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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO

A D M I N I S T R AT I VA
<!ID420364-0>

AVISO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2006

O Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal Su-
perior do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, tendo
em vista o contido no processo TST nº 45.468/2006-0, resolve aplicar à em-
presa Distribuidora Fortaleza Ltda., inscrita sob o CNPJ nº 00.104.842/0001-
93, multa, no valor de R$ 2.244,00, e impedimento de licitar e contratar com a
União, com descredenciamento do SICAF, pelo período de 2 anos, nos termos
do item 17 do Edital do PE-69/2006, c/c o art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005.

Brasília, 11 de julho de 2007.
ALEXANDRE DE JESUS COELHO MACHADO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID420366-0>

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo TST n.º 28.426/2006-5. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Barros Automóveis Ltda. ES-
PÉCIE: termo aditivo 60/2007 - segundo ao contrato para manutenção
em veículos Honda. ALTERAÇÃO: com fundamento no art. 65, in-
ciso I, da Lei 8666/93, fica alterada a subcláusula quarta da cláusula
segunda do contrato original, que passa a ter a redação do TA.
ASSINATURA: 11/07/2007. Pelo Contratante: Fabiano de Andrade
Lima, Diretor da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Luiz
Carlos Machado Barros, Sócio-Gerente.
<!ID420372-0>

Processo TST n.º 28.428/2006-4. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Barros Automóveis Ltda. ES-
PÉCIE: termo aditivo 61/2007 - segundo ao contrato para manutenção
em veículos Toyota. ALTERAÇÃO: com fundamento no art. 65,
inciso I, da Lei 8666/93, fica alterada a subcláusula quarta da cláusula
segunda do contrato original, que passa a ter a redação do TA.
ASSINATURA: 11/07/2007. Pelo Contratante: Fabiano de Andrade
Lima, Diretor da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Luiz
Carlos Machado Barros, Sócio-Gerente.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
<!ID420362-0>

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 odontológico, conforme descrito
no quadro abaixo, resultado do Pregão n.º 51/2007. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se
disponível na Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.

1 broca carbide, contra ângulo, esférica, desgaste dentário, nº 1, estéril.
marca: Microdont

60 4,35

4 broca carbide, contra ângulo, esférica, desgaste dentário, nº 6, estéril.
marca: Microdont

60 4,20

5 broca carbide, contra ângulo, esférica, desgaste dentário, nº 8, estéril.
marca: Microdont

60 4,35

29 ponta acabamento - uso odontológico, ref. kg 7104f, estéril, unidade.
marca: Microdont

40 17,40

63 cimento odontológico, óxido zinco e metacrilato de metila + eugenol,
restaurador intermediário, temporário, 01 frasco com 15 gramas de pó
e 01 frasco com 15 ml de líquido, 01 colher dosadora e bloco para
manipulação. marca: Inodon

10 12,90

64 cimento resinoso, adesivo resinoso dual com 75-80 doses ou 4,5g,
cimentação de coroas e pontes, inlays e onlays,
partículas inorgânicas (carga) zircônia sílica, mais um frasco com 6ml
de adesivo composto, unidade. marca: Relyx

10 72,30

68 papel carbono para articulação oclusal, tiras montadas em filme plás-
tico, com duas faces, uma vermelha e outra preta, acondicionado em
caixa cilíndrica contendo 280 folhas. marca: BK-28

8 87,20

83 posicionador filme radiográfico, adulto, posicionar filmes para radio-
grafia inter proximais, plástico autoclavável. caixa com 16 unidades.
marca: Prisma

8 23,00

90 pasta abrasiva, kit com 02 seringas de 02gramas, médio / fino, po-
limento resina composta. marca: Poli I e Poli II

50 18,00

91 lâmina de bisturi, nº 12, aço inoxidável, esterilizada por raio gama,
descartável, caixa com 100 unidades. marca: Twoarrows

4 10,70

92 lâmina de bisturi, nº 11, em aço inoxidável, esterilizada por raio gama,
descartável, caixa com 100 unidades. marca: Twoarrows

5 10,70

93 lâmina bisturi, aço inoxidável, nº 15, descartável, esterilizada por raio
gama, caixa com 100 unidades. marca: Twoarrows

5 10,70

98 paramonoclorofenol, canforado, frasco com 20 ml. marca: Inodon 1 3,99
99 eugenol, puro, frasco com 10 ml. marca: Iysanda 5 4,15

Empresa Vencedora: Quick Denthal Cirúrgica - Comércio Atacado e Varejo de Produtos Odontológicos
e Cirúrgicos Ltda. - Me

2 broca carbide, baixa rotação, esférica, nº 2, estéril. marca: Microdont 60 3,55
3 broca carbide, baixa rotação, esférica, nº 4, estéril. marca: Microdont 60 3,55
6 broca carbide, alta rotação, piriforme, 2, kg/330, desgaste dentário,

estéril. marca: Microdont
80 4,36

7 broca carbide, alta rotação, piriforme, 2, kg/329, desgaste dentário,
estéril, unidade. marca: Microdont

80 4,28

8 broca odontológica,
ref. kg/9103ff, estéril. marca: Microdont

60 20,84

12 broca odontológica, broca - uso odontologica,
ref. kg/ 1957, estéril, marca: kg Sorensen

60 8,30

13 ponta diamantada odontológica, esférica,
ref. kg 1015, estéril, unidade. marca: Diamantec

80 1,79

14 ponta diamantada odontológica, esférica,
ref. kg1014, estéril, unidade. marca: Diamantec

80 1,79

15 ponta diamantada odontológica, topo cônica, ref. kg2135f, estéril,uni-
dade. marca: Diamantec

60 1,79

16 ponta diamantada odontológica, chama, ref. kg 3118f, cantos arre-
dondados. marca: Diamantec

80 1,79

17 ponta diamantada odontológica, cilíndrica, ref. kg 3195f, estéril, uni-
dade. marca: Diamantec

40 1,79

18 ponta diamantada odontológica, para polimento de resina, ref. kg
1190f, estéril, unidade. marca: Diamantec

60 1,79

19 ponta diamantada odontológica, para polimento de resina, ref. kg
11 9 0 ff, estéril, unidade. marca: Diamantec

80 1,79

20 ponta diamantada odontológica, cilíndrica topo plano, alta rotação,
preparo cavitário e desgaste dentário, ref. kg 1093f, fina, estéril, uni-
dade. marca: Diamantec

60 1,79

21 ponta diamantada odontológica, esférica, ref. kg 3195ff, estéril, uni-
dade. marca: Diamantec

60 1,79

22 ponta diamantada odontológica,
acabamento fino, caneta de alta rotação, ref. kg2135f, 0,16 mm, 8,0
mm, acabamento fino para resina, estéril, unidade. marca: Diamantec

40 1,79

23 ponta diamantada odontológica, acabamento fino, caneta de alta ro-
tação, ref. kg1093f, 0,12 mm, 4,0 mm, acabamento fino para resina,
estéril, unidade. marca: Diamantec

40 1,79

26 ponta acabamento - uso odontológico, ref. kg 7106f, estéril, unidade.
marca: Microdont

50 20,60

28 ponta acabamento - uso odontológico, ref. kg 7103f, estéril, unidade.
marca: kg Sorensen

50 20,60

30 adaptador broca odontológica, metal, 1,00 cm, 2,00 mm, alta rotação
em baixa rotação, uso de broca odontológica de alta rotação em con-
tra-ângulo. marca: Jon

40 2,04

31 sugador saliva, pvc - cloreto de polivinila, atóxico, ponta siliconizada,
flexível., estéril, caixa com 40. marca: SS Plus

120 2,24
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39 máscara cirúrgica, não tecido, 03 camadas, pregas horizontais, atóxica,
com elástico, clip nasal embutido, hipoalergênica, branca, descartável,
caixa com 50 unidades. marca: Protdesc

150 5,18

62 cimento ionômero vidro, restaurador, autopolimerizável, radiopaco,
presa rápida, cura tripla, 10g de pó + 8ml de líquido, quimicamente
ativado. conjunto contendo 01 frasco de pó com 10 gramas , 01 frasco
de líquido com 8 ml, 01 colher dosadora, bloco para espatulação.
marca: Maxxion

10 21,85

66 resina dental, fotopolimerizável, composto bisnaga, dióxido de silício,
dimetacrilato, restauração provisória, seringa odontológica com 2,5
gramas. marca: Fill Magic Tempo

10 49,89

74 lixa odontológica, óxido alumínio, disco para mandril de pressão,
desgaste resina, embalagem contendo 56 discos de 12 mm em 4
ranulações 1 mandril de pressão, poliester e poliuretano. marca: Dia-
mond

12 51,30

88 verniz dentário, com flúor, revestimento protetor, remineralização de
esmalte, fluoreto de sódio a 5%, 22.600 partes por milhão de flúor, 01
frasco de 10ml de verniz e 01 frasco de 10ml de solvente, conjunto.
marca: Fluorphat

40 9,00

Empresa Vencedora: Unidrog Comércio e Serviços Ltda.
9 broca odontológica, ref.kg/ 9006ff 24 lâminas, estéril. marca: KGS 60 21,78
24 ponta acabamento - uso odontológico, ref. kg 1112f, estéril, unidade.

marca: Technew
60 1,80

25 ponta acabamento - uso odontológico, ref. kg 1112ff, estéril, unidade.
marca: Technew

60 1,80

Empresa Vencedora: Dental Roma Ltda.
10 BROCA ODONTOLÓGICA, REF. KG/ 7414FF, ESTÉRIL. MARCA:

B E AV E R - C A N A D A
60 18,80

41 DETERGENTE ENZIMÁTICO, A BASE DE AMILASE, PROTEA-
SE
E LIPASE, FRASCO COM 200 ML. MARCA: MIYACO-BRASIL

20 17,89

43 ÓCULOS PROTEÇÃO - ODONTO-MEDICAL, POLICARBONATO,
ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, SO-
BREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS).
MARCA: DANNI-BRASIL

50 9,27

44 ÓCULOS PROTEÇÃO - ODONTO-MEDICAL, POLICARBONATO,
ANTI-EMBAÇANTE, INFRADURA, EXTRA ANTI-RISCO, SO-
BREPOSIÇÃO (P/SER USADO SOBRE ÓCULOS GRADUADOS).
PROTEÇÃO CONTRA LUZ FOTOPOLIMERIZADOR, LUZ HA-
LOGÊNICA. MARCA: INTERMASTR-BRASIL

20 14,49

Empresa Vencedora: Casa Dental Estrela Dalva de Volta Redonda Ltda.-Me
11 broca carbide, alta rotação, cirúrgica, n.º 702l, haste longa, estéril.

marca: kg Sorensen
40 8,97

33 luva procedimento, látex natural íntegro e uniforme, pequeno, lu-
brificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxa, ambidestra, for-
mato anatômico, resistente à tração, tamanho pequeno, caixa com 100
unidades. marca: Satari

150 7,79

35 luva cirúrgica, látex natural, tamanho7,5, estéril, comprimento mínimo
de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível,atóxica, descartável, ana-
tômico, conforme norma abnt, c/ abertura asséptica, pacote com um
par. marca: Madeitex

200 0,64

38 máscara cirúrgica, não tecido, 03 camadas, pregas horizontais,atóxica,
4 tiras laterais p/ fixação mínimo de 30cm, clip nasal embutido,hi-
poalergênica, 40g/m², com filtro, descartável, cor branca, caixa com 50
unidades. marca: SS Plus

60 5,68

45 babador odontológico, papel absorvente e plástico, descartável, branca,
33 cm, 48 cm, 2 camadas papel com frisos horizontais e 1 camada
plástico, caixa com 100 unidades, cor verde claro. marca: Euronda

90 13,30

46 gorro masculino descartável, tiras, 30 g, branca, com laço, confec-
cionado em tnt - tecido não tecido, 100% prolipropileno atóxico,
pacote com 100 unidades. marca: SS Plus

50 9,44

47 moldeira de uso odontológico para aplicação tópica de flúor, con-
feccionadas em cera natural e espuma.tamanho pequeno caixa com
100 moldeiras. marca: Technew

8 25,34

69 solução bucal para bochecho de gluconato de clorhexidina a 0,12%.
frasco com dosador contendo 1 (um) litro do produto. marca: Rey-
mer

50 14,00

71 material para trabalho odontológico, fibra de vidro trançadas e im-
pregnadas com resina composta fotompolimerizável, conjunto com 03
fibras trançadas com 8,5 cm de comprimento e 2,0 mm de largura e
0,2 mm de espessura. marca: Angellus

3 89,88

72 pasta abrasiva, kit com 2 seringas de 2 gramas, médio / fino, po-
limento resina composta. marca: Kota

50 17,50

76 matriz-uso odontologico, conjunto 50 matrizes de tamanhos sortidos,
pequeno, médio e grande. marca: TDV

30 91,40

78 Fixador dental pronto para uso em processo manual, composto de
água, sulfato de alumínio, tiossulfato de amônio (10-15)% - frasco c/
475 ml. marca: Kodak

