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Nº 173, quarta-feira, 8 de setembro de 2004

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID274469-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 40.163/2003-8. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Santa Helena Vigilância Ltda.
ESPÉCIE: termo aditivo 69/2004 - segundo ao contrato de prestação
de serviços de vigilância armada. VIGÊNCIA: prorrogada por 12
meses, a partir de 5/11/2004 até 4/11/2005, 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: 3/9/2004. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello
Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Rodrigo Taumaturgo Pavoni, Sócio-Diretor.
<!ID275138-0>

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I do Decreto n.º 3931/2001, torna público o preço registrado para
fornecimento de impressoras a laser, tendo como fornecedora a empresa NOVADA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, no valor
unitário de R$ 858,99 (oitocentos e cinqüenta e oito reais e noventa
e nove centavos) e total de R$ 2.576.970,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e seis mil, novecentos e setenta reais). A ata de
registro de preços, na íntegra, encontra-se afixada no Serviço de
Licitações do TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º andar.
Brasília, 6 de setembro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos

ISSN 1677-7069

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
<!ID274553-0>

AVISOS DE ADIAMENTOS
CONCORRÊNCIA N o- 1/2004

A Comissão Permanente de Licitações torna pública a decisão de adiamento da licitação em epígrafe, cujo objeto era prestação
dos serviços de manutenção corretiva e preventiva no Edifício Sede,
Anexo I, Anexo II e edifícios auxiliares I e II no SAAN, e informa
que a nova data de abertura será oportunamente comunicada. Maiores
esclarecimentos poderão ser obtidos através do fax (61) 362-5061, ou
correio eletrônico cpl@tst.gov.br
Brasília, 6 de setembro de 2004
A COMISSÃO
<!ID274554-0>

PREGÃO N o- 74/2004

O Pregoeiro torna pública a decisão de adiamento da licitação em epígrafe, cujo objeto era contratação de serviço telefônico
fixo e móvel de longa distância nacional e internacional, e informa
que a nova data de abertura será oportunamente comunicada. Maiores
esclarecimentos poderão ser obtidos através do fax (61) 362-5061, ou
correio eletrônico cpl@tst.gov.br
Brasília, 6 de setembro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA
<!ID274368-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 82/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para sistema de registro de
preços para eventual fornecimento, ativação e manutenção de microcomputadores com gerenciamento remoto, 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 22 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$ 7,20(sete
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
cpl@tst.gov.br.
<!ID274369-0>

PREGÃO N o- 83/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para confecção de balcão e
estantes de madeira, do tipo menor preço, estando a sessão pública
para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de
habilitação prevista para as 17 horas do dia 20 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$ 7,65(sete reais e sessenta 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, 3 de setembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
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