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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S E C R E TA R I A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo 503.205/2008-3. CONTRATANTE: Tribunal Superior do
Trabalho. CONTRATADA: Federal Serviços Gerais Ltda. ESPÉCIE:
nono termo aditivo ao contrato PE-098/2005 - prestação de serviços
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de recepcionista, carregador/estiva e porteiro. VIGÊNCIA: prorrogada
por 12 meses, a contar de 23/1/2009 até 22/1/2010, nos termos do art.
57, inc. II, da Lei n.º 8.666/93. DOT AÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa
3.3.90.37, nota de empenho 2009NE000058, de 20/1/2009. ASSI-
NATURA: 21/1/2009. Pelo Contratante: Alexandre de Jesus Coelho
Machado, Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada:
Maria Aparecida Moreschi, Diretora.

AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
futuras contratações de confecção de capas de processos, conforme
descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º
132/2008. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se dis-
ponível na Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/srl-
ca/.

Objeto Registrado Quant. Preço Un. Re-
gistrado

Confecção capas processos em cartolina
branca, elevada alvura, 180 g/m2, forma-
to 47x34 cm aberta, impressão 1x0 cor
preta, vincada, furo universal, forneci-
mento do papel pela contratada

7.000 R$ 17,00

Confecção capas processos em cartolina
branca, elevada alvura, 180 g/m2, forma-
to 47x34 cm aberta, vincadas, furo uni-
versal, sem impressão, fornecimento de
papel pela contratada

500 R$ 18,00

Confecção capas processos em cartolina
verde 180 g/m2, formato 47x34 cm aber-
ta, impressão 1x0 na cor preta, com for-
necimento do papel pela contratada

250 R$ 32,00

Confecção de capas de processos em car-
tolina amarelo canário 180 g/m2, formato
47x34 cm aberta, impressão 1x0 na cor
preta, com fornecimento do papel pela
contratada

200 R$ 32,00

GRÁFICA E EDITORA PARANAÍBA LTDA. - ME

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
futuras renovações de licenças de s o f t w a re de prevenção de intrusão
para conexão à rede corporativa da Justiça do Trabalho, conforme
descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º
137/2008. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se dis-
ponível na Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/srl-
ca/.

Objeto Registrado Quant. Preço Un. Re-
gistrado

Renovação de licença e atualização de
Sistema de Prevenção de Intrusão G1200
da Empresa ISS com transferência de co-
nhecimento.

25 R$ 55.000,00

Manutenção e suporte técnico do Sistema
de Prevenção de Intrusão G 1200 da Em-
presa ISS (hardware e software).

25 R$6.373,33

TRUE ACCESS CONSULTING S/A.

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
futuras renovações de licenças de s o f t w a re de sistema antivírus para
estações de trabalho e servidores instalados nos computadores da rede
corporativa da Justiça do T rabalho, conforme descrito no quadro
abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 139/2008 (Grupos I e II).
A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na
Internet, no endereço eletrônico http://www .tst.gov.br/srlca/.

Objeto Registrado Quant. Preço Un. Re-
gistrado

Aquisição de Software Antivírus p/ es-
tações, com serviços de suporte técnico,
manutenção e atualização por 36 meses.

40.000 R$ 43,50

Aquisição de Software Antivírus para ser-
vidor, com serviços de suporte técnico,
manutenção e atualização de licenças por
36 meses.

1.000 R$ 44,25

Renovação dos serviços de suporte téc-
nico, manutenção e atualização de
Software Antivírus - Mcafee System Pro-
tection, para estações, por 36 meses.

3 0 . 6 11 R$ 75,00

Aquisição de Licenças de Uso de Softwa-
re antivírus - Mcafee System Protection,
para estações, com serviços de suporte
técnico, manutenção e atualização de li-
cenças por 36 meses.

9.389 R$ 75,00

Aquisição de Licenças de Uso de Softwa-
re antivírus - Mcafee System Protection
para servidores, com serviços de suporte
técnico, manutenção e atualização de li-
cenças por 36 meses.

1.000 R$ 75,00

PSN TECNOLOGIA LTDA.

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
futura renovação de licenças de s o f t w a re de sistema antivírus para
estações de trabalho e servidores instalados nos computadores da rede
corporativa da Justiça do T rabalho, conforme descrito no quadro
abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 139/2008. A ata de registro
de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.gov.br/srlca/.

Objeto Registrado Quant. Preço Un. Re-
gistrado

Aquisição de licenças LanDesk Antivírus
para estações com serviços de suporte
técnico, manutenção e atualização de li-
cenças por 36 meses.

25.000 R$ 185,44

Aquisição de licenças LanDesk Antivírus
para servidores com serviços de suporte
técnico, manutenção e atualização de li-
cenças por 36 meses.

1.000 R$ 180,00

LATIN TECHNOLOGY DISTRIBUIÇÃO INFORMÁTICA L TDA.

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
futuras contratações de treinamentos no sistema operacional Red Hat
Enterprise Linux para o TST e os TR Ts, conforme descrito no quadro
abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 140/2008. A ata de registro
de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.gov.br/srlca/.

Objeto Registrado Quant. Preço Un. Re-
gistrado

RH 033 - ESSENTIALS.
(Carga horária: 32 horas)

25 R$ 1.821,33

RH 133 - SYSTEM ADMINISTRA-
TION AND RHCT CERTIFICATION
EXAM. (Carga horária: 40 horas)

25 R$ 2.965,00

RH 253 - NETWORKING AND SECU-
RITY ADMINISTRATION
(Carga horária: 32 horas)

50 R$ 2.520,00

STAR DO BRASIL INFORMÁTICA L TDA.

Brasília, 21 de janeiro de 2009.
LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COST A
Coordenador de Licitações e Contratos