80 3,00

79 revelador dental pronto para uso em processo manual composto de
água, metabissulfito de sódio (5-10)% e hidroquinona (2)% - frasco
com 475 ml. marca: Kodak

80 2,94

84 anestésico local injetável à base de cloridrato de prilocaína 3% e
felipressina 0,03ui. tubetes de 1,8ml cada. marca: Citocaína

4.500 0,48

89 pasta abrasiva para polimento e brilho final de resina fotopolime-
rizável, grãos de 2 a 4 microns, seringa com 02 gramas. marca:
Kota

30 22,60

Empresa Vencedora: Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
27 ponta acabamento - uso dontológico, ref. kg 7408f, estéril, unidade.

marca: kg Sorensen
40 20,64

42 escova unha, plástico, náilon, monoface, verde, branca, meia alça,
caixa com 24 unidades. marca: Condor

15 38,90

Empresa Vencedora: Emigê Materiais Odontológicos Ltda.
32 hipoclorito de sódio solução, 1% (um por cento), frasco com 1.000 ml.

marca: FBM
600 1,70

100 água oxigenada, 10 volumes, frasco com 100 ml (cem mililitros).
marca: FBM

90 1,27

Empresa Vencedora: Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
34 luva procedimento, látex natural íntegro e uniforme, médio, lubrificada

com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável,
formato anatômico, resistente à tração, tamanho médio, caixa com 100
unidades. marca: Proced/Lemgruber

150 8,00

36 luva cirúrgica, látex natural, tamanho7.0, estéril, comprimento mínimo
de 28cm, lubrificada c/ pó bioabsorvível, atóxica, descartável, ana-
tômico, conforme norma abnt, c/ abertura asséptica, par. marca: New
Hand/ Lemgruber

100 0,65

37 compressa gaze, tecido 100% algodão, 13 fios/cm2, cor branca, isenta
de impurezas, 8 camadas, 7,50 cm, 7,50 cm, 5 dobras, estéril, des-
cartável, pacote com 05 unidades. marca: Cristalina

500 0,20

Empresa Vencedora: CREMER S/A
40 álcool etílico, hidratado, 70% (70°gl), líquido, segundo inpm-nbr

5991/97, embalagem com selo do inmetro, frasco com 1.000 ml.
marca: Itajá

600 2,53

82 papel grau cirúrgico para autoclave a vapor, sem pinholes e de po-
rosidade controlada com indicadores químicos para vapor e eto que
mudam de cor, diferenciando os produtos já processados. outra face
com filme termoplástico bilaminado de polietileno e polipropileno
colorido. bobina com 20 cm de largura x 100 metros de comprimento.
bobina. marca: Vedamat

14 89,00

87 seringa,polipropileno, transparente, 10 ml, bico central simples ou luer
lock, êmbolo c/rolha borracha, graduação firme e perfeitamente le-
gível, c/ agulha 25x7, bisel trifacetado, protetor plástico, descartá-
vel,estéril, apirogênica, unidade. marca: BD

100 0,40

Empresa Vencedora: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
48 moldeira de uso odontológico para aplicação tópica de flúor, con-

feccionadas em cera natural e espuma.tamanho médio caixa com 100
moldeiras. marca: Preven

8 25,30

49 moldeira de uso odontológico para aplicação tópica de flúor, con-
feccionadas em cera natural e espuma.tamanho grande caixa com 100
moldeiras. marca: Preven

8 25,35

50 revelador placa bacteriana, sólido, odontológico,
profilaxia, pastilha aromatizada, caixa com 120 unidades. marca: Re-
plasul

60 15,80

51 escova dental, nailon e poliéster, plástico curto e anatômico, pequena,
macia, nº 26, infantil, caixa com 36 unidades. marca: Medfio

50 12,60

52 escova dental, nailon e poliester, plástico anatômico, com cantos ar-
redondados, macia, nº 30, adulto, pontas arredondadas e polidas, caixa
com 36 unidades. marca: Medfio

50 13,80

54 fluoreto de sódio, sistema gel de fluor fosfato acidulado, com sabor
tutti frutti, gel tixotrópico, fluoreto de sódio 1,23%, ác. fosfórico
0,98%, ph - 3 à 3,5, frasco com 200 ml. marca: DFL

80 1,44

55 fluor, gel neutro, neutro, fluoreto de sódio a 2%, 6,5 a 7,5, incolor, c/
tempo de aplicação de 1 minuto, frasco com 200 ml. marca: Vi-
godent

40 2,02

56 creme dental com 1500 ppm de flúor contendo monofluorfosfato de
sódio - tubo plástico com 90 gramas. tubo. marca: Superdent

80 0,87

57 creme dental com 500 ppm de flúor, higiene bucal, tubo com 90
gramas. marca: Colgate

60 3,48

58 fio dental, encerado e aromatisado, extra-fino, composto de poliamida,
tambor com 500 metros. marca: Medfio

60 4,45

60 adesivo prime / bond, com cargas inorgânicas nanométricas, 01 frasco
de 4,5ml; acetona como solvente, multiuso e liberador de flúor. marca:
Multi Bond

30 22,75

61 cimento odontológico, ionômero de vidro polimerizável, pó / líquido,
presa tripla modificado por resina. conjunto contendo 01 frasco com
09 gramas de pó na cor a3, 01 frasco de líquido ativador com 2,5 ml,
01 frasco de primer com 2 ml, 01 frasco de glaser com 2ml, colher
dosadora, bloco de espatulação. cor a3. marca: Vitro Fill Lc

10 150,00

70 selante fotopolimerizável de fóssulas e fissuras, com fluor e com 50%
em peso de cargas inorgânicas. conjunto contendo 2 tubos de selante
com 5 gramas cada, 20 pontas de pincéis descartáveis, 1 cabo de
pincel, 1 seringa de gel ácido condicionador dental com 3ml, 1 bloco
de transferência e 5 agulhas. marca: Fluor Seal

40 46,66

75 pasta profilática, profilaxia odontológica, água, espessante, lauril sul-
fato, carbonato de, com 2% de fluor e aroma artificial de tutti-frutti,
pote com 23 gramas. marca: Herjos

80 3,50

81 papel grau cirúrgico para autoclave a vapor, sem pinholes e de po-
rosidade controlada com indicadores químicos para vapor e eto que
mudam de cor, diferenciando os produtos já processados. outra face
com filme termoplástico bilaminado de polietileno e polipropileno
colorido. bobina com 25 cm de largura x 100 metros de comprimento.
bobina. marca: Vedamax

14 99,50

85 benzocaína, 20%, gel tópico, pote com 12 gramas, sabor tutti-frutti.
marca: Benzotop

70 3,10

Empresa Vencedora: Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda.
53 material para trabalho odontológico, limpador de língua, para uso em

higiene bucal, unidade. marca: Maquira
800 1,45

59 passa fio - uso odontologico, embalgem com 50 unidades. marca:
Hillo

800 2,12

65 aplicador odontológio, dobrável, descartável, adesivos dentiná-
rios,mat.liq. ou de baixa viscosidade, dobráveis, tamanho preciso das
cabeças de 2.0 mm. caixa contendo 100 unidades. marca: Injecta

100 5,72

67 algodão hidrófilo, rolete, branca, puro / macio,absorvente,
odontológico, levemente engomado, pacote com 100 unidades. marca:
Pluma

200 0,60

73 cimento odontológico, hidróxido de cálcio, conjunto contendo 01 tubo
de pasta básica com 13 gramas e 01 tubo de pasta catalisadora com 11
gramas, 01 bloco de mistura, forramento cavidades. conjunto. marca:
Te c h n e w

20 7,82

80 cartela radiográfica, para 02 unidades, radiografia periapical, papel
cartolina, 240 g/m2, pacote com 100 unidades. marca: Dupon

30 4,30

86 pedra - pomes, rocha magnética, branca, pó, limpeza dental, odon-
tológico, extrafino, frasco com 100 gramas. marca: K-Dent

50 1,90

97 iodoformio, pasta, frasco com 10 gramas. marca: K-Dent 1 5,99
Empresa Vencedora: Gutierre - Central de Compras Odontológicas Ltda.

77 filme para radiografias periapicais odontológicas, composto de po-
liester com emulsão fotossensível,tamanho adulto, em caixa com 150
unidades. marca: Kodak

20 78,00

Empresa vencedora: Plano B Comércio de Material Hospitalar e Odontológico
94 paracetamol, 750 mg, drágea. marca: Neoquímica-Nacional 600 0,54
95 nimesulida, 100 mg, comprimido. marca: Bunker-Nacional 400 0,38
96 amoxicilina, 500mg, cápsula. marca: Rambaxy-Nacional 800 0,55

Empresa Vencedora: Gyn Médica Pharma Ltda-Me

Brasília, 11 de julho de 2007.
JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES

Diretora do Serviço de Licitações e Contratos Substituta




