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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

<!ID333324-0> EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 63.343/2004-6. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: ACDL - Acústica e Comércio de
Divisórias Ltda - Me. OBJETO: confecção de balcão e estantes de
madeira. MODALIDADE: Pregão n.º 83/2004, conforme Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total de R$ 7.200,00.
VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o fim da garantia do objeto,
que é de 2 anos, contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001,
elemento de despesa 4490.52, nota de empenho 2004NE001325, de
4/10/2004. ASSINATURA: 7/10/2004. Pelo Contratante: Márcio Go-
mes Coelho, Diretor da Secretaria Administrativa Substituto. Pela
Contratada: João Tiburcio Franco, Sócio-Proprietário.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<!ID333071-0> AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO N° 97/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna pública a decisão de adiamento da licitação
em epígrafe, cujo objeto é fornecimento e instalação de impressoras a
laser, face a alterações nas especificações técnicas, e informa que a
nova data de abertura será oportunamente comunicada. Maiores es-
clarecimentos poderão ser obtidos através do fax (61) 362-5061, ou
correio eletrônico cpl@tst.gov.br.

Brasília, 11 de outubro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID333314-0> AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N° 100/2004

O pregoeiro torna público que, face às alterações, encontra-
se a disposição dos interessados, ao custo de R$ 0,30 (trinta cen-
tavos), ou gratuitamente por meio do endereço www.tst.gov.br, ER-
RATA do Edital da licitação em referência, cujo objeto é contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, con-
servação e manutenção dos jardins, com fornecimento de material.
Informa que a data de abertura permanece marcada para as 15 horas
do dia 19 de outubro de 2004. Qualquer informação adicional poderá
ser obtida no Tribunal, no endereço e horário supra citado, bem como
por intermédio do fax (61) 362-5122.

Brasília, 11 de outubro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID332538-0> AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço registrado para
eventual fornecimento de fita plástica de polipropileno, conforme
descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico nº 5/2004,
referente à empresa classificada em primeiro lugar. 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.

Item 1
Fita plástica de polipropileno reciclada, pa-
ra máquina de arquear, com 10 mm de lar-
gura x 0,65 mm de espessura, em rolo de
2000 metros

140 54,83

Fita plástica de polipropileno reciclada, pa-
ra máquina de arquear, com 10 mm de lar-
gura x 0,65 mm de espessura, em rolo de
2500 metros

2 61,90

Empresa Vencedora: Lucan Comercial Suprimentos Ltda.

Brasília, 8 de outubro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Diretor do Serviço de Licitações e Contratos

<!ID331886-0> RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE N° 8/2004

A CPL/TST vem a público divulgar o resultado do jul-
gamento da licitação em epígrafe, para contratação de empresa de
Engenharia para realização de pintura das fachadas do prédio auxiliar
do SAAN, com a proposta de adjudicação do objeto da seguinte
forma: à empresa Construtora Argus Ltda., no valor total de
R$32.990,00(trinta e dois mil novecentos e noventa reais). Em aten-
dimento ao §5º do art. 109 da Lei 8.666/93, os autos do processo
encontram-se com vista franqueada aos interessados. A ata de jul-
gamento na íntegra, encontra-se afixada no Serviço de Licitações do
TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º andar.

Brasília, 8 de outubro de 2004
A COMISSÃO




