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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

<!ID180820-0> EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 43.114/2004-5. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Senai - Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial do Distrito Federal. OBJETO: prestação de
serviços de treinamento em informática. MODALIDADE: dispensa
de licitação, prevista no artigo 24, inciso XIII, da Lei n.º 8.666/93.
VALOR: total de R$ 21.318,00. VIGÊNCIA: a partir da assinatura até
31/12/2004. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.128.0571.4091.0001, elemento de despesa 3390.39, nota de em-
penho 2004NE000910, de 7/6/2004. ASSINATURA: 25/6/2004. Pelo
Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria
Administrativa. Pela Contratada: Carlos Antônio Boaventura, Diretor
Regional.

<!ID180821-0> EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 39.685/2003-7. LOCATÁRIO: Tribunal Superior do
Trabalho. LOCADOR/ADMINISTRADORA: Habib Salim El Chater
Filho. ESPÉCIE: termo aditivo 57/2004 - primeiro ao contrato de
locação do imóvel situado no SAAN, quadra 1, lote 105. VIGÊNCIA:
prorrogada por 2 meses, a contar de 1/7/2004. DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: conforme notas de empenho a serem oportunamente
expedidas. ASSINATURA: 30/6/2004. Pelo Locatário: Cláudia Bruno
Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pelo Loca-
dor/Administradora: Milton Pedro Júnior, Diretor-Presidente.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<!ID180984-0> AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 64/2004

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 cofre para
guarda e proteção de mídia magnética, do tipo menor preço, estando
a sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e a do-
cumentação de habilitação prevista para as 15 horas do dia 27 de
julho de 2004. 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$ 4,95(quatro
reais e noventa e cinco centavos), 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) 3625122, ou correio eletrônico
c p l @ t s t . g o v. b r.

<!ID180985-0> PREGÃO N° 65/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para remanejamento e ins-
talação de divisórias, 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 28 de julho de 2004. O
Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Con-
tratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2º andar, no horário de 12 às 18
horas, em dias úteis, ao custo de R$ 6,15(seis reais e quinze cen-
tavos), ou gratuitamente, por meio do endereço www.tst.gov.br. Qual-
quer informação 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.

Brasília, 7 de julho de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID180822-0>RETIFICAÇÃO

No extrato de contrato relativo à empresa União Educacional
de Brasília - Uneb, processo TST n.º 57.586/2004-3, publicado no
Diário Oficial da União, Seção 3, dia 6/7/2004, página 86, ONDE SE
LÊ: EXTRATO DE CONTRATO, LEIA-SE: EXTRATO DE CON-
VÊNIO, e ONDE SE LÊ: CONTRATANTE e CONTRATADA,
LEIA-SE: CONVENENTES.




