
Nº 19, quinta-feira, 28 de janeiro de 2010174 3ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,
pelo código 00032010012800174

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de Estações de Trabalho para os Órgãos da Justiça do Trabalho -
microcomputadores de uso corporativo, com suporte de serviços as-
sociado, incluindo prestação de assistência técnica em garantia. Total
de Itens Licitados: 00003 . Edital: 28/01/2010 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
28/01/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 11/02/2010 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br . In-
formações 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 en-
caminhados exclusivamente por meio eletrônico para o endereço
c p l @ t s t . j u s . b r.

(SIDEC - 27/01/2010) 080001-00001-2009NE000042

PREGÃO Nº 25/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de teclado PIN para microcomputador e impressoras térmicas, com
suporte de serviços associado, incluindo prestação de assistência téc-
nica em garantia. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 28/01/2010
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 28/01/2010 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 12/02/2010 às 14h30 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital poderá ser
retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br, ou na CL-
CON/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 MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Pregoeiro
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