício, marca Po-
librás.

500 1,38

SS Atacadista e Distribuidora Ltda.
Pasta suspensa, tipo marmorizada, com ferragens e
com visor, marca Tinpel.

1.500 0,65

Pasta de polionda com abas e elástico, tamanho
ofício, lombada de 4cm, na cor vermelha, marca
Peupack.

500 1,24

Pasta seletiva em PVC, com visor externo, capa
rígida, tipo catálogo, sem capa transparente, com
capacidade para 50 (cinquënta) invólucros plásti-
cos, marca ACP.

300 4,99

Klips Papelaria e Representações Ltda.
Pasta AZ, com dois furos, com visor, na cor preta,
medindo 5x26x35cm (tamanho ofício), marca Mar-
cari.

500 2,70

Pasta AZ, com dois furos, com visor, na cor preta,
medindo 8x26x35cm (tamanho ofício), marca Mar-
cari.

1.500 2,70

Lucart Materiais de Escritório e Suprimentos de Informática Ltda.
EPP

Pasta seletiva em PVC, com visor externo, capa
rígida, tipo catálogo, sem capa transparente, com
40 (quarenta) invólucros plásticos de espessura
0,20 microns, marca Dedecam.

300 9,45

Caixa arquivo em PVC, desmontável, tamanho A4,
medindo 30x26x10cm, marca Dedecam.

500 6,40

Dedecam Indústria e Comércio Ltda.
Caixa arquivo desmontável, em plástico polionda,
na cor verde, com áreas de picote (parte de ven-
tilação) de fácil remoção, com dimensões de
36,5x25x13,5cm, marca Polibrás.

3.000 1,75

Adriano José de Moura Sousa - ME
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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 9/2007. A ata de
registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no
endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.

Pincel atômico, plástico, na cor azul, com ponta
facetada, em caixa com 12 unidades, validade mí-
nima de 1 ano, marca J Stamp.

400 0,88

Pincel atômico, plástico, na cor preta, com ponta
facetada, em caixa com 12 unidades, validade mí-
nima de 1 ano, marca J Stamp.

300 0,88

Pincel atômico, plástico, na cor vermelha, com
ponta facetada, em caixa com 12 unidades, va-
lidade mínima de 1 ano, marca J Stamp.

260 0,88

Klip's Papelaria e Representações Ltda.
Pincel marca texto plástico, na cor verde, com pon-
ta facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta
fluorescente, hidrográfica, lápis, texto datilografa-
dos e impressos, validade mínima de 1 ano, marca
Desart.

1.000 0,47

Pincel marca texto plástico, na cor azul, com ponta
facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta fluo-
rescente, hidrográfica, lápis, texto datilografados e
impressos, validade mínima de 1 ano, marca De-
sart.

500 0,54

Pincel marca texto plástico, na cor amarela, com
ponta facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta
fluorescente, hidrográfica, lápis, texto datilografa-
dos e impressos, validade mínima de 1 ano, marca
Desart.

2.500 0,47

Pincel marca texto plástico, na cor laranja, com
ponta facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta
fluorescente, hidrográfica, lápis, texto datilografa-
dos e impressos, validade mínima de 1 ano, marca
Desart.

500 0,47

Pincel marca texto plástico, na cor rosa, com ponta
facetada, para traços de 1 a 4mm, em tinta fluo-
rescente, hidrográfica, lápis, texto datilografados e
impressos, validade mínima de 1 ano, marca De-
sart.

500 0,47

Tinta na cor azul, para almofada de carimbo de
borracha, em embalagem de aproximadamente
42ml, validade mínima de 1 ano, marca Polytin-
tas.

500 0,88

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID264234-0>

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 174.834/2006-6. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Radiobrás - Empresa Brasileira
de Comunicação S/A. OBJETO: aquisição de assinatura do periódico
"Mídia Impressa". MODALIDADE: Dispensa 005/2007, conforme
artigo 24, inciso VIII, da Lei n.º 8.666/93. VALOR: total de R$
22.800,00. VIGÊNCIA: início em 25/04/2007 e término em
31/12/2007, com possibilidade de renovação pelo mesmo período até
o limite de 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inc. II, da Lei
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3391.39, nota de em-
penho 2007NE000450, emitida em 09/03/2007, no valor de R$
15.579,98. ASSINATURA: 24/04/2007. Pelo Contratante: Fabiano de
Andrade Lima, Diretor da Secretaria Administrativa. Pela Contratada:
Shirlane Míryan Motta Paiva, Chefe da Divisão de Publicidade Legal
e Henri George Kobata, Diretor de Gestão de Pessoas e Adminis-
tração.
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AVISOS 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 3/2007. A ata de
registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no
endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.

Pasta plastificada, com abas e elástico, tamanho
ofício, em cartão 180g, marca Marcari.

1.000 0,56

Pasta de polionda com abas e elástico, lombada de
5 cm, tam. Ofício, marca Polibrás.

800 1,43

Classificador flexível, tamanho ofício, com capa
grossa em cartão de 240g, com ferragem metálica,
marca Marcari.

1.000 0,78

Caixa arquivo desmontável, em plástico polionda,
na cor amarela, com áreas de picote (parte de ven-
tilação) de fácil remoção, com dimensões de
36,5x25x13,5cm, marca: Polibrás.

1.000 1,79

Empresa vencedora: Inforpaper Comercial de Fitas e Papéis Ltda.
Pasta em PVC, na cor azul, com argola de metal,
com 2 furos, sem invólucros plásticos, medindo
aproximadamente 29cm de largura x 34 cm de
comprimento, lombada de 7 cm, marca N.W.

500 6,52
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Tinta na cor preta, para almofada de carimbo de
borracha, em embalagem de aproximadamente
42ml, validade mínima de 1 ano, marca Polytin-
tas.

300 0,87

Tinta para pincel atômico, corante e aglutinante, na
cor azul, em frasco de aproximadamente 40 ml,
validade mínima de 01 ano, marca Polytintas.

100 1,19

Tinta para pincel atômico, corante e aglutinante, na
cor preta, em frasco de aproximadamente 40 ml,
validade mínima de 01 ano, marca Polytintas.

60 1,19

Tinta para pincel atômico, corante e aglutinante, na
cor vermelha, em frasco de aproximadamente 40
ml, validade mínima de 01 ano, marca Polytintas.

25 1,19

Almofada para carimbo, tamanho grande, n.º 4,
medindo 17x10cm, com tinta azul ou preta, marca
P o l y.

500 2,15

Almofada para carimbo, tamanho pequeno, n.º 3,
medindo 12x8cm, com tinta azul ou preta, marca
P o l y.

500 1,29

Almofada para carimbo, tamanho grande, n.º 4,
medindo17x10cm, com tinta vermelha, marca Po-
l y.

50 2,15

Almofada para carimbo, tamanho pequeno, n.º 3,
tinta vermelha, med. 12x8cm, marca Poly.

15 1,29

Inforpaper Comercial de Fitas e Papéis Ltda.

Brasília, 2 de maio de 2007.
LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA

Diretor do Serviço de Licitações e Contratos
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