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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO

A D M I N I S T R AT I VA 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SERVIÇO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

<!ID630732-0> EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 51/2005-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior do
Trabalho. CONTRATADA: Imprensa Nacional. OBJETO: prestação
de serviços de publicações de matérias no Diário Oficial da União.
MODALIDADE: inexigibilidade de licitação, conforme artigo 25,
caput, da Lei n.º 8.666/93. VALOR: total de R$ 108.000,00. VI-
GÊNCIA: 12 meses a partir da assinatura, prorrogável por igual
período, até o limite de 60 meses, na forma do artigo 57, inciso II, da
Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de tra-
balho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3390.39, nota de
empenho 2005NE000067, de 2/2/2005. ASSINATURA: 12/4/2005.
Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral de Co-
ordenação Administrativa. Pela Contratada: Benjamim Bandeira Fi-
lho, Coordenador-Geral de Administração.

<!ID630733-0> EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 30.634/2004-8. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Imprensa Nacional. ESPÉCIE:
termo aditivo 16/2004 - segundo ao contrato de prestação de serviços
para fornecimento de assinaturas do Diário da Justiça e do Diário
Oficial da União. ALTERAÇÕES: altera-se o termo aditivo n.º
9/2005 - primeiro ao contrato. EMENTA: passa a constar “assinaturas
do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União”. CLÁUSULA
PRIMEIRA. passa a constar “assinaturas do Diário Oficial da União
e do Diário da Justiça”; inclui-se no termo aditivo a planilha anexa
citada nessa cláusula. ASSINATURA: 31/3/2005. Pelo Contratante:
Fabiano de Andrade Lima, Diretor Substituto da Secretaria Admi-
nistrativa. Pela Contratada: Benjamim Bandeira Filho, Coordenador-
Geral de Administração.

<!ID630734-0> 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 n.º 008/2005. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-
se afixada no Serviço de Licitações e Contratos do TST, sito no SAAN, quadra 3, lote 915, 2º andar.

Item Especificação Qtde - Un Preço Unit
1.1 almofada para carimbo, tamanho grande n.º 4, medindo 17x10 cm,

com tinta azul ou preta, marca jp;
55 un R$ 3,03

1.2 almofada para carimbo, tamanho grande, n.º4, medindo 17x10 cm,
com tinta vermelha, marca jp;

12 un R$ 3,03

1.3 almofada para carimbo, tamanho pequeno, nº 3, medindo 12x8 cm,
com tinta azul ou preta, marca jp;

34 un R$ 1,49

1.4 apontador de lápis, tipo escolar, em material plástico, com um furo,
lâmina de aço temperado, marca stylo;

78 un R$ 0,10

1.5 caixa arquivo desmontável em plástico polionda, na cor verde, com
áreas de picote (parte de ventilação) de fácil remoção, com parte do
lacre e fechamento da caixa demarcados, com impressão da etiqueta
sem borrões, com dimensões de 36,5 x 25 x 13,5 cm, marca pl;

507 un R$ 3,43

1.6 bandeja para expediente/papel (caixa para correspondência), em
acrílico, com 2 (dois) compartimentos, medindo aproximadamente
35 x 26 cm cada bandeja, com separadores de metal, na cor fumê,
tamanho ofício, marca waleu;

30 un R$ 13,10

1.7 bandeja para expediente/papel (caixa para correspondência), em
acrílico, com 3(três) compartimentes, medindo aproximadamente 35
x 26 cm cada bandeja, com separadores de metal, na cor fumê,
tamanho ofício, marca waleu;

15 un R$ 19,00

1.8 bandeja simples para expediente/papel (caixa para correspondência),
em acrílico, medindo aproximadamente 35 x 26 cm, na cor fumê,
tamanho ofício, marca waleu;

15 un R$ 6,40

1.9 barbante de algodão com 8 fios, em rolo com 250 gramas, marca
corbatex;

14 un R$ 2,34

1.10 papel auto-adesivo para recado, tipo post it, medindo 38mm x
51mm, em rolo com 100 folhas cada, na cor amarela, validade
mínima de 1 ano, marca cis;

100 blocos R$ 0,65

1 . 11 papel auto-adesivo para recado, tipo post it, medindo 76mm x
102mm, em bloco com 100 folhas cada, na cor amarela, validade
mínima de 1 ano, marca tip;

70 blocos R$ 1,42

1.12 borracha de vinil, com cinta plástica, para lápis grafite, medindo
aproximadamente 42 x 21 x 11mm, marca cis;

284 un R$ 0,37

1.13 caneta esferográfica, na cor azul, corpo único em plástico trans-
parente resistente sextavado, com ponta com esfera de tungstênio,
escrita fina ou grossa, carga e tampas conectadas ao corpo por
encaixe, com validade mínima de 1 (um) ano, em caixa com 50
unidades cada, marca tip;

65 caixas R$ 11,21

1.14 caneta esferográfica, na cor preta, corpo único em plástico trans-
parente resistente sextavado, com ponta com esfera de tungstênio,
escrita fina ou grossa, carga e tampas conectadas ao corpo por
encaixe, com validade mínima de 1 (um) ano, em caixa com 50
unidades cada, marca tip;

27 caixas R$ 11,21

1.15 caneta esferográfica, na cor vermelha, corpo único em plástico trans-
parente resistente sextavado, com ponta com esfera de tungstênio,
escrita fina ou grossa, carga e tampas conectadas ao corpo por
encaixe, com validade mínima de 1 (um) ano, em caixa com 50
unidades cada, marca tip;

7 caixas R$ 11,21

1.16 cesto para papel tipo cônico, com bordas cromadas, medindo 26 x
25 x 23 cm de diâmetro, na cor preta, marca metal;

50 un R$ 18,88

1.17 cinta de elástico, em latex, forma circular, n.º 18, pacote com 50g,
marca mamuth;

30 pacotes R$ 0,45

1.18 classificador flexível, tamanho ofício, com capa grossa, em cartão de
240 gramas, com ferragem metálica, marca mc;

6 un R$ 0,32

1.19 clips para papéis em arame de aço com acabamento niquelado,
tratamento anti-ferrugem, n.º 1, caixa com 100 unidades cada, marca
bacchi;

574 caixas R$ 0,81

1.20 cola branca, líquida, lavável, secagem rápida, não tóxica, com crq do
químico responsável, em frasco de 40g, com validade mínima de 1
(um) ano; marca frama;

88 frascos R$ 0,48

1.21 cola plástica em bastão, composta de glicerina e resina sintética, não
tóxica, colagem instantânea, com crq do químico responsável, em
tubo aproximado com 09 gramas, validade mínima de 2 anos, marca
goller;

270 tubos R$ 0,45

1.22 corretivo líquido, para erros mecanográficos e manuais, base dágua,
secagem rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, com crq do quí-
mico responsável, em frasco com 18 ml, com validade mínima de 2
(dois) anos, marca goller;

109 frascos R$ 0,45

1.23 extrator de grampo, em aço inoxidável, tipo espátula, no tamanho
aproximado de 145mm de comprimento x 17mm de largura, marca
marcari;

130 un R$ 0,24

1.24 fichário de mesa longo, com tampa de acrílico na cor fumê, com
base metálica, medindo aproximadamente 120x160x400mm, para
fichas de 4 x 6, marca arany;

1 un R$ 17,22

1.25 fita auto-adesiva, crepe, fina medindo 1,9 cm x 50 m, composição:
cola aquosa (atóxica) e papel crepado, com validade mínima de 1
(um) ano, marca euro;

42 un R$ 1,56

1.26 fita auto adesiva, crepe, larga medindo 5 cm x 50 m, composição:
cola aquosa (atóxica) e papel crepado, com validade mínima de 1
(um) ano, marca euro;

183 un R$ 4,16

1.27 fita durex, medindo 1,2 cm x 30 m, com validade mínima de 1 (um)
ano, marca mf;

146 un R$ 0,32

1.28 fita adesiva para rotulador de letras medindo 9mm x 3 metros, na
cor verde, marca rt;

