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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO

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

<!ID426566-0> EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 50.381/2004-9. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Stacatto Comércio de Móveis Lt-
da. OBJETO: fornecimento e montagem de complementação de es-
tações de trabalho. MODALIDADE: Pregão n.º 106/2004, conforme
Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total de R$
32.220,94. VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o fim da garantia do
objeto, que é de 5 anos contados do recebimento definitivo. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 4490.52, nota de em-
penho 2004NE001565, de 24/11/2004. ASSINATURA: 6/12/2004.
Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Se-
cretaria Administrativa. Pela Contratada: Jefferson Sanches de Fá-
timo, Diretor Comercial.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AV I S O 
<!ID425593-0> CONCORRÊNCIA N° 1/2004

A Comissão Permanente de Licitações torna público que terá
prosseguimento a sessão pública para abertura de propostas da Con-
corrência Pública em epígrafe, cujo objeto é a prestação dos serviços
de manutenção corretiva e preventiva no Edifício Sede, Anexo I,
Anexo II e edifícios auxiliares I e II no SAAN, para as 10 horas do
dia 10 de dezembro de 2004. 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
c p l @ t s t . g o v. b r.

Brasília, 7 de dezembro de 2004.
À COMISSÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
<!ID425077-0> PREGÃO ELETRÔNICO N° 11/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão eletrônico, para aquisição de
estação de edição de multimídia, incluindo serviços de instalação,
configuração, ativação e manutenção, do tipo menor preço, prevista
para as 15 horas do dia 21 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$6,00(seis reais), ou gratuitamente, por meio do
endereço www.licitacoes-e.com.br ou www.tst.gov.br. Qualquer in-
formação 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.

<!ID425556-0> PREGÃO N° 141/2004

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 e instalação
de bancadas de madeira, do tipo menor preço, estando a sessão
pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação
de habilitação prevista para as 14h30 do dia 21 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$5,25(cinco 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.
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<!ID425557-0> PREGÃO N° 142/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para aquisição de câmara
fotográfica, 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 21 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$ 2,55(dois reais e cinqüenta e cinco cen-
tavos), ou gratuitamente, por meio do endereço www.tst.gov.br. Qual-
quer 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, 7 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro




