
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 46/07 

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de 2007, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, são 
registrados os preços da empresa abaixo identificada, para eventual fornecimento do material de consumo 
abaixo discriminado, resultante do Pregão na forma eletrônica, processado sob o n.º 46/07, objeto do 
processo administrativo 22.428/07-3. 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 12 (doze) meses, até 28/12/08. 

Empresa Vencedora: RODOLFO BRUNO VIEIRA  BEZERRA - ME 
CNPJ: 09.016.381/0001-71 
Endereço: Rua Manoel de A. Pontes, 775 – Esplanada Castelão – Fortaleza-Ce – CEP 60.867-695 
Telefone:  (85) 8730-4363 
Fax: (85)3289.1226 

Lote 02  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT PREÇO UNIT 
REGISTRADO R$ 

PREÇO TOTAL 
REGISTRADO R$ 

01 

Caixa em cartão Kraft resistente (papelão 
ondulado onda simples) tipo arquivo – Med 13,5cm 

de largurax29cm de altura x36cm de 
comprimento, com 03 painéis impressos que 

permitam a identificação dos  documentos e com 
trava que garanta um ótimo fechamento – MARCA 

CARSTED 

UMA 2000 1,67 3.340,00 

02 

Caixa em cartão Kraft resistente (papelão 
ondulado onda simples), tipo arquivo medindo 
19cm de largurax31cm de altura x 45cm de 
comprimento, com 03 painéis impressos que 

permitam a identificação dos 
Documentos e com trava que garanta um ótimo 

fechamento – MARCA CARSTED    

UMA 3000 2,08 6.240,00 

03 

Caixa resistente para transporte de material 
pesado em cartão Kraft parede dupla com reforço 

interno, medindo 38cm de largura x 38cm de 
comprimento x 55cm de altura – MARCA CARSTED 

UMA 200 5,61 1.122,00 

04 

Caixa  resistente para transporte de material 
pesado em cartão Kraft perede dupla com reforço 

interno, medindo 40cm de largura x 40cm de 
altura x 60cm de comprimento – MARCA CARSTED 

UMA 200 7,38 1.476,00 

  

VALOR TOTAL – R$  12.178,00 (doze mil, cento e setenta e oito reais) 

  

Fortaleza, 28 de dezembro de 2007 

________________________________         ___________________________________ 
DULCINA DE HOLANDA PALHANO         JORGE FRANCISCO VIEIRA BEZERRA 
(CPF 024.285.043-04 – RG 0124 –TRT 7ª R)                    (CPF 657.275.413-87 –RG  95008006608 SSP-CE) 

    Presidente do TRT 7ª Região                               Representante legal da empresa 

 


