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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2012

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publi-
cada no DOU de 29/02/2012 foi alterado. Objeto: Aquisição e ins-
talação de painéis de vidro temperado com 10mm de espessura e
estrutura em aço inox escovado.

Total de Itens Licitados: 00011 Novo Edital: 09/03/2012 das
08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h59 . Endereço: Safs Quadra 08, Lote
01, Bloco A, Sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF. Entrega das
Propostas: a partir de 09/03/2012 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 21/03/2012, às 10h00 no site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira

(SIDEC - 08/03/2012) 080001-00001-2012NE000085

S E C R E TA R I A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo 500.569/2012-7. CONTRATANTE: Tribunal Superior do
Trabalho. CONTRATADA: BRASFORT Empresa de Segurança Ltda.
ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato PE-053/2011 - pres-
tação de serviços de vigilância armada. ALTERAÇÃO: com base no
artigo 65, inc.I, alínea b, c/c § 1º do mesmo artigo, da Lei n.º
8.666/93, fica acrescido 1 (um) posto de trabalho de vigilância ar-
mada, 12 x 36, noturno, representando um acréscimo de 3,34% ao
valor inicialmente contratado. VALOR: o valor total mensal do con-
trato passa para R$ 230.194,38, e o valor total anual passa para R$
2.762.332,56. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3.3.90.37, nota de em-
penho 2012NE000363, de 02/03/2012. ASSINATURA: 5/3/2012. Pe-
lo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Se-
cretaria do Tribunal. Pela Contratada: Robério Bandeira de Negreiros,
Sócio-Gerente.

AVISOS DE PRORROGAÇÃO

O Tribunal Superior do Trabalho comunica que se encontra
prorrogado por 15 (quinze) dias, o período para recebimento das
propostas de credenciamento para prestação de serviços de assistência
médica e paramédica para os beneficiários do Programa de Assis-
tência à Saúde - TST-SAÚDE no âmbito do Distrito Federal. Ficam
mantidas as demais condições do Edital de Credenciamento nº
1 / 2 0 11 .

O Tribunal Superior do Trabalho comunica que se encontra
prorrogado por 15 (quinze) dias o período para recebimento das
propostas de credenciamento para prestação de serviços de assistência
médica, hospitalar e análises clínicas de alta complexidade e de me-
dicina de excelência para os beneficiários do Programa de Assistência
à Saúde - TST-SAÚDE no âmbito de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul e Distrito Federal. Ficam mantidas as demais con-
dições do Edital de Credenciamento nº 2/2011.

Brasília, 7 de março de 2012.
GUSTAVO CARIBÉ DE CARVALHO

Diretor-Geral




