
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/06 

  

Aos 02 (dois) dias do mês de agosto do ano de 2006, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, são 
registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual fornecimento do material especificado no 
quadro abaixo, resultante do Pregão na forma eletrônica, processado sob o n.º 030/06, objeto do processo 
administrativo nº 6.721/06-2. As condições a serem praticadas neste registro de preços são as constantes do 
instrumento convocatório respectivo e seus anexos, da proposta apresentada pelo fornecedor, os quais 
integram esta ata, independentemente de transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 1 (hum) 
ano, a contar da assinatura desta ata, ou seja, até 02/08/07. 

Empresa vencedora: M.P. PORDEUS ME – DOMÍNIO COMERCIAL 
CNPJ: 06.915.729/0001-74 
Endereço: Rua Martins Neto, 472 S/01 – Antônio Bezerra -Cep. 60.360-400 Fortaleza/CE  
Fone: (85) 3285.9530  
 
LOTE ÚNICO  

Itens Especificação Quantidade Preço Unitário R$ 

01 Tapete constituído de vinil entrelaçado 
aplicado sobre um costado sólido em vinil, que 
servirá como barreira de contenção de 
sujeiras em áreas de grande tráfego de 
pessoas. Dimensão: 1,20m x 1,60m. Cor: cinza 
grafite. Extra resistente, lavável, não 
propagador de chamas, inibidor do 
crescimento de fungos, antiderrapante, 
gramatura mínima de 5,5 Kg/m², espessura 
mínima de 15 mm, resistente ao álcool etílico 
e ao hidróxido de sódio, personalizado com o 
nome “Fórum Autran Nunes”, na cor 
vermelha, com borda vulcanizada vermelha 
(largura de 6 cm) em todos os lados.  Marca: 
Komeco 

02 560,00 

02 Tapete com dimensões aproximadas de 1220 
mm x 3050 mm, que servirá para reter a água 
nas entradas dos edifícios. Cor: cinza grafite. 
Design em linhas retas utilizando dois 
tamanhos diferentes de fibras de polipropileno 
(as fileiras de fibras de maior diâmetro 
deverão ser combinadas com fibras de menor 
diâmetro), com estrutura na forma de laços 
em tufos e costado antiderrapante de vinil. 
Acabamentos em todos os quatro lados, 
espessura mínima de 7,8 mm e gramatura 
mínima de 3,4 Kg/m². Marca: Komeco 

02 1.200,00 

03 Tapete para interior de elevadores, com área 
útil interna da cabine na dimensão de 1,78 
m², constituído de vinil entrelaçado aplicado 
sobre um costado sólido em vinil. Cor: cinza 
grafite. Extra resistente, lavável, não 
propagador de chamas, inibidor do 
crescimento de fungos, antiderrapante, 
gramatura mínima de 5,5 Kg/m², espessura 
mínima de 15 mm, resistente ao álcool etílico 
e ao hidróxido de sódio, personalizado com o 
nome “Fórum Autran Nunes”, na cor 
vermelha, com borda vulcanizada vermelha 
(largura de 6 cm) em todos os lados. Marca: 
Komeco 

04  620,00 

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

  



Fortaleza, 02 de agosto de 2006 

  

DULCINA DE HOLANDA PALHANO 
Presidente do TRT 7ª Região 

 
JEOVÁ KALIL RAMOS DIEB 

(RG 98010295985 – SSP/CE - CPF nº 389.817.503-00) 
Mp Pordeus-Me – (Domínio Comercial) 

 


