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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 20/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em Servidores CISC, marca IBM, abrangendo
reposição de peças e componentes originais, atualizações e suporte
técnico quanto ao uso de equipamentos, componentes e à solução de
problemas. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 25/01/2010 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO: SAFS quadra 8,
lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das
Propostas: a partir de 25/01/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 08/02/2010 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 esclarecimentos e
impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.
(SIDEC - 22/01/2010) 080001-00001-2009NE000042
PREGÃO Nº 24/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de cafeteiras elétricas. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
25/01/2010 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO:
SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF
. Entrega das Propostas: a partir de 25/01/2010 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 10/02/2010 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 esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br
LUIZ MAURICIO PENNA DA COSTA
Pregoeiro
(SIDEC - 22/01/2010) 080001-00001-2009NE000042
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