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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
<!ID1045280-0>

EDITAL DE 15 DE ABRIL DE 2008

O MINISTRO PRESIDENTE do TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO, em conformidade com o disposto no art. 11, § 1º,
da Lei nº 4.493, de 24 de novembro de 1964, e tendo em vista o
constante do Processo nº TST-500.866/2008-8, FAZ SABER, aos que
o presente Edital virem, que a Sr.ª ILIANA PRATES DE MACEDO
e a Sr.ª SAMIRA PRATES DE MACEDO requerem habilitação como
beneficiárias do Montepio Civil do qual era contribuinte o Ex.mo Sr.
Marco Aurélio Prates de Macedo, Ministro inativo do Tribunal Su-
perior do Trabalho, falecido em 30 de março de 2008, a primeira na
qualidade de viúva e a segunda na qualidade de filha maior solteira,
juntando para tanto a necessária documentação, abrindo-se o prazo de
3 (três) dias para impugnação ou retificação do referido pedido, a
partir da publicação deste no Diário Oficial da União.

RIDER NOGUEIRA DE BRITO
<!ID1044184-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 41/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçospara futuras aquisições
de placas de identificação. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
16/04/2008 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 16/04/2008 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 29/04/2008 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 deverãoser encaminhados exclusivamen-
te por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.gov.br.

(SIDEC - 15/04/2008) 080001-00001-2008NE000104
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PREGÃO Nº 43/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições
de circulador de ar. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
16/04/2008 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 16/04/2008 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 30/04/2008 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 deverãoser encaminhados exclusivamen-
te por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.gov.br.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
Pregoeira

(SIDEC - 15/04/2008) 080001-00001-2008NE000104
<!ID1044186-0>

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 37/2008

A pregoeira torna público o resultado da licitação para aqui-
sição de vacinas, sendo adjudicadoda seguinte forma: à empresa BRL
DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA, item 1, com valor ne-
gociado deR$34.080,00.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES

(SIDEC - 15/04/2008) 080001-00001-2008NE000104

S E C R E TA R I A
<!ID1045213-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 180.533/2006-8. CONTRATANTE: Programa de
Assistência à Saúde do Tribunal Superior do Trabalho. CONTRA-
TADA: Humana Serviços Gerais e Soluções Empresariais Ltda. ES-
PÉCIE: termo aditivo 20/2008, segundo ao contrato DI-004/2007 -
prestação de serviços de contabilidade para atender ao Programa de
Assistência à Saúde. ALTERAÇÃO AO CONTRATO: o fundamento
legal passa a ser o descrito na cláusula primeira do 2º T.A. AL-
TERAÇÃO AO 1º T.A.: a qualificação do Contratante passa a ter
redação conforme a cláusula segunda do 2º T.A. ASSINATURA:
10/4/2008. Pelo Contratante: Alexandre de Jesus Coelho Machado,
Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Fábia Mar-
ques Braga, Sócia-Proprietária..
<!ID1045212-0>

AVISO DE PREÇOS REGISTRADOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento na Lei nº
8.666/93 e no Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço re-
gistrado para futuras compras de etiquetas, conforme descrito no
quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º 22/2008. 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 Unitário
Registrado (R$)

Etiqueta auto-adesiva para impressão
a laser ou jato de tinta no formato
12,7x44,45mm, tamanho carta
(216x219mm), em caixa contendo 25
folhas com 80 etiquetas cada

500
caixas

2,79

Etiqueta auto-adesiva para impressão
a laser ou jato de tinta no formato
138 x 212 mm, tamanho carta
(216x219mm), em caixa contendo 25
folhas com 2 etiquetas cada.

8.000
caixas

2,79

Etiqueta auto-adesiva para impressão
a laser ou jato de tinta no formato
25,4 x 66,7mm, tamanho carta
(216x219mm), em caixa contendo
100 folhas com 30 etiquetas cada.

200
caixas

11 , 5 0

Etiqueta auto-adesiva para impressão
a laser ou jato de tinta no formato
33,9x101,6mm, tamanho carta
(216x219mm), em caixa contendo
100 folhas com 14 etiquetas cada.

2.000
caixas

11 , 5 0

Etiqueta auto-adesiva para impressão
a laser ou jato de tinta no formato
50,8x101,6mm, tamanho carta
(216x219mm), em caixa contendo
100 folhas com 10 etiquetas cada.

50
caixas

11 , 5 0

Etiqueta auto-adesiva para impressão
a laser ou jato de tinta no formato
25,4x101,6mm, tamanho carta
(216x219mm), em caixa contendo
100 folhas com 20 etiquetas cada.

100
caixas

11 , 5 0

Empresa vencedora: TEPRON Equipamentos para Laboratórios Lt-
da-Epp

Etiqueta auto-adesiva especial de po-
liester, na cor branca, medindo 6,4cm
de largura x 2,5cm de altura, em rolo
com 125 metros cada, para impres-
sora de código de barras.

200
rolos

40,00
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Empresa vencedora: Adesiflex Indústria e Comércio de Rótulos e
Etiquetas Ltda.

Etiqueta auto-adesiva redonda, diâ-
metro de 13mm, na cor preta, em cai-
xa contendo 10 folhas com 350 eti-
quetas cada.

200
caixas

3,38

Empresa vencedora: GCS Gêmeos Comercial Ltda.

Brasília, 8 de abril de 2008.
LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Coordenador de Licitações e Contratos




