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Nº 5, quinta-feira, 8 de janeiro de 2004

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 1/2004
<!ID910601-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para manutenção por intervenção em equipamentos de informática, do tipo menor preço,
estando a sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e
a documentação de habilitação prevista para as 15 horas do dia 21 de
janeiro de 2004. O Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de
Licitações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2 o- andar, no
horário de 12 às 18 horas, em dias úteis, ao custo de R$ 5,70(cinco
reais e setenta centavos), ou gratuitamente, por meio do endereço
www.tst.gov.br. Qualquer informação adicional poderá ser obtida no
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Tribunal, no endereço e horário supra citado, bem como por intermédio do fax (061) 3625122, ou correio eletrônico
cpl@tst.gov.br.
<!ID910602-0>

PREGÃO N o- 2/2003

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 5 (cinco)
terminais de auto-atendimento, do tipo menor preço, estando a sessão
pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação
de habilitação prevista para as 15 horas do dia 26 de janeiro de 2004.
O Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2 o- andar, no horário de 12 às 18
horas, em dias úteis, ao custo de R$ 5,10(cinco reais e dez 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.
<!ID910603-0>

PREGÃO N o- 3/2004

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para fornecimento e instalação de piso em mantas, do tipo menor preço, estando a sessão
pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação
de habilitação prevista para as 15 horas do dia 22 de janeiro de 2004.
O Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2 o- andar, no horário de 12 às 18
horas, em dias úteis, ao custo de R$ 6,15(seis reais e quinze 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.
<!ID910604-0>

PREGÃO N o- 4/2003

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 expansão
das centrais telefônicas do Edifício Sede e do Edifício do SAAN, do
tipo menor preço, estando a sessão pública para recebimento dos
envelopes de preços e a documentação de habilitação prevista para as
15 horas do dia 27 de janeiro de 2004. O Edital poderá ser adquirido
junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote
915, 2 o- 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.
<!ID910605-0>

PREGÃO N o- 7/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para manutenção preventiva
e corretiva dos equipamentos gráficos do TST, do tipo menor preço,
estando a sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e
a documentação de habilitação prevista para as 15 horas do dia 29 de
janeiro de 2004. O Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de
Licitações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2 o- andar, no
horário de 12 às 18 horas, em dias úteis, ao custo de R$ 4,65(quatro
reais e sessenta 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.
<!ID910606-0>

PREGÃO N o- 9/2003

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 fita tintada
e etiqueta especial, do tipo menor preço, estando a sessão pública
para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de
habilitação prevista para as 15 horas do dia 30 de janeiro de 2004. O
Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2 o- andar, no horário de 12 às 18
horas, em dias úteis, ao custo de R$ 2,25(dois 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.
Brasília, 7 de janeiro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
<!ID910600-0>

TOMADA DE PREÇOS N o- 1/2004

A Comissão Permanente de Licitações torna público que fará
licitação na modalidade de Tomada de Preços, para prestação de
serviços técnicos para sistema de áudio e vídeo, do tipo menor preço,
estando a reunião de recebimento dos envelopes e abertura da documentação prevista para às 15 horas do dia 23 de janeiro de 2004 e
prazo máximo para cadastramento encerrando-se às 18 horas do dia
20 de janeiro de 2004. O Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço
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de Licitações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2 o- andar, no
horário de 12 às 19 horas, em dias úteis, ao custo de R$ 9,75(nove
reais e setenta 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, 7 de janeiro de 2004
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO N o- 89/2003
<!ID910677-0>

O TST torna pública a decisão de revogar a licitação em
epígrafe, cujo objeto era a aquisição de fitas de filmagem, por razões
de interesse público, com respaldo no artigo 49 da Lei 8666/93. Em
atendimento ao § 5 o- do art. 109 da Lei 8.666/93, os autos do processo
encontram-se com vista franqueada aos interessados no Serviço de
Licitações e Contratos do TST, situado no SAAN, Quadra 03, lote
915, 2 o- andar.
Brasília, 7 de janeiro de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro

105

