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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

<!ID255403-0> EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 47.606/2003-1. CONVENENTES: Tribunal Supe-
rior do Trabalho e Instituto Presbiteriano Mackenzie. ESPÉCIE: pri-
meiro termo aditivo a convênio de cooperação educacional. VIGÊN-
CIA: prorrogada por 12 meses, a partir de 4/8/2004, podendo ser
renovada mediante termo aditivo. ASSINATURA: 15/7/2004. Pelo
TST: Ministro Vantuil Abdala, Presidente. Pelo Mackenzie: Custódio
Filipe de Jesus Pereira, Diretor Presidente; Antonio Bonato, Diretor
Financeiro e Manassés Claudino Fonteles, Reitor.

DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
A D M I N I S T R AT I VA 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<!ID255413-0> AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO No- 69/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para instalação de piso, cujo objeto foi adjudicado da seguinte forma:
à empresa Construtora BP Ltda., o item 1, no valor total de R$
13.699,45(treze mil seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e
cinco 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, 25 de agosto de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

<!ID255171-0> AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 44/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para confecção de
2000(dois) mil exemplares do jornal do TST Atual, 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 13 de setembro 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$
4,20(quatro reais e vinte 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.

<!ID255172-0> PREGÃO No- 74/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para contratação de serviço
telefônico fixo e móvel de longa distância nacional e internacional, 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 10 de setembro de 2004. O Edital poderá ser ad-
quirido 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$ 14,40(catorze reais e quarenta centavos), ou gratui-
tamente, 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, 25 de agosto de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro
<!ID256222-0>




