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Nº 219, quarta-feira, 16 de novembro de 2005

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
<!ID27114-0>

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO N o- 78/2005

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O. em 26/10/2005 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro
de preços para eventual fornecimento de microcomputadores compactos.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N° 27/2005

<!ID25522-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais Renault,
com fornecimento de peças, cujo objeto foi adjudicado da seguinte
forma: à empresa RR Guilherme Automóveis Ltda. EPP, no valor
anual estimado de R$ 24.945,00(vinte e quatro mil novecentos e
quarenta e cinco reais), com 3% de desconto sobre peças e 5,5% de
desconto sobre mão-de-obra. A ata de julgamento, na íntegra, encontra-se afixada no Serviço de Licitações do TST, sito no SAAN,
Quadra 03, lote 915, 2 o- andar.

(SIDEC - 14/11/2005) 080001-00001-2005NE000067
<!ID27115-0>

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO N o- 52/2005

O pregoeiro informa que o pregão eletronico n o- 052/2005,
pelo Sistem de registro de Preços, para registrar eventuais aquisições
de cartões e envelopes, foi homologado e as infromações podem ser
obtidas na Ata no endereço www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 14/11/2005) 080001-00001-2005NE000067
<!ID27116-0>

PREGÃO N o- 61/2005

O pregoeiro torna público o resultado da licitação contratação de seguro total para os veículos do TST, cujo objeto foi adjudicado à empresa Brasilveiculos Companhia de seguros pelo valor
de R$52.634,90
(SIDEC - 14/11/2005) 080001-00001-2005NE000067
<!ID27117-0>

PREGÃO N o- 62/2005

O pregoeiro torna público o resultado da licitação para contratação de empresa especializada para locação e implantação de
circuito digital privativo, ponto a ponto, entre o edifício Sede do TST
e a nova Sede do TST, para fins de interligação entre as redes locais
de computadores, cujo objeto foi adjudicado à empresa Brasil Telecom S/A, no valor total de R$24.000,00
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos
(SIDEC - 14/11/2005) 080001-00001-2005NE000067

DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID27010-0>

Brasília-DF, 14 de novembro de 2005.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
<!ID23269-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para o exercício de 2006, do tipo menor
preço, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes de
preços e a documentação de habilitação prevista para as 10 horas do
dia 28 de novembro de 2005. O Edital poderá ser adquirido junto aoo
Serviço de Licitações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2 andar, no horário de 12 às 18 horas, em dias úteis, ao custo de R$
R$0,15 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) 33625122, ou correio eletrônico
cpl@tst.gov.br.
<!ID23270-0>

PREGÃO N° 31/2005

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para fornecimento de gêneros alimentícios para o exercício de 2006, do tipo menor preço,
estando a sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e
a documentação de habilitação prevista para as 10 horas do dia 29 de
novembro de 2005. O Edital poderá ser adquirido junto ao oServiço de
Licitações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2 - andar, no
horário de 12 às 18 horas, em dias úteis, ao custo de R$ R$0,15 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)
33625122, ou correio eletrônico cpl@tst.gov.br.
Brasília-DF, 11 de novembro de 2005.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
<!ID23268-0>

Processo TST n. o- 31.433/2004-8. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Soma Empresa de Serviços Gerais
Ltda. ESPÉCIE: termo aditivo 77/2005 - terceiro ao contrato de
prestação de serviços de manutenção em equipamentos de informática
e telecomunicações. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses, a partir de
11/12/2005 até 10/12/2006, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei
n. o- 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de empenho a serem oportunamente expedidas. ASSINATURA:
11/11/2005. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Wilton Carlos
de Sousa, Procurador.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 30/2005

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N° 28/2005

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para manutenção preventiva e corretiva em veículos oficiais Peugeot,
com fornecimento de peças, cujo objeto foi adjudicado à empresa
Centro Automotivo Polar Ltda. ME, no valor anual de R$
9.430,00(nove mil quatrocentos e trinta reais). A ata de julgamento,
na íntegra, encontra-se afixada no Serviço
de Licitações do TST, sito
no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2 o- andar.
Brasília-DF, 11 de novembro de 2005.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

