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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 35/2018

O Tribunal Superior do Trabalho comunica o resultado do
PE-035/2018, cujo objeto, prestação de serviço móvel pessoal,
roaming nacional e roaming internacional, no sistema digital pós-
pago, com fornecimento de dispositivos móveis, foi adjudicado à
empresa TELEFONICA BRASIL S.A. pelo valor total de R$
438.550,25, perfazendo o valor global anual do contrato de R$
537.478,25, considerando o custo fixo dos serviços do canal de voz e
dados internacional de R$ 98.928,00.

DIRLEY SERGIO DE MELO
Secretário de Administração

(SIDEC - 06/06/2018) 080001-00001-2018NE000187
S E C R E TA R I A

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no
Decreto nº 7.892/2013, torna público o preço registrado para
aquisição de cafeteiras elétricas industriais, conforme descrito no
quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico n.º 042/2018. A ata de
registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível na Internet, no
endereço eletrônico
https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do.

. Item Objeto Un. Quantidade
registrada

Preço Uni-
tário R$

. 1 Cafeteira elétrica em aço
inoxidável, tipo industrial

un 10 2.334,96

. NB Distribuidora de Descartáveis e Máquinas Ltda ME.

. Vigência: de 5/6/2018 até 4/6/2019

Brasília, 6 de junho de 2018.
MARCOS FRANÇA SOARES

Coordenador de Licitações e Contratos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 503.079/2017-0. CONTRATANTE: Tribunal
Superior do Trabalho. CONTRATADA: Tecnisys Informática e
Assessoria Empresarial Ltda., CNPJ 26.990.812/0001-15. ESPÉCIE:
quarto termo aditivo ao contrato PE-020/2015-B - fornecimento de
subscrição de serviços de suporte técnico, atualização e suporte
técnico especializado para servidores de aplicação Java.
DESCONTO: fica concedido pela Contratada, para o período de
13/01/2018 até 31/12/2018, desconto de 22,18%, que incidirá sobre
o valor total atualizado do contrato, passando o valor anual do
contrato para R$ 17.044,20. ASSINATURA: 05/06/2018. Pelo
Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria
do Tribunal. Pela Contratada: Giovanni Coelho da Silva, Sócio
D i r e t o r.
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