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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 125/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços para fu-
turas aquisições de materiais de limpeza. Total de Itens Licitados:
00012 . Edital: 07/12/2007 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 07/12/2007 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
19/12/2007 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.

(SIDEC - 06/12/2007) 080001-00001-2007NE000065
<!ID755612-0>

PREGÃO Nº 126/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de consultoria para
desenvolver atividades de estruturação, capacitação, formação de
equipes e desenvolvimento de "pilotos", na modalidade hands on,
com transferências de conhecimentos. Total de Itens Licitados: 00004
. Edital: 07/12/2007 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 07/12/2007 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
19/12/2007 às 17h00 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.

(SIDEC - 06/12/2007) 080001-00001-2007NE000065
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PREGÃO Nº 127/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços para fu-
turas aquisições de microcomputadores portáteis - notebooks Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 07/12/2007 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
07/12/2007 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 19/12/2007 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . In-
formações 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 esclarecimento e impugnações deverãoser enca-
minhados exclusivamente por meio eletrônico para o endereço
c p l @ t s t . g o v. b r.

(SIDEC - 06/12/2007) 080001-00001-2007NE000065
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PREGÃO Nº 129/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços para fu-
turas aquisições de equipamentos digitalizadores (scanners) de pro-
dução Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 07/12/2007 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 07/12/2007 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br .
Abertura das Propostas: 19/12/2007 às 10h00 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
deverãoser encaminhados exclusivamente por meio eletrônico para o
endereço cpl@tst.gov.br.

(SIDEC - 06/12/2007) 080001-00001-2007NE000065
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PREGÃO Nº 130/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçospara futuras aquisições
de projetores multimídia. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
07/12/2007 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 07/12/2007 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 19/12/2007 às
13h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
poderá ser retirado gratuitamente nos portais www.tst.gov.br ou
www.comprasnet.gov.br, ou na CLCON/TST a R$ 0,15 por página.
Os pedidos de esclarecimento e as impugnações deverão ser en-
caminhados exclusivamente por meio eletrônico para o endereço
c p l @ t s t . g o v. b r.

(SIDEC - 06/12/2007) 080001-00001-2007NE000065
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PREGÃO Nº 131/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de licença de uso de software
de ETL para tratamento de dados com funcionalidades de estração,
transformação e carga de dados no ambiente Data Warehouse do
Tribunal. Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 07/12/2007 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 07/12/2007 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 19/12/2007 às 08h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital poderá ser
retirado gratuitamente nos portais www.tst.gov.br ou www.compras-
net.gov.br, ou na CLCON/TST a R$ 0,15por página. Os pedidos de
esclarecimento e as impugnações deverão ser encaminhados exclu-
sivamente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.gov.br.

(SIDEC - 06/12/2007) 080001-00001-2007NE000065
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PREGÃO Nº 132/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuras aqui-
sições de microcomputadores com gerenciamento remoto. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 07/12/2007 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
07/12/2007 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 19/12/2007 às 08h00 site www.comprasnet.gov.br . In-
formações Gerais: O edital poderá ser retirado gratuitamente nos
portais www.tst.gov.br ou www.comprasnet.gov.br, ou na CL-
CON/TST a R$ 0,15por página. Os pedidos de esclarecimento e as
impugnações deverão ser encaminhados exclusivamente por meio ele-
trônico para o endereço cpl@tst.gov.br.

(SIDEC - 06/12/2007) 080001-00001-2007NE000065
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PREGÃO Nº 133/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços para fu-
turas aquisições de monitores LCD. Total de Itens Licitados: 00001 .
Edital: 07/12/2007 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 07/12/2007 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
19/12/2007 às 17h00 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.

(SIDEC - 06/12/2007) 080001-00001-2007NE000065
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PREGÃO Nº 134/2007

Objeto: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços para fu-
turas aquisições de licenças do software Delphi 7.0 Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 07/12/2007 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 07/12/2007
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
19/12/2007 às 13h00 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 - 06/12/2007) 080001-00001-2007NE000065

S E C R E TA R I A
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 20.461/2004-0. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Type Máquinas e Serviços Ltda.
ESPÉCIE: termo aditivo 108/2007 - terceiro ao contrato PR-
102/2004 - prestação de serviços de processamento de documentos
por meio digital. ALTERAÇÃO: o objeto descrito na cláusula se-
gunda do contrato original fica acrescido em 25%, correspondente a
R$ 164.700,00, com base no artigo 65, § 1º, da Lei n.° 8.666/1993.
VALOR: total passa a ser de R$ 823.500,00 e mensal de R$
68.625,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 33.90.37, nota de em-
penho 2007NE001511, de 23/11/2007. ASSINATURA: 5/12/2007.
Pelo Contratante: Alexandre de Jesus Coelho Machado, Diretor-Geral
da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: André Luiz Rocha, Ge-
rente de Vendas.

