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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO

A D M I N I S T R AT I VA 

<!ID419359-0> EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 104.020/2003-0. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Oracle do Brasil Sistemas Ltda.
ESPÉCIE: termo aditivo 084/2004 - primeiro ao contrato para licença
de uso de programas de computador e serviços de manutenção e
suporte técnico. OBJETO: prorrogação da prestação de serviços de
suporte técnico aos produtos e atualizações de software descritos na
cláusula segunda, item II, e na cláusula terceira do contrato original.
VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses, a partir de 17/11/2004 até
16/11/2005, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de empenho a se-
rem oportunamente expedidas. ASSINATURA: 17/11/2004. Pelo
Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral de Coor-
denação Administrativa. Pela Contratada: Sérgio Antônio Rodrigues,
Presidente.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<!ID419944-0> EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 102.725/2004-1. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Construtora BP Ltda. OBJETO:
instalação de piso. MODALIDADE: Pregão n.º 119/2004, conforme
Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total de R$
3.491,38. VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o fim da garantia do
objeto, que é de 1 ano para os serviços e de 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 2004NE001561, de 23/11/2004. ASSI-
NATURA: 2/12/2004. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello
Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Mau-
rício Silva Filho, Sócio.

<!ID419945-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 85.862/2003-7. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Federal Serviços Gerais Ltda.
ESPÉCIE: termo aditivo 84/2004 - primeiro ao contrato de prestação
de serviços de remoção de processos por trabalhadores. OBJETO:
com base no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, fica acrescida ao objeto do
contrato a quantidade de 2 postos de serviço de 44 horas semanais.
VALOR: o valor total do contrato fica acrescido de R$ 25.050,00 e o
mensal de R$ 2.087,50. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses, a
partir de 29/12/2004 até 28/12/2005, nos termos do artigo 57, inciso
II, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de
trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3390.37, nota
de empenho 2004NE001550, de 22/11/2004. ASSINATURA:
2/12/2004. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora
da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Maria Aparecida Mo-
reschi, Diretora.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISO DE ALTERAÇÃO
<!ID420426-0> PREGÃO N° 97/2004

O pregoeiro torna público que, face às alterações, encontra-
se a disposição dos interessados, ao custo de R$ 1,35(um real e trinta
e cinco centavos), ou gratuitamente por meio do endereço
www.tst.gov.br, ERRATA do Edital da licitação em referência, cujo
objeto é fornecimento e instalação de impressoras a laser e supri-
mentos. Informa que a data de abertura fica marcada para as 10 horas
do dia 17 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, 3 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
<!ID420427-0> PREGÃO N° 140/2004

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 estantes e
armários, do tipo menor preço, estando a sessão pública para re-
cebimento dos envelopes de preços e a documentação de habilitação
prevista para as 11 horas do dia 20 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$ 5,10(cinco reais e dez centavos), ou gra-
tuitamente, por meio do endereço www.tst.gov.br. Qualquer infor-
mação 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, 3 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA




