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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

<!ID300057-0> EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 75.130/2004-7. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Novadata Sistemas e Computa-
dores S/A. OBJETO: aquisição, ativação e manutenção de impres-
soras a laser. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n.º 2/2004, con-
forme Lei n.º 10.520/2002; Decretos n.º 3.555/2000, 3.931/2001 e
3.697/2000; e ata de registro de preços firmada em 6/9/2004. VA-
LOR: total de R$ 956.914,86 e unitário de R$ 858,99. VIGÊNCIA: a
partir da assinatura até o fim da garantia do objeto, que é de 12 meses
contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
programa de trabalho 02.126.0571.5093.0001, elemento de despesa
4490.52, nota de empenho 2004NE001191, de 9/9/2004. ASSINA-
TURA: 16/9/2004. Pelo Contratante: Ministro Vantuil Abdala, Pre-
sidente. Pela Contratada: Pedro Luiz Rondon Pinheiro, Diretor Co-
mercial.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<!ID299880-0> AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 101/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para fornecimento de mo-
nitores "Touch Screen" para terminais de auto-atendimento, do tipo
menor preço, estando a sessão pública para recebimento dos en-
velopes de preços e a documentação de habilitação prevista para as
15 horas do dia 6 de outubro 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$ 4,65(quatro reais e sessenta e cinco 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, 21 de setembro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro
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