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.TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 96/2011 - UASG 080001

Nº Processo: TST-500895/2011-5 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para futuras aquisições, treinamento, manutenção e
suporte de Solução de Prevenção de Intrusão para conexão à rede
corporativa de dados da Justiça do Trabalho. Total de Itens Licitados:
00005 . Edital: 27/10/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 .
Endereço: Safs Quadra 08, Lote 01, Bloco A, Sala 333 Asa Sul -
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/10/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
11/11/2011 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Ge-
rais: O edital poderá ser retirado gratuitamente no portal www.com-
prasnet.gov.br, ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página.
Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 26/10/2011) 080001-00001-2011NE000057

PREGÃO Nº 97/2011 - UASG 080001

Nº Processo: 501.969/2011-8 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de conjunto completo de tela de fundo para técnica fotográfica e de
filmagem Chroma key , que permite posterior processamento da ima-
gem, com par de suportes (tripés e haste), jogo de presilhas e de
refletores (sobre suporte) Total de Itens Licitados: 00006 . Edital:
27/10/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Safs
Quadra 08 Lote 01 - Bloco a - Sala 333 - Tst Asa Sul - BRASILIA
- DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/10/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 17/11/2011 às
14h30 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O edital
poderá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br,
ou na CLCON/TST ao custo de R$0,15 p/ página. Pedidos de es-
clarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados exclusiva-
mente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 26/10/2011) 080001-00001-2011NE000057

PREGÃO Nº 99/2011 - UASG 080001

Nº Processo: TST-502744/2011-6 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
fecção de livro Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/10/2011 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Safs Quadra 08, Lote
01, Bloco A, Sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das
Propostas: a partir de 27/10/2011 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 18/11/2011 às 14h30 site
www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O edital poderá ser
retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br, ou na CL-
CON/TST ao custo de R$0,15 p/ página. Pedidos de esclarecimento e
impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio ele-
trônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

RAMON GONTIJO ADAME
Pregoeiro

(SIDEC - 26/10/2011) 080001-00001-2011NE000057
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO
E FINANÇAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Secretário de Administração, Orçamento e Finanças do
Tribunal Superior do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, tendo em vista o contido no processo TST nº
501.316/2008-4, comunica à empresa STAR DO BRASIL INFOR-
MÁTICA LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 72.643.943/0001-43, em
função da não localização no endereço contratual, que está aberto
prazo para apresentação de recurso, 5 dias úteis, contra aplicação de
multa no valor total de R$652.314,50 (seiscentos e cinquenta e dois
mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta centavos), pelos atrasos
nos serviços pactuados.

Brasília, 26 de outubro de 2011.
DIRLEY SÉRGIO DE MELO




