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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID412482-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 78.982/2004-6. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Visiofilm Comércio e Serviço de
Conservação Ltda. ESPÉCIE: termo aditivo 82/2004 - primeiro ao
contrato de fornecimento e instalação de película de proteção solar
para vidros. OBJETO: nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei n.º
8.666/93, fica acrescida ao objeto do contrato, a quantidade de 120,85
m² de película prata refletiva, conforme descrito na planilha constante
no termo aditivo. VALOR: o valor do contrato fica acrescido de R$
2.537,85. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3390.39, nota de empenho 2004NE001465, de 5/11/2004. ASSINATURA: 29/11/2004.
Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Luiz Otávio Ribeiro de Oliveira, Diretor.

SERVIÇO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
<!ID411043-0>

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 76.867/2004-7. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Rover - Administração e Serviços
Ltda. OBJETO: prestação de serviços de atendimento de telefone, do
serviço de informação processual e de telessuporte. MODALIDADE:
Pregão n.º 73/2004, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º
3.555/2000. VALOR: mensal de R$ 27.339,00. VIGÊNCIA: 12 meses
contados da data de emissão da ordem para início dos serviços, e
poderá ser prorrogado, por igual período, até o limite de 60 meses, na
forma do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3390.37, nota de empenho 2004NE001294, de
27/9/2004, no valor de R$ 94.363,00 para o presente exercício. ASSINATURA: 29/11/2004. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Washington Luiz de Souza Valle, Diretor-Geral.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 128/2004
<!ID411449-0>

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 dois aparelhos de raio X e duas unidades de portal detector de metais, 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 15 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$ 5,70(cinco reais e setenta 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, 30 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
AVISOS DE RETIFICAÇÕES
PREGÃO N° 132/2004
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O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público que, na publicação do pregão de n.º
132, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, dia 30 de novembro de 2004, fls. 176, onde se lê: prevista para as 15 horas do dia
15 de outubro de 2004; leia-se: : prevista para as 15 horas do dia 15
de dezembro de 2004. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos
através do fax (61) 362-5122, ou correio eletrônico cpl@tst.gov.br.
<!ID411448-0>

PREGÃO N° 133/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público que, na publicação do pregão de n.º
133, publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, dia 30 de novembro de 2004, fls. 176, onde se lê: prevista para as 17 horas do dia
15 de outubro de 2004; leia-se: : prevista para as 17 horas do dia 15
de dezembro de 2004. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos
através do fax (61) 362-5122, ou correio eletrônico cpl@tst.gov.br.
Brasília, 30 de novembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
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