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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 57.589/2004-9. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Xerox Comércio e Indústria Ltda..
ESPÉCIE: termo aditivo 88/2004 - primeiro ao contrato DI-010/2004
- de prestação de serviços reprográficos. ALTERAÇÃO: fica acrescida ao final do primeiro parágrafo do caput da cláusula quarta do
contrato original a expressão: "garantida a execução em franquia de
150.000 cópias por mês. Em face do previsto, a cláusula passa a ter
a redação especificada no termo aditivo. VALOR: o valor do contrato
fica acrescido de R$ 1.897,65; o valor para cobrir despesas com
locação de R$ 827,00 e o valor para cobrir despesas com cópias
excedentes de R$ 0,03234 por cópia excedente. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.4256.0001, elemento de despesa 3390.39, notas de empenho 2004NE001611 e
2004NE001610 , ambas de 01/12/2004. ASSINATURA: 27/12/2004.
Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Eduardo Monte Alto Caldeira, Diretor Regional de Vendas.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
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RESULTADO DO PREGÃO N o- 87/2004

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 gêneros alimentícios para o exercício de 2005, cujo objeto foi adjudicado à empresa
Distribuidora Metropolitana Ltda., no valor de R$ 18.389,80 (dezoito
mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). 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, 28 de dezembro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
RESULTADO DO PREGÃO N o- 112/2004
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O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de microcomputadores com recurso de duplo monitor,
cujo objeto foi adjudicado da seguinte forma: à empresa Comercial e
Técnica Compuadd do Brasil Ltda., o item 1, no valor de R$
42.471,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais) à
empresa Data Graphics Informática Ltda., o item 2, no valor de R$
28.620,00 (vinte e oito mil, seiscentos e vinte 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, 28 de dezembro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
RESULTADO DO PREGÃO N° 127/2004
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O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para remanejamento de arquivo deslizante, cujo objeto foi adjudicado
da à empresa OSA Organização e Sistemas de Arquivo Ltda. ME, no
valor de R$ 22.287,50 (vinte e dois mil, duzentos e oitenta e sete
reais e cinqüenta centavos). 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, 28 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
<!ID467870-0>

RESULTADO DO PREGÃO N o- 132/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de leitores óticos, cujo objeto foi adjudicado à empresa
Comax Instrumentação Industrial Ltda., os itens 1 e 2, no valor total
de R$ 49.250,00 (quarenta e nove mil, duzentos e cinqüenta 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, 28 de dezembro de 2004.
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
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