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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO

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

<!ID423406-0> EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 140.315/2004-1. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: A & D Multimeios Consultoria
e Serviços Ltda. OBJETO: expansão da unidade de resposta audível.
MODALIDADE: Convite 12/2004, conforme artigo 23, inciso II,
alínea a, da Lei n.º 8.666/93. VALOR: total de R$ 39.694,00. VI-
GÊNCIA: a partir da assinatura até o fim da garantia do objeto, que
é de 36 meses contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, ele-
mentos de despesa 3390.39 e 4490.52, notas de empenho
2004NE001603 e 2004NE001604, nos valores de R$ 19.149,00 e R$
20.545,00, respectivamente, ambas de 30/11/2004. ASSINATURA:
6/12/2004. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora
da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Carlos Roberto de
Souza, Diretor.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

<!ID422823-0> EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 63.661/2003-9. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Matos e Rangel Ltda-ME. ES-
PÉCIE: termo aditivo 087/2004 - primeiro ao contrato TP-001/2004 -
prestação de serviços na área de multimídia. VIGÊNCIA: prorrogada

por 12 meses, a partir de 20/2/2005 até 19/2/2006, nos termos do
artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: conforme notas de empenho a serem oportunamente ex-
pedidas. ASSINATURA: 3/12/2004. Pelo Contratante: Cláudia Bruno
Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Con-
tratada: Vicente Rangel Peitudo, Sócio-Gerente

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<!ID423004-0> AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 11/2004

A Comissão Permanente de Licitações torna público que fará
licitação na modalidade de Tomada de Preços, para contratação de
empresa especializada para modernização e atualização tecnológica
de elevadores do Edifício auxiliar SAAN, do tipo menor preço, es-
tando a reunião de recebimento dos envelopes e abertura da do-
cumentação prevista para às 15 horas do dia 23 de dezembro de 2004
e prazo máximo para cadastramento encerrando-se às 18 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 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 informação adicional po-
derá ser obtida no Tribunal, no endereço e horário supra citado, bem
como por intermédio do fax (061) 3625122, ou correio eletrônico
c p l @ t s t . g o v. b r.

Brasília, 6 de dezembro de 2004.
À COMISSÃO

<!ID423187-0> RESULTADO DO PREGÃO N° 124/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de veículo de representação, cujo objeto foi adjudicado
à empresa Smaff Automóveis Ltda., no valor de R$ 151.539,00 (cento
e cinqüenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais). 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, 6 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID423026-0> RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 8/2004

A CPL/TST vem a público divulgar o resultado do julga-
mento da licitação em epígrafe, para contratação de empresa para
serviço de reforma, com a proposta de adjudicação do objeto da
seguinte forma: à empresa Construtora Argus Ltda., no valor total de
R$102.075,82(cento e dois mil setenta e cinco reais e oitenta e dois
centavos). Em atendimento ao §5º do art. 109 da Lei 8.666/93, os
autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interes-
sados. 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, 6 de dezembro de 2004.
À COMISSÃO

<!ID423188-0> RESULTADO DO PREGÃO N° 102/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro
designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe, para con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de pro-
cessamento de documentos por meio digital, cujo objeto foi adjudicado
à empresa Type Máquinas e Serviços Ltda., no valor anual estimado de
R$ 658.800,00 (seiscentos e cinqüenta e oito mil e oitocentos reais). A
ata de julgamento, na íntegra, encontra-se afixada no Serviço de Li-
citações do TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º andar.

Brasília, 6 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID423027-0> RESULTADO DO PREGÃO N° 104/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de mobiliário, cujo objeto foi adjudicado à empresa
Graus Comércio de Produtos e Serviços Ltda. EPP, os itens 1, 2 e 3,
no valor total de R$ 9.329,68 (nove mil, trezentos e vinte e nove reais
e sessenta e oito centavos); e o item 4 foi revogado. 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,6 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA




