
Nº 27, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009 1113 ISSN 1677-7069

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 20/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de prognósti-
cos,análises de tendências, aconselhamento estratégico e análise de
fornecedores, bens e serviços de Tecnologia da Informaçãoe Co-
municações - TIC. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
09/02/2009 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 09/02/2009 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 03/03/2009 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/ página. Pedidos de es-
clarecimento e impugnações deverão ser encaminhados exclusiva-
mente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000001

PREGÃO Nº 21/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de suporte para livros, processos e supedâneo Total de Itens Li-
citados: 00003 . Edital: 09/02/2009 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 09/02/2009
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
05/03/2009 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.
Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000001

PREGÃO Nº 22/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
e instalações de sistemas de arquivamento deslizante. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 09/02/2009 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 09/02/2009
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
09/03/2009 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.
Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000001

PREGÃO Nº 23/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Renovação de licenças de software e a
prestação de serviços de suporte técnico Total de Itens Licitados:
00002 . Edital: 09/02/2009 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 09/02/2009 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
20/02/2009 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.
Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000001

PREGÃO Nº 25/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento e instalação de painel de
granito nos banheiros masculinos do Tribunal Superior do Trabalho.
Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 09/02/2009 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 09/02/2009 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br .
Abertura das Propostas: 10/03/2009 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 esclarecimento e impugnações
deverão ser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico para o
endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000001

PREGÃO Nº 26/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de material de expediente. Total de Itens Licitados: 00003 . Edital:
09/02/2009 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 09/02/2009 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 11/03/2009 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/ página. Pedidos de es-
clarecimento e impugnações deverão ser encaminhados exclusiva-
mente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000001

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 5 DE FEVEREIRO DE 2008

O Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Tra-
balho, em observância ao disposto no art. 26, § 4º, da Lei nº 9.784,
publicada no DOU de 1º/2/99 e retificada no DOU de 11/3/99, re-
solve INTIMAR o espólio da Senhora ORCILANDA MARIA CAS-
TRO FIGUEIREDO, ex-servidora deste Tribunal, falecida em 7/1/98,
a comparecerem pessoalmente, no prazo de dez dias, contados da
publicação do presente instrumento, na Secretaria de Gestão de Pes-
soas deste Tribunal, localizada no Setor de Administração Federal
Sul, Quadra 8, Lote 1, Bloco "A", Sala 458, Brasília/DF, Cep:
70.070-600, Telefone (61) 3043-4230, no horário de 10h às 18h, para
ciência e manifestação nos autos do processo TST nº 500.172/2009-
7, que trata da adoção de providências decorrentes de débito deixado
pela mencionada ex-servidora perante a União.

O não-comparecimento no prazo estabelecido não impedirá a
continuidade do aludido Processo.

ALEXANDRE DE JESUS COELHO MACHADO
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PREGÃO Nº 30/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços em sistema te-
lefônico fixo comutado na modalidade Longa Distância Nacional
(Intra-Regional, Inter-Regional) e Internacional e SMP. Total de Itens
Licitados: 00003 . Edital: 09/02/2009 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 09/02/2009
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
19/02/2009 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.
Pedidos de esclarecimento e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000001

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 1/2009

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 17/12/2008 . OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO Fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais,
bem como prestação de serviços de Agência de Viagens Corporativas,
para o exercício de 2009 Novo Edital: 09/02/2009 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 09/02/2009 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 26/02/2009, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000001

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 2/2009

O Tribunal Superior do Trabalho, conforme determinado no
art. 30, XII, "c" do Decreto nº 5.450/2005, comunica o resultado do
Pregão Eletrônico nº 002/2009, cujo objeto, atualização de licenças e
suporte técnico para o software gerenciador de banco de dados
BR/SEARCH, foi adjudicado à PADRÃO IX INFORMÁTICA SIS-
TEMAS ABERTOS LTDA., no valor total de R$ 100.485,00.

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000042

PREGÃO Nº 3/2009

O Tribunal Superior do Trabalho, conforme determinado no
art. 30, XII, "c" do Decreto nº 5.450/2005, comunica o resultado do
Pregão Eletrônico nº 003/2009, cujo objeto, prestação de serviços em
sistema telefônico fixo comutado na modalidade local e internet de
alta velocidade, foi adjudicado à BRASIL TELECOM S/A, no valor
total de R$ 61.728,25. O item 2 foi cancelado.

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000001

PREGÃO Nº 4/2009

O Tribunal Superior do Trabalho, conforme determinado no
art. 30, XII, "c" do Decreto nº 5.450/2005, comunica o resultado do
Pregão Eletrônico nº 004/2009, cujo objeto, fornecimento de material
bibliográfico nacional durante o exercício de 2009, foi adjudicado à
PELLIZZARO & GUIMARÃES LTDA., pelo melhor lance de 35.64
% de desconto sobre os preços listados nos catálogos ou nas tabelas
oficiais das respectivas editoras.

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000001

PREGÃO Nº 7/2009

O Tribunal Superior do Trabalho, conforme determinado no
art. 30, XII, "c" do Decreto nº 5.450/2005, comunica o resultado do
Pregão Eletrônico nº 007/2009, cujo objeto, aquisição e instalação de
148 m2 de placas acústicas para o estúdio de rádio e telejornalismo
do Tribunal Superior do Trabalho, foi adjudicado à R.V. COMER-
CIAL DE MÁQUINAS LTDA., no valor total de R$ 16.400,00.

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000042

PREGÃO Nº 8/2009

O Tribunal Superior do Trabalho, conforme determinado no
art. 30, XII, "c" do Decreto nº 5.450/2005, comunica o resultado do
Pregão Eletrônico nº 008/2009, cujo objeto, registro de preços para
futuras aquisições de climatizadores de ar, foi adjudicado à CO-
MERCIAL PRUGGER LTDA - ME, no valor unitário de R$
410,00.

LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIDEC - 06/02/2009) 080001-00001-2009NE000001




