
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6* REGIÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Pregão Eletrônico: n° 015/17
Processo Originário: n° 023/2017
Validade da Ata de R.P.: 12 (doze) meses

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 068/17

Aos Z? dias do mês de \UK3HB de 2017, no Tribunal Regional do Trabalho - 6a

Região, são registrados os preços para eventual contratação de serviços gráficos e

confecção de materiais de divulgação institucional, conforme descrito no quadro abaixo,

celebrado entre o TRT 6a Região e a empresa abaixo identificada, conforme resultado do

Pregão Eletrônico n° Pr-e-015/17.

O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura
desta Ata.

LOTE l - MATERIAL PARA CAMPANHAS INSTITUCIONAIS

Item Descrição Quant.
Registrada

Preço
unitário

Preço
Total
(R$)

01
Folder - Tamanho A4, pape] couchê fosco de
170g/m2, impressão em policromia (4x4 cores) e
acabamento com até 03 (três) dobras. Pedido
mínimo; 5O (cinquenta).

2,000
(dois mil) 0,50 1.000,00

O2

Folder - Tamanho A4, papel reciclado ISOg/m2,
impressão em policromia (4x4 cores) e
acabamento com até 03 (três) dobras, Pedido
mínimo; IQO(cem)»

5.000
(cinco mil) 0,49 2,450,00

O3

Folder - Tamanho A4, papel couchê fosco de
170 g/m2, impressão em policromia (4 x4 cores)
e acabamento com verniz localizado e até 3
(três) dobras. Pedido mínimo: 200
(duzentos)..

10,000
(dez mil) 0,49 4,900,00

04

Folder - Tamanho A4, papel couchê fosco de
170 g/m2, impressão em policromia (4 x4 cores)
e acabamento com até 03 (três) dobras. Pedido
mínimo: 5OO (quinhentos').

10,000
(dez mil) 0,45 4,500,00

05

Folder - "Tamanho A3, papel couchê brilho de
170 g/m2 impressão em policromia (4 x4 cores)
e acabamento com até 03 (três) dobras,
Pedido mínimo; 100(cem)*

5,000
(cinco mil) 0,85 4,250,00

O6

Folder - Tamanho A3, papel couchê fosco de
115 g/m2, impressão em policromia (4x4 cores),
acabamento com até 4 (quatro) dobras, Pedido
mínimo; 20O (duzentos)

3,000
(três mil) 0,64 1,920,00

07

Folder - Tamanho A3, papel couchê fosco de
170g/m2, impressão em policromia (4x4 cores) e
acabamento com até 03 (três) dobras. Pedido
mínimos 5OO (quinhentos)»

10,000
(dez mil) 0,80

8.000,00














