
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/06 

  

Aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de 2006, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, são 
registrados os preços da(s) empresa(s) abaixo identificada(s), para eventual fornecimento do material 
especificado no quadro abaixo, resultante do Pregão na forma eletrônica, processado sob o n.º 023/06, objeto 
do processo administrativo 02.882/06-4. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as 
constantes do instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da(s) proposta apresentada(s) pelo (s) 
fornecedor(es), os quais integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços 
terá vigência de 1 (hum) ano, até 10/07/07 . 

Empresa vencedora: ECOPLAST COMERCIAL LTDA 
CNPJ: 03.851.944/0002-41 
Endereço: SHCGN – CLR – Qd. 712 – Bloco F – loja 39 – Brasília/DF – CEP.70.760-706 
Telefone: (61) 3272 8107 

LOTE 01 

ITEM Especificação Quant. 
estimada 

Preço 
Unitário (R$) 

Preço Total 
(R$) 

01 Porta-papel higiênico com capacidade para 01(um) rolo 
de papel higiênico com até 800m de comprimento, tampa 
frontal basculante branca e base em plástico ABS 
reforçado, com fechadura de segurança e sistema de 
fixação através de buchas. Marca: JSN 

25 39,78 994,50 

02 Porta-papel toalha em aço inox, medindo 17x17x26cm 
(admitida variação de 01cm, para mais ou para menos), 
para papel interfolhas 22,5 x 22,5cm. Marca: JSN  

150  37,12 5.568,00 

03 Saboneteira giratória em vidro, com tampa em inox, 
fixação em parede, capacidade de 500 ml. Marca: JSN 

150 8,75 1.312,50 

Total do Lote I: R$ 7.875,00 (sete mil oitocentos e setenta e cinco reais) 

LOTE 03 

ITEM Especificação Quant. 
estimada 

Preço 
Unitário (R$) 

Preço Total 
(R$) 

01  Lixeira em aço inox com pedal e balde coletor em 
polipropileno, capacidade para 12 (doze) litros, medindo 
45cm de altura e 25cm de diâmetro. Marca: VIEL 

03 120,00 360,00 

02 Lixeira em aço inox com pedal e balde coletor em 
polipropileno, capacidade para 05 (cinco) litros, medindo 
30cm de altura e 25cm de diâmetro. Marca: VIEL 

01 62,00 62,00 

03 Cesto para lixo em aço inox escovado, perfurado ou 
aramado, capacidade para 12 (doze) litros, medindo 24 
cm de altura e 24 cm de diâmetro. Marca: ARTPLAN 

02 120,00 240,00 

Total do Lote III:  R$ 662,00 (Seiscentos e sessenta e dois reais) 

LOTE 04 

ITEM Especificação Quant. 
estimada 

Preço 
Unitário (R$) 

Preço Total 
(R$) 

01 Coletor de lixo em polietileno rotomoldado, na cor preta, 
com tampa basculante, capacidade para 100 litros, 
medindo 99cm de altura, 38cm de largura e 38cm de 
profundidade. Marca: LOCGUEL 

50 134,00 6.700,00 

Total de Lote IV: R$6.700,00 (seis mil e setecentos reais) 

  



Fortaleza, 10 de julho de 2006. 

  

DULCINA DE HOLANDA PALHANO 
Presidente do TRT 7ª Região 

 
RENATO LEMOS SILVEIRA 

(RG 1.656.111 – SSP/MG CPF nº 625.460.076-53) 
Ecoplast Comercial Ltda 

 


