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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

<!ID397162-0> EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 115.869/2004-6. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Construtora BP Ltda. OBJETO:
fornecimento e instalação de divisórias. MODALIDADE: Pregão n.º
109/2004, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000.
VALOR: total de R$ 980,00. VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o
fim da garantia do objeto, que é de 1 ano para os serviços e 2 anos
para os materiais, contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001,
elemento de despesa 3390.39, nota de empenho 2004NE001491, de
12/11/2004. ASSINATURA: 19/11/2004. Pelo Contratante: Cláudia
Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela
Contratada: Maurício Silva Filho, Sócio.

<!ID395891-0> EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 122.849/2000-6. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Elevadores Atlas Schindler S/A.
ESPÉCIE: termo aditivo 81/2004 - quarto ao contrato de serviços de
manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do edifício Sede e
do edifício Auxiliar 2 do SAAN. VIGÊNCIA: prorrogada por 12
meses, a partir de 19/2/2005 até 18/2/2006, nos termos do artigo 57,
inciso II, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: con-
forme notas de empenho a serem oportunamente expedidas. AS-
SINATURA: 19/11/2004. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello
Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada:
Eduardo Fernandes de Carvalho, Coordenador Técnico Comercial.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<!ID395892-0> AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 126/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para confecção de armários
e balcões de madeira, 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 7 de dezembro 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$ 6,45(seis reais e quarenta 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 cpl@tst.gov.br.

Brasília, 19 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID395893-0> TOMADA DE PREÇOS N° 10/2004

A Comissão Permanente de Licitações torna público que fará
licitação na modalidade de Tomada de Preços, para fornecimento e
instalação de 5(cinco) aparelhos de ar condicionado tipo split, do tipo
menor preço, estando a reunião de recebimento dos envelopes e
abertura da documentação prevista para às 15 horas do dia 10 de
dezembro de 2004 e prazo máximo para cadastramento encerrando-se
às 18 horas do dia 6 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 19 horas, em dias
úteis, ao custo de R$ 5,85(cinco reais e oitenta e cinco centavos), ou
gratuitamente, por meio do endereço www.tst.gov.br. Qualquer in-
formação 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, 22 de novembro de 2004.
Á COMISSÃO




