
Nº 237, sexta-feira, 10 de dezembro de 2004 1553 ISSN 1677-7069

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO

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

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

AVISO DE ADIAMENTO
<!ID430460-0> PREGÃO N° 129/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna pública a decisão de adiamento da licitação
em epígrafe, cujo objeto é aquisição de software de banco de dados,
face a alterações nas especificações técnicas, e informa que a nova
data de abertura será oportunamente comunicada. Maiores esclare-
cimentos poderão ser obtidos através do fax (61) 362-5061, ou cor-
reio eletrônico cpl@tst.gov.br.

Brasília, 9 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID430380-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 137/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para contratação de empresa
para o fornecimento de vale combustível para o exercício de 2005, 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 22 de dezembro de 2004. O Edital poderá ser ad-
quirido 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$ 4,80(quatro reais e oitenta 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 ele-
trônico cpl@tst.gov.br.

<!ID430381-0> PREGÃO N° 143/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para complementação de
estação de trabalho, do tipo menor preço, estando a sessão pública
para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de
habilitação prevista para as 10 horas do dia 22 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$ 4,35(quatro reais e trinta 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, 9 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA




