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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 141/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de licenças de uso e serviços de suporte técnico e atualização de
versão da ferramenta de consulta e análise Bussiness Objects XI,
módulos Business Objects BOE Professional e Business Objects Web
Intelligence para o Tribunal Superior do Trabalho. Total de Itens
Licitados: 00012 . Edital: 03/12/2009 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 03/12/2009
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
15/12/2009 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.

(SIDEC - 02/12/2009) 080001-00001-2009NE000042

PREGÃO Nº 147/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de produção de
material telejornalístico - filmagem e edições - para uso do Sistema
Integrado de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho e
da TV Justiça. Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 03/12/2009 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 03/12/2009 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 16/12/2009 às 10h30 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital poderá ser
retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br, ou na CL-
CON/TST ao custo de R$0,15 p/página. Pedidos de esclarecimentos e
impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio ele-
trônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Pregoeiro

(SIDEC - 02/12/2009) 080001-00001-2009NE000042

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 102/2009

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 102/2009, cujo objeto, a aquisição de comu-
tadores de rede para implementação de Rede de Backup para os
servidores de rede existentes atualmente nas dependências deste Tri-
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bunal Superior do Trabalho, com suporte de serviços associados,
incluindo prestação de assistência técnica em garantia, foi adjudicado
à WORK LINK LTDA EPP, no valor total de R$ 70.360,00.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
p/Coordenadora
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