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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO

ADMINISTRATIVA 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

<!ID992043-0>AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 27/2004 

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado,
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade
pregão, para fornecimento de 20 (vinte) fones de cabeça, do tipo menor preço, estando a
sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de habi -
litação prevista para as 15 horas do dia 23 de março 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$ 4,05(quatro reais e
cinco centavos), ou gratuitamente, por meio do endereço 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.

<!ID992055-0> PREGÃO No- 31/2004 

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro
designado, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
licitação na modalidade pregão, para fornecimento de sofás e mesas para o
saguão do Tribunal Pleno, do tipo menor preço, estando a sessão pública
para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de habilitação
prevista para as 17 horas do dia 23 de março 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$ 2,40(dois reiais e qurenta 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 março de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro 

<!ID992044-0> TOMADA DE PREÇOS N° 03/2004

A Comissão Permanente de Licitações torna público que fará
licitação na modalidade de Tomada de Preços, para aquisição de comen-
das da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, do tipo menor preço,
estando a reunião de recebimento dos envelopes e abertura da documen-
tação prevista para às 15 horas do dia 26 de março de 2004 e prazo
máximo para cadastramento encerrando-se às 18 horas do dia 23 de março
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 19
horas, em dias úteis, ao custo de R$ 4,95(quatro reais e noventa e cinco
centavos, 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, 9 de março de 2004
A COMISSÃO




