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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

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
<!ID308832-0> CONVITE No- 10/2004

A Comissão Permanente de Licitações torna público que fará
licitação na modalidade de convite, para contratação de empresa de
engenharia para realização de adequação de ambiente, do tipo menor
preço, estando a reunião de recebimento dos envelopes e abertura da
documentação prevista para às 16 horas do dia 6 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$ 5,70(cinco reais e setenta 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.

Brasília, 27 de setembro de 2004
A COMISSÃO

<!ID308831-0> PREGÃO No- 96/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para manutenção mensal
preventiva e corretiva com reposição de peças e suporte técnico em
Coletores Biométricos e aplicativo utilizado, 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
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$ 5,25(cinco
reais e vinte e cinco centavos), ou gratuitamente, por meio do en-
dereço www.tst.gov.br. Qualquer informação adicional poderá ser ob-
tida 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.

<!ID308830-0> PREGÃO No- 97/2004

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 e ins-
talação de impressoras a laser e suprimentos, 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 14 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$ 5,25(cinco
reais e vinte e cinco centavos), ou gratuitamente, por meio do en-
dereço www.tst.gov.br. Qualquer informação adicional poderá ser ob-
tida 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.

Brasília, 27 de setembro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

<!ID308833-0>RESULTADO DO PREGÃO No- 77/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para contratação de seguradora para cobertura de 29 veículos, cujo
objeto foi adjudicado à empresa Unibanco AIG Seguros S/A, no valor
de R$ 48.205,12 (quarenta e oito mil, duzentos e cinco reais e doze
centavos). A ata de julgamento, na íntegra, encontra-se afixada no
Serviço de Licitações do TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º
a n d a r.

Brasília, 27 de setembro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

<!ID309884-0> 




