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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 143/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de licenças de software aplicativo com garantia de atualização. Total
de Itens Licitados: 00006 . Edital: 27/11/2009 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h59 . ENDEREÇO: SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala
333 BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/11/2009
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
11/12/2009 às 10h30 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 esclarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

LUIZ MARÍCIO PENNA DA COSTA
Pregoeiro

(SIDEC - 26/11/2009) 080001-00001-2009NE000042

S E C R E TA R I A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo 504.288/2009-4. CONTRATANTE: Tribunal Superior do
Trabalho. CONTRATADA: Santa Helena Vigilância Ltda. ESPÉCIE:
sexto termo aditivo ao contrato PE-148/2006 - prestação de serviços
de vigilância armada e desarmada. DA ALTERAÇÃO DAS OBRI-
GAÇÕES CONTRATUAIS: fica a contratada obrigada a ressarcir os
custos com confecção de crachás de identificação de seus empre-
gados, consoante inclusão do inciso VIII na cláusula onze do contrato
original. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral
da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Rodrigo Taumaturgo Pa-
voni, Sócio-Diretor.

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
inc. I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna públicos os preços registrados
para futuras aquisições de material de copa e cozinha, conforme
descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º
103/2009. A ata de registro de preços PE-103/2009, na íntegra, en-
contra-se disponível na Internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. t s t . j u s . b r.

Item Objeto Registrado Unid. Quant. Preço Un.
Registrado

R$
1 Copo para água em ma-

terial descartável, poli-
propileno não tóxico,
200 ml. Marca e fabri-
cante: Copobrás

cento 30.000 2,01

2 Copo para café em ma-
terial descartável, polies-
tireno (PS) não tóxico,
de 50 ml. Marca e fabri-
cante: Termopot

cento 25.000 0,61

3 Papel alumínio, em rolo
medindo 45 cm de larg.
X 7,5 m de comp.
Marca e fabricante: Bo-
reda

rolo 2.500 1,90

4 Guardanapo de papel, fo-
lhas simples, medindo 20
cm de comp. x 23 cm de
larg. Marca e fabricante:
Santepel

pacote 1.500 0,70

5 Guardanapo de papel, fo-
lhas simples, medindo 33
cm de comp. x 30 cm de
larg. Marca e fabricante:
Santepel

pacote 3.200 0,99

Natal Alves Rodrigues Alimentos - ME

Brasília, 26 de novembro de 2009.
JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES

Coordenadora de Licitações e Contratos




