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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO

A D M I N I S T R AT I VA 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<!ID475803-0> AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

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 fornecimento, ativação e manutenção, durante o período de
garantia de 36 meses, de microcomputadores com gerenciamento re-
moto, marca IBM, modelo Think Centre M50, 3000 unidades, preço
unitário R$ 3.069,50, resultado do Pregão n.º 135/2004, item 1 de que
foi vencedora a IBM Brasil Indústria, Máquinas e Serviços Ltda. Para
o item 2 com o equipamento marca ITAUTEC, modelo Infoway
Business, 1000 unidades, preço unitário R$ 3.612,00, vencedora a
ITAUTEC PHILCO SA GRUPO ITAUTEC PHILCO. A ata de re-
gistro de preços, na íntegra, encontra-se afixada no Serviço de Li-
citações e Contratos do TST, sito no SAAN, quadra 3, lote 915, 2º
andar ou por meio da página na Internet, endereço eletrônico -
h t t p : / / w w w. t s t . g o v. b r / S r l c a / i n d e x . h t m l .

Brasília, 31 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Diretor do Serviço de Licitações e Contratos

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<!ID475595-0> RESULTADO DO PREGÃO No- 144/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de software gerenciador de banco de dados, cujo ob-
jeto foi adjudicado à empresa JFM Informática Ltda., no valor de R$
2.321.499,96 (dois milhões, trezentos e vinte e um mil, quatrocentos
e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). A ata de jul-
gamento, na íntegra, encontra-se afixada no Serviço de Licitações do
TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º andar.

Brasília, 31 de janeiro de 2005.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

<!ID475596-0> RESULTADO DO PREGÃO No- 85/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para fornecimento de água mineral para o exercício de 2005, cujo
objeto foi adjudicado à empresa João Lopes Malta, no valor anual
estimado de R$ 47.200,00 (quarenta e sete mil e duzentos reais). A
ata de julgamento, na íntegra, encontra-se afixada no Serviço de
Licitações do TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º andar.

Brasília, 31 de janeiro de 2005.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro




