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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 74/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de implantação e ope-
ração de central de atendimento a usuários de tecnologia da informação do
Tribunal Superior do Trabalho (Service Desk), englobando os serviços de
atendimento de 1º e 2º níveis. Total de Itens Licitados: 00008 . Edital:
06/07/2010 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 06/07/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br
. Abertura das Propostas: 19/07/2010 às 14h00 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/ pá-
gina.Pedidos de esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 05/07/2010) 080001-00001-2010NE000072

PREGÃO Nº 78/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de adaptação do espaço
físico existente no mezanino do Bloco A do Edifício Sede do Tribunal
Superior do Trabalho. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 06/07/2010
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 06/07/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Aber-
tura das Propostas: 21/07/2010 às 14h00 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/ pá-
gina.Pedidos de esclarecimento e impugnações deverãoser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 05/07/2010) 080001-00001-2010NE000072

PREGÃO Nº 81/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de reportagem
cinematográfica (filmagens internas e externas), edição e finalização
de imagens e vídeos, que atenda, entre outras, às exigências de mer-
cado para publicação de matérias em veículos externos como TV
Justiça e demais canais de TV, além de produção de trabalhos in-
ternos. Total de Itens Licitados: 00006 . Edital: 06/07/2010 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 06/07/2010 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br .
Abertura das Propostas: 20/07/2010 às 14h00 site www.compras-
net.gov.br . Informações Gerais: O edital poderá ser retirado gra-
tuitamente 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.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira
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