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AVISOS DE PREÇOS REGISTRADOS

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
<!ID819221-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
futuras aquisições de microcomputadores portáteis - notebooks, conO pregoeiro informa que o pregão eletrônico n.º128/2007 forme descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico n.º
para aquisição de material de copa e cozinha foi homologado e as 127/2007. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disinformações podem ser obitidas na Ata no portal www.compras- ponível na Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.
net.gov.br.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 128/2007

Microcomputador portátil - notebook, com aces- 3.500 2.930,00
sórios
Empresa vencedora: Lenovo Tecnologia Brasil Limitada

JUMARA CRISTINA CERQUEIRA BORGES
(SIDEC - 28/12/2007) 080001-00001-2007NE000065
<!ID819220-0>

<!ID818691-0>

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 119/2007

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
futuras aquisições de estações de trabalho - microcomputadores desktop com gerenciamento remoto, conforme descrito no quadro abaixo,
resultado do Pregão Eletrônico n.º 132/2007. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no endereço
eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.

O pregoeiro torna público o resultado da licitação para contratação de empresa especializada para operar plano de saúde destinado aos beneficiários do programa de Assistência à Saúde- TSTSAÚDE, cujo objeto foi adjudicado à empresa Gama Saúde Ltda.,
com percentual negociado de 15,90%.

Estações de trabalho - microcomputador desktop 8.000 2.130,00
com gerenciamento remoto
Empresa vencedora: Itautec S/A - Grupo Itautec

LUIZ MAURÍCO PENNA DA COSTA
(SIDEC - 28/12/2007) 080001-00001-2007NE000065
<!ID818692-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º, I, do
Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para futuras aquisições de licenças dos softwares DELPHI 2007 Win32 Enterprise Edition
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
2007, conforme descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico
n.º 134/2007. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível
Processo TST n.º 145.156/2006-9. CONTRATANTE: Tribunal Su- na Internet, no endereço eletrônico http://www.tst.gov.br/Srlca/.
perior do Trabalho. CONTRATADA: Unimix Tecnologia Ltda. ESPÉCIE: termo aditivo 125/2007 - segundo ao contrato PE 154/2006 - Suite Desenvolvimento DELPHI 7.0
60
2.727,00
aquisição de licenças de produtos Oracle e prestação de serviços de
Empresa vencedora: Borland Latin America Ltda.
atualização de licença de software, de suporte e de serviços técnicos
especializados para implantação do ambiente de produção do Portal
da Justiça do Trabalho. VIGÊNCIA: prorrogada por 6 meses, a partir
Brasília, 21 de dezembro de 2007.
de 8/1/2008 até 7/7/2008, nos termos do artigo 57, § 1º, inciso III, da
ALEXANDRE DE JESUS COELHO MACHADO
Lei n.º 8.666/1993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme notas
Diretor-Geral
de empenho a serem oportunamente expedidas. ASSINATURA:
27/12/2007. Pelo Contratante: Alexandre de Jesus Coelho Machado,
Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: José Janduy
Coutinho Júnior, Diretor-Geral.

SECRETARIA
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Processo TST n.º 50.105/2006-7. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Brasfort Empresa de Segurança
Ltda. ESPÉCIE: termo aditivo 124/2007 - terceiro ao contrato PE
51/2006 - prestação de serviços de vigilância armada e desarmada.
ACRÉSCIMO: nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/1993,
o objeto previsto na cláusula segunda do contrato original fica acrescido de um posto de vigilância armada de 24 horas. VALOR: o valor
anual total do contrato fica acrescido de R$ 108.977,52 e passa a ser
de R$ 1.326.865,04. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de
trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3390.37, nota
de empenho 2007NE001176, de 20/12/2007. ASSINATURA:
27/12/2007. Pelo Contratante: Alexandre de Jesus Coelho Machado,
Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal. Pela Contratada: Robério
Bandeira de Negreiros, Sócio-Gerente.
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