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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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AVISO
PREGÃO Nº 23/2006

Comunicamos a reabertura de prazo da licitaçãosupracitada,
publicada no D.O. de 05/04/2006 . Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preços para eventual fornecimento de suprimentos para impressoras Novo Edital: 10/05/2006 das 09h00 às
12h00 e d14h00 às 17h00 . Endereço: SAFS, quadra 8, Lote 1, Bloco
A, 3º andar Asa Sul - BRASILIA - DF Entrega das Propostas: a partir
de 10/05/2006 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 22/05/2006, às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br.
LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos
(SIDEC - 09/05/2006) 080001-00001-2006NE000037

DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
<!ID403873-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 97.632/2005-7. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Santa Helena Urbanização e Obras
Ltda. ESPÉCIE: termo aditivo 34/2006 - primeiro ao contrato de prestação de serviços de condução de veículos para o transporte de autoridades, servidores, documentos e materiais diversos. REPACTUAÇÃO: com base na cláusula sexta do contrato original, o valor mensal
é reajustado em R$ 3.865,13, passando a ser o valor mensal do contrato, com efeitos a contar de 1/1/2006, de R$ 58.522,36. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de empenho a serem oportunamente expedidas. ASSINATURA: 9/5/2006. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Rodrigo Taumaturgo Pavoni, Sócio-Diretor
<!ID403874-0>

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º, I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna públicos os preços registrados para
eventual fornecimento de material de copa e cozinha, conforme descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão n.º 17/2006. A ata de registro
de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/index.html.
1

Açucareiro em aço inoxidável, com tampa em aço inoxidável, capacidade para 300 gramas,
marca Valinox
17
Garrafa térmica de pressão, com capacidade para 500 ml, tipo linha serv plus, na cor azul
ravel, marca Termolar
Antônio Paulo Nogueira - ME
02
Bandeja em aço inoxidável, no formato retangular, com alça, para servir líquidos e alimentos,
medindo 40cm de largura x 30 cm de comprimento, marca Metalzanella
07
Colher para chá, em aço inoxidável 18/10, medindo aproximadamente 13 cm de comprimento
e 1mm de espessura, com cabo também em aço inoxidável, marca Disolle
11
Copo tipo taça, em vidro transparente para água, com pé alto, capacidade para 305ml, medindo
aproximadamente 175mm de altura x 79mm de diâmetro, marca Cisper
Similar Comercial Ltda.
03
Bandeja em aço inoxidável, medindo 31cm x 15cm, para 02 (dois) cafés, marca Brinox
24
Xícara com pires, para café, com filete dourado contornando as bordas da xícara e do pires,
com capacidade de 50ml, em porcelana de 1ª linha branca, totalmente esmaltado, marca
Germer
26
Xícara com pires, para café, com capacidade de 50ml, em porcelana de 1ª linha branca,
totalmente esmaltado, marca Germer
Unidas Comercial e Distribuidora Ltda.
08
Copo descartável, poliestireno não tóxico, de 200ml, na cor branca, corpo frisado, bordas
arredondadas, sem telescopamento, peso mínimo de 2,2g, de acordo com a NBR 14.865 ABNT, acondicionamento em sacos plásticos, lacrados, contendo 100 unidades cada um,
marca Copocentro
Comercial Cerradão Ltda.
09
Copo para café em material descartável, poliestireno não tóxico, de 50ml, na cor branca,
acondicionamento de 100 copos com peso mínimo de 75 gramas, marca Ultra Copo
DP Comércio de Descartáveis Ltda. - ME
12
Descanso para copo, em aço inoxidável, 8.5cm de diâmetro, marca Promate
18
Guardanapo de papel, 100% celulose, não perecível, na cor branca, folhas duplas, medindo
34cm de comprimento x 33cm de largura, em pacote com 50 (cinqüenta) unidades cada, marca
Santepel
22
Prato raso para refeição, oitavado, em porcelana de 1ª linha na cor branca, totalmente esmaltado, marca Schmidt
23
Prato raso para sobremesa, oitavado, em porcelana de 1ª linha na cor branca, totalmente
esmaltado, marca Schmidt
27
Xícara com pires, para chá, com capacidade de 150ml, em porcelana de 1ª linha branca,
totalmente esmaltado, marca Schmidt
Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda.
21
Papel alumínio, em rolo medindo 45cm de largura x 7,5m de comprimento, marca Boreda
Comércio de Alimentos PC Ltda. - EPP
Brasília, 26 de abril de 2006.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos
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