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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
<!ID384059-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 96.647/2004-0. PARTES: Tribunal Superior do Tra-
balho - TST e Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região - Regional.
ESPÉCIE: termo aditivo ao protocolo de cooperação técnica. OBJE-
TO: transferência de 53 impressoras laser, marca Xerox, modelo Pha-
ser 3130, do TST para o Regional. OBRIGAÇÕES: cabem ao TST e
ao Regional as obrigações especificadas nas subcláusulas primeira e
segunda, respectivamente, da cláusula segunda do termo aditivo. AS-
SINATURA: 15/10/2004. Pelo TST: Vantuil Abdala, Ministro Presi-
dente. Pelo Regional: Fernando Cabral de Andrade, Juiz Presidente.

DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
A D M I N I S T R AT I VA 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<!ID384058-0> EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Processo TST n.º 102.136/2004-7. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Link-Data Informática e Ser-
viços Ltda. OBJETO: manutenção de software "Automation System
Of Inventory" Módulo de Almoxarifado. MODALIDADE: inexibi-
lidade de licitação, conforme Lei n.º 8.666/93, artigo 26. VALOR:
total anual de R$ 21.000,00 e mensal de R$ 1.750,00 VIGÊNCIA: 12
meses a partir da data de assinatura e poderá ser prorrogado, por igual
período, até o limite de 48 meses, na forma do artigo 57, inciso IV, da
Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de tra-
balho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3390.39, nota de
empenho 2004NE001458, de 04/11/2004, no valor de R$ 3.149,92,
para o presente exercício. ASSINATURA: 10/11/2004. Pelo Con-
tratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Ad-
ministrativa. Pela Contratada: Alexander Duarte Paniago, Diretor.
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<!ID384060-0>

Processo TST n.º 58.383/2003-8. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Brasília Serviços Expressos Ltda.
ME. ESPÉCIE: termo aditivo 78/2004 - primeiro ao contrato de
prestação de serviços de lavanderia. VALOR: nos termos do artigo
65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93, o valor do contrato fica acrescido de R$
2.225,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3390.39, nota de em-
penho 2004NE001411, de 20/10/2004. ASSINATURA: 9/11/2004.
Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Se-
cretaria Administrativa. Pela Contratada: Silvério Henrique Hasten-
reiter Filho, Gerente.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<!ID383001-0> AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 117/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro
designado, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
licitação na modalidade pregão, para aquisição de softwares, 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 3 de dezembro 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 gratuitamente, por meio do
endereço 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 cpl@tst.gov.br.

<!ID383002-0> PREGÃO N° 123/2004

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
17 horas do dia 2 de dezembro 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$ 2,55(dois reais e cinqüenta 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-DF, 12 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA




