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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 65/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para operar como
agente de integração de estudantes junto ao Tribunal Superior do
Trabalho, com vistas à prestação de estágio. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 18/06/2010 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 18/06/2010 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
01/07/2010 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.Pe-
didos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 17/06/2010) 080001-00001-2010NE000072

PREGÃO Nº 67/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de bandejas. Total de Itens
Licitados: 00003 . Edital: 18/06/2010 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 18/06/2010
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
05/07/2010 às 14h30 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.Pe-
didos de esclarecimento e impugnações deverãoser encaminhados ex-
clusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 17/06/2010) 080001-00001-2010NE000072

PREGÃO Nº 68/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de coleta, trans-
porte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 18/06/2010 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
18/06/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 02/07/2010 às 10h00 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.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira

(SIDEC - 17/06/2010) 080001-00001-2010NE000072

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 35/2010

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 26/02/2010 . OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO Registro de preços para futuras aquisições e instalações de
carpete em placas. Novo Edital: 18/06/2010 das 08h00 às 12h00 e
d14h00 às 17h59 . Endereço: SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala
333. Asa Sul - BRASILIA - DF Entrega das Propostas: a partir de
18/06/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 30/06/2010, às 14h30 no site www.comprasnet.gov.br.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira

(SIDEC - 17/06/2010) 080001-00001-2010NE000072

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2010

O Tribunal Superior do Trabalho conforme determinado no
art.30, XII, "b", do Decreto nº 5.450/2005, comunica o resultado do
Pregão Eletrônico nº 18/2010, cujo objeto, 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 associado, incluindo prestação de assistência técnica em ga-
rantia, foi adjudicado da seguinte forma: item 1 à ITAUTEC S.A. -
GRUPO ITAUTEC, no valor unitário de R$ 2.475,00 e a quantidade
de 12.000 unidades; item 2 à ITAUTEC S. A. -GRUPO ITAUTEC,
no valor unitário de R$ 2.855,00 e a quantidade de 2.000 unidades;
item 3 à NORTHWARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, no valor
unitário de R$ 134,20 e a quantidade de 2.000 unidades.

MARCOS FRANÇA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos
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