
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/06 

  

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho do ano de 2006, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, são 
registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual fornecimento dos materias de 
expediente, especificados no quadro abaixo, resultante do Pregão na forma eletrônica, processado sob o n.º 
012/06, objeto do processo administrativo 01467/06-7. As condições a serem praticadas neste registro de 
preços são as constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo 
fornecedor, documentos estes que integram a presente ata, independentemente de transcrição. Este registro 
de preços terá vigência de 1 (hum) ano, até 21/06/2007. 

Empresa vencedora:LAPS’ PEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E INFORMÁTICA LTDA 
CNPJ: 54.097.472/0001-33 
Endereço: Rua Leocádia Cintra nº 149 – Mooca  
São Paulo /SP CEP: 03112-040  
Telefone/fax: (11) 6618-32 

   LOTE 01       

  ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT  PREÇO 
UNITÁRIO 

 1    Almofada para carimbo n° 3 – preta   marca: japan   Uma  70 1,14 

2  Almofada para carimbo n° 4 – preta  marca: japan  Uma 200 2,17 

3  Bandeja para papéis tamanho ofício, em acrílico 
fumê, com 01 andar (simples).  marca: arany 

 Uma 15 6,39 

 4   Bandeja para papéis tamanho ofício, em acrílico 
fumê, com 02 andares  (dupla), ligados por 
passadores presos por ribite  que permitem o 
movimento de abrir e fechar.  marca:  arany 

 Uma 15 12,40 

5  Porta carimbo em chapa de aço pintado e plástico 
injetado (PVC) – 12 lugares  marca: central 

 Um 10 7,18 

6  Tinta para carimbo, cor preta  marca:japan  Tubo c/ 
40ml. 

150 1,27 

          

  LOTE 02       

  ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT  PREÇO 
UNITÁRIO 

1 Bobina de papel acetinado, branca, med. Aprox. 
57mm X 30m.  marca: anhanguera 

Uma 300 0,53 

2  Bobina de papel, acetinado, branca, para fac-símile, 
medindo 216mm x 30m. marca: trevo 

 Uma 450 3,32 

          

  LOTE 03       

  ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT  PREÇO 
UNITÁRIO 

1  Apontador em plástico, com lâmina de aço 
temperado, e c/ 01 furo, para lápis nº 02. marca: cis 

 Um 200 0,12 

2  Borracha retangular, bicolor, para apagar lápis e 
tinta, medindo aprox. 45x17x7mm  marca: cis 

 Uma 350 0,19 

3  Borracha para grafite, de vinil, branca, com cinta 
plástica, med.  Aprox. 42x21x11 mm marca: cis 

 Uma 150 0,44 

4  Corretor líquido em embalagem plástica, com pincel 
resistente,  à base de água, não tóxico, pigmento 
branco, não ressecável, inodoro, não inflamável. 
marca: cis 

 Frasc. c/ 
18ml 

650 0,48 

5  Caneta esferográfica, sextavada, com ponta de 
tungstênio, na cor azul, corpo cristal, tampa 
antiasfixiante, tinta à base de corantes orgânicos e 
solventes. marca: goller 

 Uma 4.000 0,24 

6  Caneta esferográfica, sextavada, com ponta de  Uma 600 0,24 



tungstênio, na cor vermelha, corpo cristal, tampa 
antiasfixiante, tinta à base de corantes orgânicos e 
solventes. marca: goller 

7  Caneta esferográfica, sextavada, com ponta de  
tungstênio, na cor preta, corpo cristal, tampa 
antiasfixiante, tinta à base de corantes orgânicos e 
solventes.  marca: goller 

 Uma 2.000 0,24 

8  Caneta porosa escrita fina, tipo “futura”, na cor 
preta.   marca: cis  

 Uma 180 1,36 

9  Cola  branca, não tóxica,  sem solventes, não 
inflamável, lavável, em frasco plástico para 
aplicação direta com bico aplicador, base PVA. 
marca: qually  

 Tubo c/ 
90gr. 

1.600 0,49 

10  Cola em bastão, não tóxica, sem solventes, para 
papel, cartolina, fotos e similares, com tampa 
hermética. marca: cis 

 Tubo c/ 
10grs. 

60 0,59 

11  Cola de secamento instantâneo, para metais, 
madeira, couro, plástico, papel, borracha, com 
tampa roscada. marca: cis 

 Tubo c/ 
3grs. 

130 2,72 

12  Fita adesiva transparente, med. 12mm x 30m, 
contendo em sua composição filme composto de 
acrílico e polipropileno ou celofane com adesivo à 
base de resina sintética.  marca: fit pel  

 Rolo 450 0,41 

13  Lápis grafite n° 2, produzido em madeira PINUS, 
apontado, ponta longa, topo aparado, medindo 
175/176mm. marca: cis  

 Um 1.300 0,12 

14  Marcador, fluorescente p/sublinhar, escrita grossa, 
com ponta chanfrada de 4.0mm, nas cores: 
100(verde), 100(rosa)  e 400 (amarelo limão).  
marca: japan 

 Uma 600 0,77 

15  Pincel atômico preto, ponta grossa  marca: japan  Um 350 0,75 

16  Régua em material plástico resistente, opaca, 30cm 
marca: walleu 

 Uma 300 0,21 

          

  LOTE 04       

  ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT  PREÇO 
UNITÁRIO 

1  Clips para papéis n° 2/0, fabricado com arame de 
aço com tratamento anti-ferrugem.  marca: gasfer  

 Caixa c/ 
100 

1.500 0,67 

2  Clips para papéis n° 6/0, fabricado com arame de 
aço com tratamento anti-ferrugem.  marca: gasfer 

 Caixa c/ 50 500 0,86 

3  Colchetes para papéis n° 10 (diâmetro da cabeça 
med. aprox. 12mm e comprimento da perna aprox. 
50mm), fabricado em chapa de aço revestido com 
acabamento protetor anti-ferrugem.  marca: new 
clip  

 Caixa c/ 72 700 1,66 

4  Colchetes para papéis n° 15 ( diâmetro da cabeça 
med. aprox. 14mm e comprimento da perna aprox. 
100mm), fabricado em chapa de aço revestido com 
acabamento protetor anti-ferrugem.  marca: new 
clip 

 Caixa c/ 72 90 3,16 

5  Colchetes para papéis n° 6 (diâmetro da cabeça 
med. Aprox. 12mm e comprimento da perna aprox. 
28mm), fabricado em chapa de aço revestido com 
acabamento protetor anti-ferrugem.  marca: new 
clip 

 Caixa c/ 72 200 1,47 

6  Extrator de grampos tipo espátula, em aço inox 
marca: japan  

Um 50 1,43 

7  Estilete para lâmina segmentado estreito - 9mm 
marca: cis 

 Um 40 0,57 



8  Grampeador tamanho médio, capacidade para 20 
folhas, para grampo 26/6, em ferro. marca: cis 

 Um 200 6,43 

9  Grampeador grande, capacidade para 50 folhas,  em 
ferro, para grampo 26/6. marca: cis 

 Um 50 21,42 

10  Grampeador tamanho especial, capacidade para 100 
folhas, em ferro. marca: cis 

 Um 12 48,56 

11  Grampo p/ papel  23/8  (50 folhas), fabricado com 
arame de aço,  com tratamento anti-ferrugem.  
marca: irpel 

 Caixa 
c/1000 

120 2,86 

12  Grampo p/papel  23/13  (100 folhas), fabricado com 
arame de aço,  com tratamento anti-ferrugem.  
marca: irpel 

 Caixa 
c/5000 

5 8,57 

13  Grampos para papel 26/6, fabricado com arame de 
aço tipo cobreado, com tratamento anti-ferrugem. 
marca: cis 

 Caixa c/ 
5000 

400 1,86 

14 Lâmina segmentada para estilete estreito, sem 
lubrificante. marca: cis 

Estojo c/ 06 12 0,71 

15 Perfurador tamanho médio, para  20 folhas, em 
ferro. marca: central 

Um 200 6,85 

16 Perfurador  grande, para  50 folhas, em ferro. 
marca: central 

Um 40 19,99 

17 Perfurador em tamanho especial, para 100 folhas, 
em ferro. marca: cavia  

Um 5 55,53 

18 Tesoura tamanho médio, ponta arrredondada, 
medindo aproximadamente 17cm, em aço inox, cabo 
em polipropileno e anatômico, para uso geral.  
marca: cis 

Uma 60 3,35 

          

    

LOTE 06 

      

  ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT  PREÇO 
UNITÁRIO 

1 Papel A-3, branco, (297x 420mm) , 75g/m2, 
alcalino   marca:  copimax 

Resma 50 21,00 

2 Papel A-4, branco, (210 x 297mm) ,90g/m2, alcalino  
marca: copimax 

Resma 60 10,50 

3  Papel ofício I , branco,( 216x 355mm), 75g/m2, 
alcalino   marca: copimax 

 Resma 50 14,39 

4  Papel ofício 9, branco, ( 215 x 315mm), 75g/m2, 
alcalino   marca: copimax 

 Resma 50 12,00 

          

    

LOTE 08  

      

  ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT  PREÇO 
UNITÁRIO 

1  Caderno para protocolo de correspondência, sem 
arame, capa dura, com 100 folhas, formato 
165x230mm.  marca: tamoio 

 Um 90 3,76 

2  Colecionador comercial, com imp ressão padrão na 
capa(nome, firma, nº),  med. (35,5x25,8cm fechado) 
e (49,5x35,5cm aberto), em cartolina 480gr, com 
prendedores em mola espiral, nas seguintes cores: 
(300) amarelo claro, (100) verde claro, (300) cinza e 
(100) azul claro. marca: geka 

 Um 1.000 1,42 

3  Livro de Ata, com capa dura na cor preta, com 200 
folhas numeradas e costuradas, medindo 220 x 
330mm.  marca: tamoio 

  Um 20 10,04 



4  Pasta colecionador com elástico, em cartão simples, 
plastificado, em cor clara, medindo 
aproximadamente 23,5 x 35,5cm (fechada) marca: 
matrix 

 Uma 100 0,59 

5  Pasta Suspensa marmorizada plastificada, medindo 
aprox. 36 x 23,5 cm (fechada) , para arquivo, com 
acessórios p/arquivamento. marca: matrix  

 Uma 400 0,67 

6  Pasta para formulário contínuo 80 colunas em 
papelão marmorizado. marca: dello  

 Uma 40 3,35 

7  Pasta porta folhetos, tamanho ofício, com 100 (cem) 
sacos plásticos grossos resistentes  marca: dac 

 Uma 20 11,38 

8  Registrador AZ – Ofício – lombo largo, forrado com 
papel monolúcido 75g, plastificado, na cor grafite ou 
tigrado, com plástico de identificação na lateral.  
marca: polcart.  

 Um 1.500 3,43 

 

DULCINA DE HOLANDA PALHANO 
Presidente do TRT 7ª Região 

 
JOÃO SANCHEZ 

(RG 3.827.728-1 SSP/SP CPF nº 326.289.868-68) 
LAPS’ PEL COM. DE PAPÉIS E INFORMÁTICA LTDA 

 


