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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

<!ID285934-0> EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.o- 55.585/2002-0. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Brasil Telecom S.A. ESPÉCIE:
termo aditivo 65/2004 - segundo ao contrato de prestação de serviço
de acesso corporativo à Internet. VIGÊNCIA: prorrogada por 12
meses, a partir de 12/11/2004 até 11/11/2005, nos termos do artigo
57, inciso II, da Lei n.o- 8.666/93. OBJETO: com base no art. 65, § 1o-

, da Lei 8.666/93, a partir da data de prorrogação, fica duplicada a
capacidade dos canais de conexão à Internet de 4MBPs para 8MBPs.
VALOR: o valor do contrato original fica acrescido de R$ 19.768,44
e o valor mensal de R$ 1.647,37 e passa a ser de R$ 8.236,87, a partir
da data de prorrogação do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
conforme notas de empenho a serem oportunamente expedidas. AS-
SINATURA: 8/9/2004. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello
Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Car-
los Lucianelli Filho, Gerente da Filial Distrito Federal e Augusto
Massaharo Iryoda, Gerente de Planejamento Comercial.

<!ID285727-0> AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO No- 4/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de material elétrico, cujo objeto foi adjudicado da
seguinte forma: à empresa Direta Distribuidora Ltda., os lotes 1 e 2,
no valor total de R$ 10.700,00(dez mil e setecentos reais); à empresa
Aliança Eletricidade e Comércio Ltda., o lote 3, no valor total de R$
8.699,80(oito mil seiscentos e noventa e nove reais e oitenta cen-
tavos). A ata de julgamento, na íntegra, encontra-se afixada no Ser-
viço de Licitações do TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2o-

a n d a r.

Brasília, 14 de setembro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

<!ID285935-0> AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO No- 76/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público que, face à alteração no Projeto
Básico, encontra-se a disposição dos interessados, ao custo de R$
0,30(trinta centavos), ou gratuitamente por meio do endereço
www.tst.gov.br, ERRATA do Edital da licitação em referência, cujo
objeto é prestação de serviços de telefonia 0800 regenerado, de âm-
bito nacional, informa que a nova data de abertura está marcada para
às 15 horas do dia 29 de setembro de 2004. Maiores esclarecimentos
poderão ser obtidos através do fax (61) 362-5122, ou correio ele-
trônico cpl@tst.gov.br.

Brasília, 14 de setembro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

<!ID285932-0> AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 6/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão eletrônico, para aquisição de
grampeadores elétricos, 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 1o- de outubro 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$ 2,10(dois reais e dez centavos),
ou gratuitamente, por meio do endereço www.licitacoes-e.com.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, 14 de setembro de 2004

<!ID285683-0> PREGÃO No- 79/2004

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 sofá e
poltrona, do tipo menor preço, estando a sessão pública para re-
cebimento dos envelopes de preços e a documentação de habilitação
prevista para as 15 horas do dia 28 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$ 4,95(quatro reais e noventa e cinco 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.

<!ID285684-0> PREGÃO No- 80/2004

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 mobiliário,
do tipo menor preço, estando a sessão pública para recebimento dos
envelopes de preços e a documentação de habilitação prevista para as
16 horas do dia 28 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$ 2,85(dois reais e oitenta e cinco centavos), ou gra-
tuitamente, por meio do endereço www.tst.gov.br. Qualquer infor-
mação 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 setembro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

<!ID285933-0> RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE No- 6/2004

A CPL/TST vem a público divulgar o resultado do julgamento
da licitação em epígrafe, para remanejamento de divisórias e instalação
de isolamento acústico e remanejamento de instalações, com a pro-
posta de adjudicação do objeto à empresa HD Construção Civil e Ser-
viços de Conservação Predial Ltda., no valor total de R$31.672,72(trin-
ta e um mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos).
Em atendimento ao §5o- do art. 109 da Lei 8.666/93, os autos do pro-
cesso encontram-se com vista franqueada aos interessados. 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, 14 de setembro de 2004
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES




