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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

<!ID712952-0> EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 15.374/2005-9. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Cidade Gráfica e Editora Ltda.
OBJETO: confecção de dois mil exemplares do jornal TST Atual.
MODALIDADE: Pregão n.º 16/2005, conforme Lei n.º 10.520/2002 e
Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total de R$ 11.600,00. VIGÊNCIA:
12 meses a partir de 28/9/2005. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa
3390.39, nota de empenho 2005NE000623, de 23/5/2005. ASSINA-
TURA: 1/6/2005. Pelo Contratante: Fabiano de Andrade Lima, Di-
retor Substituto da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Luiz
Romero Soares, Procurador.

<!ID712951-0> EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 40.684/2005-1. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: IBM Brasil - Indústria Máquinas e
Serviços Ltda. ESPÉCIE: termo aditivo 25/2005 - primeiro ao con-
trato de aquisição de computadores servidores de rede. ALTERA-
ÇÃO: altera-se a redação da cláusula terceira do contrato. ASSI-
NATURA: 01/06/2005. Pelo Contratante: Fabiano de Andrade Lima,
Diretor Substituto da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Car-
men Lúcia Távora Vieira, Gerente de Unidade de Negócio.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
<!ID712314-0> PREGÃO N° 21/2005

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para aquisição de material
odontológico, 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 20 de junho de 2005. O Edital poderá
ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAAN,
quadra 3, lote 915, 2º andar, no horário de 12 às 18 horas, em dias
úteis, ao custo de R$ 2,55(dois reais e cinqüenta e cinco centavos), ou
gratuitamente, por meio do endereço www.tst.gov.br. Qualquer in-
formação adicional poderá ser obtida no Tribunal, no endereço e
horário supra citado, bem como por intermédio do fax (061) 3625122,
ou correio eletrônico cpl@tst.gov.br.

<!ID712315-0> PREGÃO N° 22/2005

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para aquisição de supri-
mentos (cartuchos de tinta para Multifuncional Epson CX 4500), 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 21 de junho de 2005. O Edital poderá ser adquirido
junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote
915, 2º andar, no horário de 12 às 18 horas, em dias úteis, ao custo
de R$ 2,25(dois reais e vinte e cinco centavos), ou gratuitamente, por
meio do endereço www.tst.gov.br. Qualquer informação adicional po-
derá ser obtida no Tribunal, no endereço e horário supra citado, bem
como por intermédio do fax (061) 3625122, ou correio eletrônico
c p l @ t s t . g o v. b r.

Brasília, 2 de junho de 2005.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
<!ID712791-0> PREGÃO N° 17/2005

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para fornecimento e instalação de divisórias e portas na Secretaria de
Orçamento e Finanças - Edifício SAAN-5, cujo objeto foi adjudicado
à empresa CLK Divisórias e Serviços Ltda., no valor de R$ 3.237,50
(três mil, duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos). 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, 2 de junho de 2005.
LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA

Pregoeiro




