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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<!ID388891-0> AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º, I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registradopara
eventual fornecimento de material de expediente, conforme descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 8/2004. A ata de
registro de preços, na íntegra, encontra-se afixada no Serviço de Licitações do TST, sito no SAAN, Quadra 3, lote 915, 2º andar.

1 pasta plastificada, com abas e elástico, tamanho ofício, em cartão 180 gramas, marca Cil; 80 0,69
2 pasta em pvc, na cor azul, com argola de metal, com 2 furos, sem invólucros plásticos,

medindo aproximadamente 29 cm de largura x 34 cm de comprimento, lombada de 7 cm,
marca Acp;

50 14,00

3 pasta em pvc, com a 1ª capa transparente, tamanho ofício, com 20 invólucros plásticos cada,
fundo na cor preta, marca Acp;

200 2,50

4 pasta de polionda com abas de elástico, tamanho ofício, lombada de 4 cm, na cor vermelha,
marca Polibrás;

20 2,10

5 pasta de polionda com abas e elástico, tamanho ofício, lombada de 5 cm, na cor azul, marca
Polibrás;

45 2,40

6 PASTA EM PVC, EM "L", OPACA, TAMANHO OFÍCIO, MEDINDO 233 X 330 MM,
MARCA CHIES;

300 0,40

7 pasta de plástico em pvc, com a 1ª capa transparente, tamanho ofício, sem invólucros
plásticos, fundo na cor preta, marca Acp;

400 2,20

8 pasta seletiva em pvc, com visor externo, capa rígida, tipo catálogo, sem capa transparente,
com 40 invólucros plásticos de espessura 0,20 microns, marca Acp;

50 8,00

9 pasta seletiva em pvc, com visor externo, capa rígida, tipo catálogo, sem capa transparente,
com 50 invólucros plásticos de espessura 0,20 microns, marca Acp;

2 11 , 9 0

10 pasta az, com 2 furos, com visor, na cor preta, medindo 5 x 26 x 35 cm (tamanho ofício),
marca Marcari;

46 2,35

11 PASTA AZ, COM 2 FUROS, COM VISOR, NA COR PRETA, MEDINDO 8 X 26 X 35 CM
(TAMANHO OFÍCIO), MARCA MARCARI;

214 2,35

Empresa Vencedora: Inforpaper Comercial de Fitas e Papéis Ltda.

Brasília-DF, 17 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Diretor do Serviço de Licitações e Contratos

<!ID388762-0> RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 8/2004

A CPL/TST vem a público divulgar o resultado da habilitação
da licitação em epígrafe, para contratação de empresa para realização
de reforma, com a inabilitação da empresa GM Engenharia Constru-
ções e Comércio Ltda. por contrariar o disposto no item 4.6.4 do edital
(Certificado de Vistoria) e habilitar as demais empresas. A ata de jul-
gamento da documentação na íntegra, encontra-se afixada no Serviço
de Licitações do TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º andar.

Brasília-DF, 17 de novembro de 2004.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

<!ID387943-0> RESULTADO DO PREGÃO N° 107/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro
designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe, para
fornecimento e instalação de persiana e cortina, cujo objeto foi ad-
judicado à empresa Casa das Persianas Ltda., no valor de R$ 21.099,51
(vinte e um mil, noventa e nove reais e cinqüenta e um centavos). A
ata de julgamento, na íntegra, encontra-se afixada no Serviço de Li-
citações do TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º and ar.

Brasília-DF, 17 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID387944-0> RESULTADO DO PREGÃO N° 108/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de mobiliário, cujo objeto foi adjudicado à empresa
RD Móveis Ltda., os itens 1, 2 e 3, no valor total de R$ 3.330,00 (três
mil trezentos e trinta reais). A ata de julgamento, na íntegra, encontra-
se afixada no Serviço de Licitações do TST, sito no SAAN, Quadra
03, lote 915, 2º andar.

Brasília-DF, 17 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID387945-0> RESULTADO DO PREGÃO N° 109/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para remanejamento, fornecimento e instalação de divisórias, cujo
objeto foi adjudicado à empresa Construtora BP Ltda., no valor de R$
980,00 (novecentos e oitenta reais). A ata de julgamento, na íntegra,
encontra-se afixada no Serviço de Licitações do TST, sito no SAAN,
Quadra 03, lote 915, 2º andar.

Brasília-DF, 17 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA




