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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

<!ID237255-0> EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 104.353/2002-4. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Bry Tecnologia S/A. OBJETO: aquisição
de equipamentos e programas para sistema de peticionamento eletrônico.
MODALIDADE: inexigibilidade de licitação, conforme Lei n.º 8.666/93,
artigo 26. VALOR: total de R$ 78.280,00. VIGÊNCIA: a partir da as-
sinatura até o fim da garantia do objeto, que é de 12 meses contados do
recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de
trabalho 02.061.0571.4256.0001, elementos de despesa 3390.39 e 4490.52,
notas de empenho 2004NE000950 e 2004NE000952, nos valores de R$
61.059,00 e R$ 17.221,00, de 22/6/2004. ASSINATURA: 13/8/2004. Pelo
Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Ad-
ministrativa. Pela Contratada: Carlos Alberto de Rolt, Presidente.

<!ID236215-0> EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 45.321/2003-6. CONTRATANTE: Tribunal Superior do
Trabalho. CONTRATADA: A&D Multimeios, Consultoria e Serviços Ltda.
ESPÉCIE: termo aditivo 62/2004 - primeiro ao contrato de prestação de
serviço de manutenção em URA. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses, a
partir de 30/9/2004 até 29/9/2005, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei
n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de empe-
nho a serem oportunamente expedidas. ASSINATURA: 12/8/2004. Pelo
Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Admi-
nistrativa. Pela Contratada: Carlos Roberto de Souza, Sócio-Proprietário.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<!ID237253-0> AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 72/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para locação de mão-de-obra
para execução de serviços de atendimento técnico e manutenção de
equipamentos de informática e telecomunicações, do tipo menor pre-
ço, estando a sessão pública para recebimento dos envelopes de
preços e a documentação de habilitação prevista para as 15 horas do
dia 30 de agosto 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$
9,30(nove reais e trinta 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.

<!ID237254-0> PREGÃO No- 73/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para prestação de serviços
de atendimento telefônico, 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 30 de agosto 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$ 8,25(oito reais e vinte 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 cpl@tst.gov.br.

Brasília, 13 de agosto de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro
<!ID236472-0>




