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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISO DE LICITAÇÃO
<!ID58531-0> PREGÃO Nº 27/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual for-
necimento de grampeador elétrico Total de Itens Licitados: 00001 .
Edital: 17/01/2007 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 17/01/2007 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 05/02/2007
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 316, ao custo de
R$0,15 por página

FABIANO DE ANDRADE LIMA
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos

(SIDEC - 16/01/2007) 080001-00001-2007NE000037

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

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<!ID58409-0> 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 131/2006. A ata
de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet,
no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.

reforço de tela auto-adesivo, gomada para papel,
em caixa com 200 peças marca Pimaco

60
caixas

3,82

borracha de vinil, com cinta plástica, para lápis
grafite, medindo aproximadamente 42x21x11mm
marca Ecole

3.000 0,48

papel auto-adesivo para recado, tipo post it, me-
dindo 76x102mm, em bloco com 100 folhas ca-
da, na cor amarela, validade mínima de 1 ano,
contados a partir da entrega do produto marca
3M

1.000 1,32

Empresa vencedora: SS Atacadista e Distribuidora Ltda.
lápis preto de grafite n.º 2, em madeira, corpo
cilíndrico, com envoltório do grafite inteiriço,
sem emendas, medindo 7x175mm, com marca
do fabricante impressa marca Tilim

8.000 0 , 11

régua comum, em acrílico cristal, tamanho 30cm
de comprimento x 3,5cm de largura x 0,3cm de
espessura, com graduação precisa marca Arani

500 0,79

apontador de lápis tipo escolar, em material plás-
tico, com um furo, lâmina de aço temperado
marca Cis

1.000 0,13

Empresa vencedora: Klips Papelaria e Informática Ltda.
lápis preto de grafite 4-B, em madeira, sexta-
vado, para taquigrafia, com envoltório do grafite
inteiriço, sem emendas, medindo 8x175mm,
marca Regent

3.000 0,53

lápis borracha, corpo cilíndrico, para uso em tex-
to datilografado, para apagar traços de tinta es-
ferográfica e nanquim marca Ecole

500 0,42

Empresa vencedora: Papelaria Tributária Ltda.
corretivo líquido, base d'água, secagem rápida,
atóxico, inodoro, não inflamável, com CRQ do
químico responsável, em frascos com 18ml, va-
lidade mínima de 2 anos marca Polywhite

1.500
frascos

0,45

caneta esferográfica, cor vermelha, corpo único,
com ponta com esfera de tungstênio escrita fina
ou grossa, carga e tampas conectadas por en-
caixe, val. mín. de 1 ano marca Mollin

3.500 0,22

cinta de elástico, em látex, forma circular, nº 18,
pacote com 50g cada marca Polybor

1.000
pacotes

0,60

umedecedor de dedo com esponja, medindo
aproximadamente 9cm de diâmetro de base mar-
ca Goyana

200 1,43

umedecedor de dedo em pasta, não toxico, peso
líquido de 12g, validade mínima de 1 ano marca
Polypegue

1.500 1,49

papel auto-adesivo para recado, tipo post it, me-
dindo 38x51mm, em bloco com 100 folhas cada,
na cor amarela, validade mínima de 1 ano marca
Adere

1.000 0,49

Empresa vencedora: Inforpaper Comercial de Fitas e Papéis Ltda.
caneta esferográfica, na cor azul, corpo único,
com ponta com esfera de tungstênio escrita fina
ou grossa, carga e tampas conectadas ao corpo
por encaixe, val. mín. de 1 ano marca Cis Fix

15.000 0,22

caneta esferográfica, na cor preta, corpo único,
com ponta com esfera de tungstênio escrita fina
ou grossa, carga e tampas conectadas ao corpo
por encaixe, val. mín. de 1 ano marca Cis Fix

8.000 0,22

Empresa vencedora: Lucart Materiais para Escritório e Suprimen-
tos de Informática Ltda EPP

extrator de grampo, em aço inoxidável, tipo es-
pátula, no tamanho aproximado de 145mm de
comprimento x 17mm de largura marca Japan

2.000 0,54

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

Brasília, 2 de janeiro de 2007.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Diretor do Serviço de Licitações e Contratos




