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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
<!ID414756-0>

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 119.761/2004-7. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: IBM - Indústria, Máquinas e
Serviços Ltda. OBJETO: aquisição, ativação e manutenção de microcomputadores com gerenciamento remoto. MODALIDADE: Pregão n.º 82/2004, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decretos n.º
3.555/2000 e n.º 3.931/2001. VALOR: total de R$ 6.969.456,56.
VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o fim da garantia do objeto,
que é de 36 meses contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.126.0571.5093.0001,
elemento de despesa 4490.52, nota de empenho 2004NE001576, de
25/11/2004. ASSINATURA: 30/11/2004. Pelo Contratante: Ministro
Vantuil Abdala, Presidente. Pela Contratada: Carmem Távora, Gerente da Unidade de Negócios.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
<!ID414162-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 134/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para contratação de serviços
para implantação do Backbone principal da Justiça do Trabalho, 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 17 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$ 10,65(dez reais e sessenta 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.
<!ID414163-0>

PREGÃO N° 138/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para fornecimento e recuperação de persianas, 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 16 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$ 2,25(dois reais e vinte 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, 1º de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro

<!ID415594-0>

Nº 231, quinta-feira, 2 de dezembro de 2004

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 6º,
I, do Decreto n.º 3.931/2001, torna público o preço unitário registrado
para eventual fornecimento de cartão, envelope e papel de aviso,
conforme descrito no quadro abaixo, resultado do Pregão Eletrônico
n.º 7/2004. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se afixada
no Serviço de Licitações do TST, sito no SAAN, quadra 3, lote 915,
2º andar.

cartão CG (Corregedoria-Geral), em relevo bran- 6 centos
co, 180 g/m², medindo 11 x 15,5 cm, na cor
branca alvura.
cartão GM (Gabinete de Ministro), em relevo 80 centos
branco 180 g/m², medindo 11 x 15,5cm, na cor
branca alvura.
cartão GP (Gabinete da Presidência), em relevo 40 centos
branco, 180 g/m², medindo 11 x 15,5 cm, na cor
branca alvura
cartão GVP (Gabinete da Vice-Presidência), em 5 centos
relevo branco, 180 g/m², medindo 11 x 15,5 cm,
na cor branca alvura
cartão TST, em negrito, 180 g/m², medindo 11 x 50 centos
15,5 cm, na cor branca alvura.
cartão TST, em relevo branco, 180 g/m², medindo 20 centos
11 x 15,5 cm, na cor branca alvura.
envelope em negrito, 90 g/m², medindo 11,4 x 80 centos
16,2 cm
envelope em negrito, 90 g/m², medindo 26 x 36 50 centos
cm, kraft ouro
envelope especial tipo saco, em negrito, 140 12 centos
g/m², medindo 31 x 41 cm.
envelope CG (Corregedoria-Geral), em relevo 30 centos
branco, 90 g/m², medindo 11,4 x 16,2 cm
envelope GM (Gabinete de Ministro), em negrito, 70 centos
90 g/m², medindo 26 x 36 cm, kraft ouro
envelope GM (Gabinete de Ministro), em relevo 120 centos
branco, 90 g/m², medindo 11,4 x 16,2 cm.
envelope GM (Gabinete de Ministro), tamanho 40 centos
ofício, em negrito, 90 g/m², medindo 11,4 x 22,9
cm.
envelope GM (Gabinete de Ministro), tipo saco, 50 centos
90 g/m², em negrito, medindo 20 x 28 cm.
envelope GP (Gabinete da Presidência), em ne- 15 centos
grito, 90 g/m², medindo 26 x 36 cm, kraft ouro.
envelope GP (Gabinete da Presidência), em re- 50 centos
levo branco, 90 g/m², medindo 11,4 x 16,2 cm.
envelope GP (Gabinete da Presidência), tamanho 30 centos
ofício, em negrito, 90 g/m², medindo 11,4 x 22,9
cm.
envelope tamanho ofício, em negrito, 90 g/m², 60 centos
medindo 11,4 x 22,9 cm
envelope tipo saco, em negrito, 90 g/m², medindo 15 centos
20 x 28 cm
papel de aviso, Justiça do Trabalho, TST, em 7 resmas
relevo branco, medindo 21,6 x 32,6 cm.
Empresa Vencedora: Comercial Terra Ltda.

Brasília, 1 o- de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Diretor

45,00

8,20

11,80

46,00

11,40
24,00
6,00
26,00
81,25
18,00
27,00
7,25
10,50

22,00
50,00
7,00
9,25

11,00
28,00
74,00

