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Nº 238, segunda-feira, 13 de dezembro de 2004
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
<!ID433818-0>

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 144.109/2004-6. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Smaff Automóveis Ltda. OBJETO: aquisição de veículo de representação. MODALIDADE: Pregão n.º 124/2004, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º
3.555/2000. VALOR: total de R$ 151.539,00. VIGÊNCIA: a partir da
assinatura até o fim da garantia do objeto, que é de 12 meses contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa
4490.52, nota de empenho 2004NE001631, de 3/12/2004. ASSINATURA: 10/12/2004. Pelo Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho,
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa. Pela Contratada: Alberto Bosco da Silva, Gerente de Vendas Diretas.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID433235-0>

quadra 3, lote 915, 2º andar, no horário de 12 às 18 horas, em dias
úteis, ao custo de R$ 8,70(oito reais e setenta 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, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
<!ID433429-0>

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 registrado para
eventual fornecimento de módulo de impressão para as impressoras
Xerox Phaser 3130, marca Xerox, referência 109r725, durabilidade
3000 páginas, 1000 unidades, preço unitário R$ 296,00, resultado do
Pregão Eletrônico n.º 10/2004, item de que foi vencedora a Xerox
Comércio e Indústria Ltda. 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.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 58.380/2003-4. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Mineradora Saint Claire Ltda.
ESPÉCIE: termo aditivo 85/2004 - primeiro ao contrato para fornecimento de água mineral. VALOR: com base no artigo 65, § 1º, da
Lei n.º 8.666/93, o valor do contrato fica acrescido de R$ 6.930,00.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
programa
de
trabalho
02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3390.30, nota de empenho 2004NE001578, de 26/11/2004. ASSINATURA: 9/12/2004.
Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Luigi Arena, Proprietário.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
<!ID433458-0>

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N° 130/2004

O pregoeiro torna público que, face às alterações, encontrase a disposição dos interessados, ao custo de R$ 4,05(quatro reais e
cinco centavos), ou gratuitamente por meio do endereço
www.tst.gov.br, ERRATA do Edital da licitação em referência, cujo
objeto é registro de preços para eventual aquisição de servidores
corporativos com gerenciamento remoto. Informa que a data de abertura fica marcada para as 16h30 do dia 23 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, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro

Brasília, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Diretor do Serviço de Licitações e Contratos
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N° 1/2004
<!ID433305-0>

A CPL/TST vem a público divulgar o resultado do julgamento da licitação em epígrafe, para prestação dos serviços de
manutenção corretiva e preventiva no edifício Sede, Anexo I, Anexo
II e edifícios auxiliares I e II no SAAN, com a proposta de adjudicação do objeto da seguinte forma: à empresa Engerede Engenharia e Representação Ltda., no valor anual de R$202.685,04(duzentos e dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos).
Em atendimento ao §5º do art. 109 da Lei 8.666/93, os autos do
processo encontram-se com vista franqueada aos interessados. 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, 10 de dezembro de 2004.
À COMISSÃO
RSULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 9/2004

<!ID433619-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de materiais e medicamentos médicos, cujo objeto foi
adjudicado à empresa Recomath Com. de Materiais Hospitalares e
Medicamentos Ltda., o lote 3, no valor total de R$ 7.101,95(sete mil
cento e um reais e noventa e cinco centavos) e revogar os lotes 1 e 2.
A ata de julgamento, na íntegra, encontra-se afixada no Serviço de
Licitações do TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º andar.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 144/2004

Brasília, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA

<!ID433457-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para aquisição de licenças de
uso de Banco de Dados para a 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 15h30 do dia
23 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$
5,85(cinco reais e oitenta 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.

<!ID433244-0>

PREGÃO N° 135/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para registro de preços para
eventual aquisição de microcomputadores com gerenciamento remoto, do tipo menor preço, estando a sessão pública para recebimento
dos envelopes de preços e a documentação de habilitação prevista
para as 9 horas do dia 23 de dezembro de 2004. O Edital poderá ser
adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAAN,

RESULTADO DO PREGÃO N° 84/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para fornecimento de açúcar cristal para o exercício de 2005, cujo
objeto foi adjudicado à empresa Comércio de alimentos PC Ltda. EPP,
no valor anual estimado de R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos 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, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
RESULTADO DO PREGÃO N° 110/2004

<!ID433210-0>

<!ID433620-0>

ISSN 1677-7069

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de estabilizadores de tensão, cujo objeto foi adjudicado
à empresa Deltacomp Tecnologia Ltda., no valor R$ 9.485,00 (nove
mil quatrocentos e oitenta e cinco 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, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
<!ID433245-0>

RESULTADO DO PREGÃO N° 89/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para lavagem de roupas, cortinas e painéis e roupas hospitalares para
o exercício de 2005, cujo objeto foi adjudicado, à empresa Esterilav
Esterilização de Materiais Hospitalares Ltda. EPP, o item 2, no valor
anual estimado de R$ 14.260,00 (catorze mil, duzentos e sessenta
reais) e o item 1 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, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
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ISSN 1677-7069
RESULTADO DO PREGÃO N° 90/2004

<!ID433246-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para manutenção e fornecimento de pneus para o exercício de 2005,
cujo objeto foi adjudicado à empresa Pneus Planalto Ltda. - ME, no
valor anual estimado de R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos
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, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
RESULTADO DO PREGÃO N° 91/2004

<!ID433248-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para contratação de empresa para fornecimento de gás liqüefeito para
o exercício de 2005, cujo objeto foi adjudicado à empresa Coplagas
Comercial Planalto de Gases Ltda., no valor anual estimado de R$
10.680,00 (dez mil, seiscentos e oitenta 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, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
<!ID433249-0>

RESULTADO DO PREGÃO N° 92/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para fornecimento de materiais bibliográficos nacionais para o exercício de 2005, cujo objeto foi adjudicado à empresa Decálogo Livraria e Editora Ltda., no valor anual estimado de R$ 82.000,00
(oitenta e dois mil reais), com desconto de 30% sobre o preço de capa
das obras. 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, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
<!ID433250-0>

RESULTADO DO PREGÃO N° 93/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para fornecimento de materiais bibliográficos estrangeiros para o
exercício de 2005, cujo objeto foi adjudicado à empresa Entrelinhas
Sulbel Gráfica e Editora Ltda., no valor anual estimado de R$
23.000,00 (vinte e três mil reais), e percentual de acréscimo de 26%
. 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, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
<!ID433251-0>

RESULTADO DO PREGÃO N° 94/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para contratação de serviços de fornecimento de passagens aéreas,
cujo objeto foi adjudicado à empresa Eurexpress Travel Viagens e
Turismo Ltda., no valor anual estimado de R$ 1.929.644,39 (um
milhão, novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro
reais e trinta e nove centavos) com percentual de desconto de 5,78%.
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, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
<!ID433252-0>

RESULTADO DO PREGÃO N° 118/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para prestação de serviços de chaveiro para o exercício de 2005, cujo
objeto foi adjudicado à empresa Chaveiro City Ltda. ME, no valor
anual estimado de R$ 5.330,00 (cinco mil, trezentos e trinta 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, 10 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
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