
Nº 208, quinta-feira, 28 de outubro de 2004 913 ISSN 1677-7069

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de empenho a serem
oportunamente expedidas. ASSINATURA: 25/10/2004. Pelo Contra-
tante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Ad-
ministrativa. Pela Contratada: Maria Aparecida Moreschi, Diretora.

<!ID357928-0>

Processo TST n.º 39.487/2002-5. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Tele Centro Oeste Celular Par-
ticipações S.A. ESPÉCIE: termo aditivo 73/2004 - quarto ao contrato
de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, no sistema pré-
pago. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses, a partir de 14/1/2005 até
13/1/2006, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de empenho a se-
rem oportunamente expedidas. ASSINATURA: 22/10/2004. Pelo
Contratante: Márcio Gomes Coelho, Diretor da Secretaria Adminis-
trativa Substituto. Pela Contratada: Sérgio Assenço Tavares dos San-
tos, Diretor Regional e Marcelo Tanner Perez de Medeiros, Gerente
de Grandes Contas.

<!ID358949-0>

Processo TST n.º 4.254/2003-6. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Gestemaq - Comércio e Represen-
tações Ltda. ESPÉCIE: termo aditivo 79/2004 - segundo ao contrato
para manutenção em equipamentos gráficos. VIGÊNCIA: prorrogada
por 12 meses, a partir de 17/3/2005 até 16/3/2006, nos termos do
artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: conforme notas de empenho a serem oportunamente ex-
pedidas. ASSINATURA: 26/10/2004. Pelo Contratante: Cláudia Bru-
no Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Con-
tratada: Salomão Gonçalves Cavalcante, Sócio-Gerente.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
<!ID358098-0> PREGÃO N° 118/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para prestação de serviços
de chaveiro para o exercício de 2005, do tipo menor preço, estando a
sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e a do-
cumentação de habilitação prevista para as 17 horas do dia 25 de
novembro 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$ 3,75(três
reais e setenta 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
c p l @ t s t . g o v. b r.

<!ID358099-0> PREGÃO N° 119/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para instalação de piso, 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 17 de novembro 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$ 5,40(cinco reais e quarenta 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-DF, 27 de outubro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO

A D M I N I S T R AT I VA 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<!ID358135-0> EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo TST n.º 150.063/2000-9. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Federal Serviços Gerais Ltda.
ESPÉCIE: termo aditivo 80/2004 - terceiro ao contrato de prestação
de serviços de conservação e limpeza nos edifícios do TST. VI-
GÊNCIA: prorrogada por 6 meses, a partir de 26/10/2004 até
25/4/2005, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.




