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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
<!ID733450-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 111/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras aqui-
sições de licenças dos softwares Citrix Presentation Server e Win-
dows Server CAL. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
30/11/2007 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 30/11/2007 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 12/12/2007 às
15h00 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 - 29/11/2007) 080001-00001-2007NE000065
<!ID733451-0>

PREGÃO Nº 112/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras aqui-
sições de suprimentos de informática. Total de Itens Licitados: 00007
. Edital: 30/11/2007 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . EN-
DEREÇO: SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul -
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 30/11/2007 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
12/12/2007 às 10h00 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.Pe-
didos de esclarecimento e impugnações deverã o ser encaminhados
exclusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.gov.br.

(SIDEC - 29/11/2007) 080001-00001-2007NE000065
<!ID733452-0>
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PREGÃO Nº 124/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços para fu-
turas aquisições de umidificadores Total de Itens Licitados: 00001 .
Edital: 30/11/2007 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . EN-
DEREÇO: SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul -
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 30/11/2007 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
12/12/2007 às 15h00 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.Pe-
didos de esclarecimento e impugnações deverãoser encaminhados ex-
clusivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.gov.br.

LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIDEC - 29/11/2007) 080001-00001-2007NE000065
<!ID733453-0>

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 86/2007

A pregoeira torna público o resultado da licitação para ma-
nutenção por intervenção em sofás, cadeiras e poltronas, incluindo
insumos necessários, cujo objeto foi adjudicado à empresa RD Mó-
veis Ltda, no valor de R$33.323,80.

(SIDEC - 29/11/2007) 080001-00001-2007NE000065
<!ID733454-0>

PREGÃO Nº 101/2007

A pregoeira torna público o resultado da licitação para re-
gistro de preços para confecção de capas de processo em cartolina,
sendo adjudicado da seguinte forma: item 1, no valor unitário de
R$13,50, quantidade registrada para 7000 centos; item 2, no valor
unitário de R$16,90, quantidade registrada para 500 centos e item 3,
no valor unitário de R$6,65, quantidade registrada de 2000 centos, à
empresa Gráfica N.S. de Lourdes Ltda.

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES

(SIDEC - 29/11/2007) 080001-00001-2007NE000065
<!ID735352-0>

RETIFICAÇÃO

No Edital nº 3, de 28 de novembro de 2007, publicado no
DOU de 29-11-2007, Seção 3, pág. 145, onde se lê: ... orna pública,
... Leia-se: ....Torna pública, ... Onde se lê: ... orna público, ...Leia-se:
...Torna público, ...

(p/COEJO)

SECRETARIA DO TRIBUNAL
<!ID734946-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 50.187/2006-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Telemikro Telecomunicações, Informá-
tica e Microeletrônica Ltda. ESPÉCIE: termo aditivo 111/2007 - primeiro
ao contrato PE 133/2006 - aquisição de solução em software, hardware e
suporte técnico especializado para implantação de servidor de fax cor-
porativo. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses para prestação de ser-
viços de suporte técnico especializado, a partir de 5/1/2008 até 4/1/2009,
nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. VALOR: o valor
dos serviços para o período de prorrogação é de R$ 54.300,00. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de empenho a serem opor-
tunamente expedidas. ASSINATURA: 28/11/2007. Pelo Contratante:
Alexandre de Jesus Coelho Machado, Diretor-Geral da Secretaria do Tri-
bunal. Pela Contratada: Ricardo de Figueiredo Caldas, Presidente.




