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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

<!ID403788-0> EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo TST n.º 131.942/2004-6. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Cosenco - Correia de Sousa
Engenharia e Comércio Ltda. OBJETO: serviços de adequação de
espaço físico no SAAN e Galpão. MODALIDADE: Convite 11/2004,
conf. art. 23, inciso I, alínea a, da Lei n.º 8.666/93. VALOR: total de
R$ 55.878,56. 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
4490.52, notas de empenho 2004NE001552, R$ 8.096,00, e
2004NE001554, R$ 1.449,00, e elemento de despesa 3390.39, nota de
empenho 2004NE001555, R$ 46.333,56, todas de 23/11/2004. AS-
SINATURA: 24/11/2004. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello
Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Flá-
vio Correia e Sousa, representante legal.

<!ID403789-0>

Processo TST n.º 129.320/2004-0. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Casa das Persianas Ltda. OB-
JETO: fornecimento, instalação e manutenção de persianas e cortinas.
MODALIDADE: Pregão n.º 107/2004, conforme Lei n.º 10.520/2002
e Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total de R$ 21.099,51. VIGÊN-
CIA: 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 2004NE001504, de 16/11/2004. ASSINATURA:
24/11/2004. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Di-
retora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Anderson Rocha
Alves Vieira, Sócio-Gerente.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
<!ID403734-0> PREGÃO N° 127/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para remanejamento de
arquivo deslizante, 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 13 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$ 5,40(cinco reais e quarenta
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.

<!ID403735-0> PREGÃO N° 131/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para fornecimento de café
para o exercício de 2005, 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 13 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$ 3,90(três reais e noventa
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, 25 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

<!ID403736-0> RESULTADO DO PREGÃO N° 119/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para instalação de piso, cujo objeto foi adjudicado à empresa Cons-
trutora BP Ltda., no valor de R$ 3.491,38 (três mil quatrocentos e
noventa e um reais e trinta e oito centavos). 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, 23 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA




