
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/06 

  

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro do ano de 2006, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 
são registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual fornecimento de estantes de aço, 
especificados no quadro abaixo, resultante do Pregão na forma eletrônica, processado sob o  n.º 053/06, 
objeto do processo administrativo nº 21.976/06-6. 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 28/12/2007 . 

Empresa vencedora: WT PUBLICITÁRIOS ASSOCIADOS LTDA. 

CNPJ: 04.220.600/0001-16 
Endereço: Av. Dom Manuel, nº 1261 A – Fortaleza/CE 
Telefone: (85) 3226-4040  
Fax: (85) 3253-5957 

 LOTE ESPECIFICAÇÃO 
Quantidade  

Total 

Preço  
Unitário 

Registrado 

Preço  
Total 

  

01 

Estante de aço, com 06 (seis) prateleiras, aberta, 
desmontável, quatro colunas e cinco pares de hastes de 
contraventamento, com as seguintes características:  

• As prateleiras confeccionadas em chapa com 
espessura de 22 AWG, com cantos virados e 
reforço tipo alma – reforço cartola – e as 
colunas em chapa com espessura de 14 AWG.  

• Os contraventamentos serão dispostos em 
número de 2 (duas) unidades em cada lateral 
e 1 (uma) unidade no fundo da estante.  

• Todos os componentes de cada estante serão 
unidos por meio de 64 parafusos e porcas e 16 
cantoneiras em aço galvanizado. 

• As medidas das prateleiras em sua superfície 
de uso é de 30cm x 92cm e a altura das 
colunas é de 198cm.  

• Chapa com tratamento antiferrugem e pintada 
com tinta epóxi na cor cinza. 

MODELO: EA22306RX 
MARCA: AÇOFORTE 

350 153,42 53.697,00 

Preço Total do Lote (R$): R$53.697,00 (cinqüenta e três mil, seiscentos e noventa e sete reais) 

Fortaleza, 28 de dezembro de  2006 

  

DULCINA DE HOLANDA PALHANO 
Presidente do TRT-7ª REGIÃO 

 TATIANA HOLANDA DE MEDEIROS 
(RG  96002614906 SSP/CE    CPF nº 824.150.213-34) 

WT PUBLICITÁRIOS ASSOCIADOS LTDA  

 


