
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/06 

  

Aos 27 (vinte e sete) 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 aquisição de capas plásticas, 
especificadas no quadro abaixo, resultante do Pregão na forma eletrônica, processado sob o  n.º 071/06, 
objeto do processo administrativo 4.299/06-7. 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 27/12/07, podendo ser prorrogada nos termos do art. 4º, 
parágrafo 2º, do Decreto nº 3.931/2001. 

  

Empresa vencedora: STILOPLAST INDÚSTRIA  E COMÉRCIO LTDA. 
CNPJ: 00.455.659/0001-32 
Endereço: ADE – Conj. 22 – Lote 33 – Águas Claras – CEP 71.990-000 – Brasília - DF 
Telefones/fax: (61) 3399-4096 

  

 ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT.  
Preço Unitário 
Registrado R$  

  

01 

Capa plástica para proteger processo  com a seguinte 
especificação: 
Plástico em sarja  2,20 em toda capa, exceto visores. 
Visores  Lateral e frontal em plástico cristal 0,20; 
Abas em plástico sarja 0,20 
Dimensões total da capa: 50cm de largura x 35cm de 
altura 
Detalhamento 
Capa frontal: 23,5cm de largura x 35 cm de altura; 
Capa posterior: 23,5cm de largura x 35cm altura; 
Visor Lateral: 3cm de largura x 14cm de altura 
(posicionado à meia altura da lombada) 
Visor frontal:  23,5cm de largura x 30cm de altura 
(posicionando na parte inferior externa da capa frontal); 
Abas internas: 16cm de largura x 35cm de altura (uma 
para cada capa frontal e uma para capa posterior).  

Pct 100 80.000 152,50 

 

VALOR TOTAL:  R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais). 

Fortaleza, 27 de dezembro de 2006 

  

  

DULCINA DE HOLANDA PALHANO 
Presidente do TRT-7ª REGIÃO 

 ESTÁCIO DE LIMA BARBOSA 
( RI174.100 SSP-DF       CPF nº 024.106.131-87) 

STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 

 