7 un R$ 4,61

1.29 grampeador para grampo 26/6, com base metálica, com alavanca
pintada na cor cinza, com depósito de grampo em inox e capacidade
para 02 (duas) barras com aproximadamente 105 grampos e com
capacidade para grampear até 20 (vinte) folhas de papel, (tipo car-
bex), marca goller;

106 un R$ 7,00

1.30 grampo colchete n.º 15, fabricado em chapa de aço revestido com
acabamento protetor, com proteção anti-ferrugem, em caixa com 72
unidades, marca bacchi;

48 caixas R$ 3,97

1.31 grampo colchete n.º 5, fabricado em chapa de aço revestido com
acabamento protetor, com proteção anti-ferrugem, em caixa com 72
unidades, marca bacchi;

1.488 cai-
xas

R$ 0,94

1.32 grampo cruzado para papel, número 1, cromado, em caixa com 12
unidades, marca bacchi;

49 caixas R$ 0,77

1.33 grampo cruzado para papel, número 2, cromado, em caixa com 50
unidades, marca bacchi;

116 caixas R$ 1,47

1.34 grampo para grampeador, modelo 26/6, em embalagem com caixa
com 1.000 unidades, com 105 grampos por pente, largura externa
12,9 mm, altura externa 6 mm, em metal niquelado prateado, com
proteção anti-ferrugem, marca bacchi;

48 caixas R$ 0,55

1.35 grampo para grampeador, modelo 26/6, em embalagem com caixa
com 5.000 unidades, com 210 grampos por pente, largura externa
12,9 mm, altura externa 6 mm, em metal niquelado prateado, com
proteção anti-ferrugem, marca cis;

269 caixas R$ 1,60

1.36 grampo para grampeador rapid 9, medindo 14mm, com 157 grampos
por pente, galvanizado, em caixa com 5.000 unidades cada, marca
bacchi;

18 caixas R$ 7,40

1.37 invólucro plástico, para pasta seletiva, com espessura de 0,018,
tamanho ofício, alta transparência, com quatro furos, marca dac;

945 un R$ 0,15

1.38 lápis preto de grafite n.º 3-b, em madeira, para taquigrafia, com
envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, medindo 8mm x
175mm, com marca do fabricante impressa, em caixa com 1 grosa
e/ou caixa com 12 unidades, marca faber castel;

636 un R$ 1,95

1.39 lápis preto de grafite n.º 2, em madeira, corpo cilíndrico, com
envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, medindo 7mm x
175mm, com marca do fabricante impressa, em caixa com 1 grosa
e/ou caixa com 12 unidades, marca cis;

1.032 un R$ 0,13

1.40 plástico auto-adesivo transparente, para encadernação, tipo papel
contact, (largura padrão), com validade mínima de 1 (um) ano,
marca book;

50 m R$ 0,89

1.41 percevejo latonado caixa com 100 unidades, marca bacchi; 23 caixas R$ 1,31



Nº 73, segunda-feira, 18 de abril de 2005 753 ISSN 1677-7069

1.42 perfurador para papel, com alavanca e estrutura metálica pintadas na
cor preta, manual, tamanho grande, para dois furos simultâneos,
(tipo central), com capacidade para perfurar 30 folhas de papéis de
uma só vez (papel 75 g/m²), marca central;

44 un R$ 16,52

1.43 perfurador para papel, com alavanca e estrutura metálica pintadas na
cor preta, manual, tamanho pequeno, para dois furos simultâneos,
(tipo central), com capacidade para perfurar 15 folhas de papéis de
uma só vez (papel 75 g/m²), marca central;

57 un R$ 6,35

1.44 pincel atômico, plástico, na cor azul, com ponta facetada, em caixa
com 12 unidades, com validade mínima de 1 (um) ano, marca jp;

3 caixas R$ 8,08

1.45 pincel atômico, plástico, na cor preta, com ponta facetada, em caixa
com 12 unidades, com validade mínima de 1 (um) ano, marca jp;

4 caixas R$ 8,08

1.46 pincel atômico, plástico, na cor vermelha, com ponta facetada, em
caixa com 12 unidades, com validade mínima de 1 (um) ano, marca
jp;

1 caixa R$ 8,08

1.47 pincel marca texto, plástico, na cor amarela, com ponta facetada,
para traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a
tinta esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e im-
pressos, em caixa com 12 unidades, validade mínima de 1 (um) ano,
marca cis;

16 caixas R$ 6,52

1.48 pincel marca texto, plástico, na cor azul, com ponta facetada, para
traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta
esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos,
em caixa com 12 unidades, validade mínima de 1 (um) ano, marca
jp;

4 caixas R$ 6,52

1.49 pincel marca texto, plástico, na cor laranja, com ponta facetada, para
traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta
esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos,
em caixa com 12 unidades, validade mínima de 1 (um) ano, marca
jp;

4 caixas R$ 6,52

1.50 pincel marca texto, plástico, na cor rosa, com ponta facetada, para
traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta
esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos,
em caixa com 12 unidades , validade mínima de 1 (um) ano, marca
cis;

2 caixas R$ 6,52

1.51 pincel marca texto, plástico, na cor verde, com ponta facetada, para
traços de 1 a 4mm, em tinta fluorescente que se fixa sobre a tinta
esferográfica, hidrográfica, lápis, textos datilografados e impressos,
em caixa com 12 unidades, validade mínima de 1 (um) ano, marca
cis;

2 caixas R$ 6,63

1.52 pincel para quadro branco magnético, em material plástico, des-
cartável, na cor azul, com validade mínima de 1 (um) ano, marca
cis;

7 un R$ 1,18

1.53 pincel para quadro branco magnético, em material plástico, des-
cartável, na cor preta, com validade mínima de 1 (um) ano, marca
cis;

12 un R$ 1,18

1.54 porta carimbos de 10 (dez) lugares, em acrílico, na cor fumê, marca
arany;

1 un R$ 8,68

1.55 porta carimbos de 08 (oito) lugares, em acrílico, na cor fumê, marca
arany;

5 un R$ 6,62

1.56 reforço de tela auto-adesivo, gomada para papel, em caixa com 500
peças, marca pm;

14 caixas R$ 18,88

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

89 un R$ 0,71

1.58 régua comum, em acrílico cristal, tamanho 50cm de comprimento x
3,5cm de largura x 0,3cm de espessura, com graduação precisa,
marca waleu;

10 un R$ 0,65

1.59 tesoura de 20cm de comprimento (8”), para uso geral, com cabo de
polipropileno preto, com lâmina em aço inoxidável, marca goller;

75 un R$ 1,94

1.60 tinta na cor azul, para almofada de carimbo de borracha, em em-
balagem de aproximadamente 42 ml, com validade mínima de 1
(um) ano, marca pilot;

38 un R$ 2,51

1.61 tinta na cor preta, para almofada de carimbo de borracha, em em-
balagem de aproximadamente 42 ml, com validade mínima de 1
(um) ano, marca pilot;

3 un R$ 2,49

1.62 tinta para pincel atômico, corante e aglutinante, na cor azul, em
frasco de aproximadamente 40ml, com validade mínima de 01 (um)
ano, marca jp;

9 un R$ 1,38

1.63 umedecedor de dedo com esponja, medindo aproximadamente 9cm
de diâmetro de base, marca carbrink;

19 un R$ 0,77

1.64 umedecedor de dedo em pasta, não tóxico, peso líquido de 12 g,
com validade mínima de 01 (um) ano, marca central.

180 un R$ 1,90

Empresa Vencedora: Silva & Panerari Ltda-Me.
2.1 grampo trilho em plástico, cor branco leitoso, medindo 12,5cm de

comprimento x 1,5cm de largura x 4,0mm de espessura, com pren-
dedor de nylon medindo 19 cm de comprimento, marca copasta;

6.418 un R$ 0,18

Empresa Vencedora: ALM - Áudio, Vídeo e Suprimentos para Informática
3.1 lacre-cadeado, para fechamento de malote (modelo tst), em material

poliamida nylon, marca cosmofix;
80 centos R$ 9,75

Empresa Vencedora: Multiplik Comércio E Serviços Ltda. - EPP.

Brasília, 13 de abril de 2005.
LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA

Diretor do Serviço de Licitações e Contratos
Substituto




