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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 52/2006
<!ID519267-0>

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de uniformes Total de Itens
Licitados: 00003 . Edital: 05/07/2006 de 09h00 às 12h00 e de 14h às
17h00 . Endereço: SAFS quadra 8 lote 1 Bloco A 3º andar Asa Sul BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 05/07/2006 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
25/07/2006 às 15h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e
Contratos, no SAFS, quadra 8, lote 1, Bloco A, 3º andar, sala 316, ao
custo de R$0,15 por página
(SIDEC - 04/07/2006) 080001-00001-2006NE000037
<!ID519268-0>

PREGÃO Nº 55/2006

Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual fornecimento de papéis Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
05/07/2006 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: SAFS
quadra 8 lote 1 Bloco A 3º andar Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega
das Propostas: a partir de 05/07/2006 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 26/07/2006 às 15h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAFS, quadra 8,
lote 1, Bloco A, 3º andar, sala 316, ao custo de R$0,15 por página
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos
(SIDEC - 04/07/2006) 080001-00001-2006NE000037
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DIRETORIA GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID518887-0>

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 93.888/2005-5. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: LTA-RH Informática Comércio e
Representações Ltda. OBJETO: aquisição de microcomputadores.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 78/2005, conforme Lei nº
10.520/2002 e Decretos nºs 3.555/2000 e 5.450/2005. VALOR: total
de R$ 1.716.744,00 e unitário de R$ 1.864,00. VIGÊNCIA: a partir
da assinatura até o término do período da garantia do objeto, que é de
36 meses contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.126.0571.5093.0001, elemento
de despesa 44.90.52, nota de empenho 2006NE000977, de 20/6/2006.
ASSINATURA: 3/7/2006. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada:
Alexander Costa Barcelos, Diretor Comercial.
<!ID518886-0>

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO

Processo TST n.º 140.748/2005-5. PERMISSÓRIO: Tribunal Superior do Trabalho. PERMISSIONÁRIO: Associação dos Servidores do
Tribunal Superior do Trabalho - Astrisutra. OBJETO: permissão de
uso de área do TST à Astrisutra. FUNDAMENTO: Leis n.ºs
8.666/1993 e 9.636/1998, Decreto nº 3.725/2001, Decreto-Lei n°
9.760/1946, Portarias SPU nº 5/2001 e MPOG nº 144/2001, e Ato
TST.GDGCA.GP. N.º 271/2005. VIGÊNCIA: 60 meses, a partir da
assinatura. ASSINATURA: 30/6/2006. Pelo TST: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Astrisutra:
Lindolfo Eduardo de Abreu, Presidente.
<!ID518660-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 3/2006

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para manutenção preventiva
e corretiva em veículo oficial da marca Marcopolo, com fornecimento
de peças, do tipo menor preço, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de habilitação
prevista para as 15 horas do dia 24 de julho de 2006. O Edital poderá
ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAFS,
quadra 8, lote 1, Bloco A, 3º andar, sala 316, no horário de 12 às 18
horas, em dias úteis, ao custo de R$0,15 (quinze centavos) por página, ou gratuitamente, por meio do endereço www.tst.gov.br. Qualquer informação adicional poderá ser obtida no Tribunal, no endereço
e horário supra citado, bem como por intermédio do fax (061) 33144181, ou correio eletrônico cpl@tst.gov.br.

<!ID518661-0>
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PREGÃO PRESENCIAL N° 4/2006

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para manutenção preventiva
e corretiva em veículos oficiais da marca Honda, com fornecimento
de peças, do tipo menor preço, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de habilitação
prevista para as 16 horas do dia 24 de julho de 2006. O Edital poderá
ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAFS,
quadra 8, lote 1, Bloco A, 3º andar, sala 316, no horário de 12 às 18
horas, em dias úteis, ao custo de R$0,15 (quinze centavos) por página, ou gratuitamente, por meio do endereço www.tst.gov.br. Qualquer informação adicional poderá ser obtida no Tribunal, no endereço
e horário supra citado, bem como por intermédio do fax (061) 33144181, ou correio eletrônico cpl@tst.gov.br.
<!ID518662-0>

PREGÃO PRESENCIAL N° 5/2006

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para manutenção preventiva
e corretiva em veículos oficiais da marca Toyota, com fornecimento
de peças, do tipo menor preço, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de habilitação
prevista para as 17 horas do dia 24 de julho de 2006. O Edital poderá
ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAFS,
quadra 8, lote 1, Bloco A, 3º andar, sala 316, no horário de 12 às 18
horas, em dias úteis, ao custo de R$0,15 (quinze centavos) por página, ou gratuitamente, por meio do endereço www.tst.gov.br. Qualquer informação adicional poderá ser obtida no Tribunal, no endereço
e horário supra citado, bem como por intermédio do fax (061) 33144181, ou correio eletrônico cpl@tst.gov.br.
Brasília, 4 de julho de 2006.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro

