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<!ID385160-0> RESULTADO DO PREGÃO N° 113/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de mobiliário , cujo objeto foi adjudicado à empresa
Uniflex Móveis para Escritório Ltda., no valor de R$ 1.384,00 (um
mil trezentos e oitenta e quatro reais). A ata de julgamento, na
íntegra, encontra-se afixada no Serviço de Licitações do TST, sito no
SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º andar.

Brasília-DF, 16 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID386154-0>

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

<!ID385161-0> AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N° 114/2004

O pregoeiro torna público que, face às alterações, encontra-se
a disposição dos interessados, ao custo de R$ 0,30 (trinta centavos), ou
gratuitamente por meio do endereço www.tst.gov.br, ERRATA do Edi-
tal da licitação em referência, cujo objeto é a implantação e locação de
circuito digital privativo entre as redes locais de computadores e entre
as centrais telefônicas. Informa que a data de abertura fica marcada
para as 15 horas do dia 6 de dezembro 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-DF, 16 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID385162-0> AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 124/2004

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 1(um)
veículo de representação, do tipo menor preço, estando a sessão
pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação
de habilitação prevista para as 11 horas do dia 30 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$4,50(quatro reais e cin-
qüenta 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 in-
termédio do fax (061) 3625122, ou correio eletrônico
c p l @ t s t . g o v. b r.

Brasília-DF, 16 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA




