
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6a 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° 069/17

Aos dias do mês de u de 2017, no Tribunal Regional do Trabalho - 6a
XJ

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,
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Item Descrição
Quant.

Registrada

Preço
unitário

(R$)

Preço
Total
(R$)

01

Convite - Formato aberto: 45 x 31 cm; formato
fechado: 15 x 31 cm ; papel couché fosco
230g/m2, impressão em policromia (4 x4 cores);
acabamento: 02 (duas) dobras e verniz
localizado na frente.
Pedido mínimo 200 (duzentos).

5.000
(cinco mil) 3,44 17.200,00

02
Envelope - Formato fechado 16 x 32 cm, papel
offset, 180g /m2. Pedido mínimo: 200
(duzentos).

5.000
(cinco mil) 0,89 4.450,00

03

Convite - Formato aberto 32 x 22cm, papel
couché fosco, 230 g/m2, impressão em
policromia (4x4 cores), acabamento com 01
(uma) dobra. Pedido mínimo: 200
(duzentos).

5.000
(cinco mil) 0,94 4.700,00

Envelope - Formato fechado 16,5x23cm, papel
04 off set 180

(duzentos).
g/m: Pedido mínimo: 200 5.000

(cinco mil) 1,05 5.250,00

05

Convite - Formato aberto: 25x35cm, papel
opajine telado 240g/m2, impressão em
policromia (4x4 cores), com aplicação de
pantone dourado ou prateado, acabamento com
laminação fosca, verniz localizado e dobra
central. Pedido mínimo: 1.000 (um mil).

5.000
(cinco mil) 2,20 11.000,00

06

Envelope - Formato fechado 18x26cm, papel
opaline telado, 180g /m2.
Pedido mínimo: 1.000 (um mil).

5.000
(cinco mil) 1,28 6.400,01