<!ID754391-0>

AVISOS DE PREÇOS REGISTRADOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 12
do Decreto n.º 3.931/2001 c/c o art. 65, inciso I, letra b, § 1º, da Lei
nº 8.666/1993, torna pública a alteração das quantidades previstas na
Ata de Registro de Preços firmada em 13 de março de 2007, resultado
do PE 2/2007, conforme descrito no quadro abaixo.

bandeja para expediente/papel em acrílico, com
2 compartimentos, medindo aproximadamente
37x26cm cada bandeja, com separadores de me-
tal, na cor fumê, tamanho ofício, marca Acri-
met.

125 13,78

grampo trilho em plástico, cor branco leitoso,
medindo 12,5cm de comprimento x 1,5cm de
largura x 4mm de espessura, com prendedor de
nylon (haste) medindo 31cm de comprimento,
marca Copasta.

25.000 0,20

papel para embrulho pardo, folha medindo
66x96cm, marca Nilpel.

625 0,18

Empresa vencedora: Inforpaper Comercial de Fitas e Papéis Ltda.

Brasília, 29 de novembro de 2007.
<!ID754392-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º, I, do
Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para eventual for-
necimento de capas identificadoras de processos judiciários, em papel color
plus, conforme descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico
n.º 97/2007. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível
na Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.

papel color plus, celulose vegetal, 120 g/m², verde
bahamas, 29,70cm x 21cm, serrilhamento a laser,
em T, com altura de 2 cm e largura de 14 cm

10 cen-
tos

60,00

papel color plus, celulose vegetal, 120 g/m², cinza
milano, 29,70cm x 21cm, serrilhamento a laser, em
T, com altura de 2 cm e largura de 14 cm

2.000cen-
tos

18,61

papel color plus, celulose vegetal, 120 g/m², saha-
ra, a4, serrilhamento a laser, em T, com altura de 2
cm e largura de 14 cm

660
centos

25,00

papel color plus, celulose vegetal, 120 g/m², verde
buenos aires, 29,70cm x 21cm, a4, serrilhamento a
laser, em T, com altura de 2 cm e largura de 14
cm

195
centos

27,00

papel color plus, celulose vegetal, 120 g/m², ama-
relo rio de janeiro, 29,70cm x 21cm, serrilhamento
a laser, em T, com altura de 2 cm e largura de 14
cm

35 cen-
tos

58,00

papel color plus, celulose vegetal, 120 g/m², la-
ranja jamaica, 29,70cm x 21cm, serrilhamento a
laser, em T, com altura de 2 cm e largura de 14
cm

5 cen-
tos

64,33

papel color plus, celulose vegetal, 120 g/m², rosa
fidji, a4, serrilhamento a laser, em T, com altura de
2 cm e largura de 14 cm

2.400
centos

24,60

papel color plus, celulose vegetal, 120 g/m², azul
nice, a4, serrilhamento a laser, em T, com altura de
2 cm e largura de 14 cm

20 cen-
tos

57,00

papel color plus, celulose vegetal, 120 g/m², bran-
co alaska, a4, serrilhamento a laser, em T, com
altura de 2 cm e largura de 14 cm

50 cen-
tos

33,66

Empresa vencedora: DF Distribuidora de Papéis Ltda.

Brasília, 5 de dezembro de 2007.
ALEXANDRE DE JESUS COELHO MACHADO

Diretor-Geral
<!ID754389-0>

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO
E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 120.527/2007-1. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Siemens Enterprise Communica-
tions - Tecnologia da Informação e Comunicações Corporativas Ltda.
OBJETO: atualização da central telefônica Hipath Siemens. MODA-
LIDADE: inexigibilidade de licitação, conforme artigo 25, inciso I, da
Lei n.º 8.666/1993. VALOR: total de R$ 41.908,00. VIGÊNCIA: a
partir da assinatura até 12 meses após o recebimento definitivo do
objeto. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3390.39, nota de em-
penho 2007NE001427, de 12/11/2007. ASSINATURA: 5/12/2007. Pe-
lo Contratante: Fabiano de Andrade Lima, Secretário de Administra-
ção, Orçamento e Finanças. Pela Contratada: Alessandro Carrér Gon-
dim, Gerente de Clientes, e Alberto Luiz França, Gerente Comercial.




