
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/06 

  

Aos 03 (três) dias do mês de outubro do ano de 2006, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, são 
registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual fornecimento de suprimento de 
informática, especificados no quadro abaixo, resultante do Pregão na forma eletrônica, processado sob o  
n.º 025/06, objeto do processo administrativo 06.806/06-0. 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 03/10/2007. 

Empresa vencedora: MICROSENS LTDA 
CNPJ: 78.126.950/0001-54 
Endereço: Rua: Uruguai, 1835 – sobreloja – Centro – CEP. 86.010-210- Londrina/PR 
Telefone: (43) 3027-8200 – fax: (43) 3322-5519 – (41) 30242050  

LOTE VIII 

ESPECIFICAÇÃO QUANT.  Preço Unitário 
Registrado 

Cartucho de toner original, na cor preta, para impressora laser 
MFP SAMSUNG SCX-6320F, com capacidade para impressão de 
8.000 páginas, considerando 5% de cobertura. 
Obs: ref. SCX 6320D8 para o cartucho da mesma marca da 
impressora. 
Marca cotada: SAMSUNG ref. SCX 6320 D8 

300 263,33 

PREÇO TOTAL DO LOTE VIII: R$78.999,00 (setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais) 
 
 
LOTE IX  

ESPECIFICAÇÃO QUANT. Preço Unitário 
Registrado 

Cilindro original de formação de imagem com tecnologia de 
impressão a laser, para impressora MFP SAMSUNG SCX-6320F, 
com capacidade para impressão de aproximadamente 20.000 
páginas. 
Obs: ref. SCX-6320R2 para o cilindro da mesma marca da 
impressora. 
Marca cotada: SAMSUNG ref. SCX 6320 R2  

120  316,66 

PREÇO TOTAL DO LOTE: R$37.999,20 (trinta e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) 
 
 
 
Fortaleza, 03 de outubro de  2006 

  

DULCINA DE HOLANDA PALHANO 
Presidente do TRT 7ª Região 
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