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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

<!ID5731-0> EXTRATO DE TERMO ADITIVO(*)

Processo TST n.º 74.725/2002-9. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Construtora OAS Ltda. ESPÉCIE:
quarto termo aditivo ao contrato de empreitada por preço global
(material e mão de obra), para retomada e conclusão da construção do
prédio destinado a abrigar o TST. ALTERAÇÃO: readequação do
cronograma físico-financeiro da obra da nova sede do TST, abran-
gendo as etapas 15 a 36, em função dos recursos orçamentários
aprovados para o exercício de 2004, conforme tabela especificada no
termo aditivo. ASSINATURA: 3/3/2004. Pelo Contratante: Ministro
Francisco Fausto Paula de Medeiros, Presidente. Pela Contratada:
Paulo Roberto Venuto, Procurador.

(*) N. da COEDE: Publicado nesta data, por ter sido omitido no
D.O.U. de 16/3/2004.

<!ID4545-0> RESULTADO DO PREGÃO No- 5/2004

A CPL/TST vem a público divulgar o resultado do jul-
gamento da licitação em epígrafe, para aquisição de suprimento de
informática, com a proposta de adjudicação do objeto da seguinte
forma: à empresa Laser Toner do Brasil Ltda., os itens 1, 2, 4, 5, 6,
no valor total de R$ 336.140,00(trezentos e trinta e seis mil cento e
quarenta reais); à empresa Xerox Comércio e Industria Ltda., o item
3, no valor total de R$ 18.580,00(dezoito mil quinhentos e oitenta
reais); à empresa TN Industrial S/A, o item 7, no valor total de R$
7.390,00(sete mil trezentos e noventa reais); à empresa JCTEL -
Comércio e & Distribuição Ltda., o item 8, no valor total de R$
14.600,00(catorze mil e seiscentos reais); à empresa CIL Comércio de
Informática Ltda., o item 9, no valor total de R$ 7.280,00(sete mil
duzentos e oitenta reais); à empresa New Wave Suprimentos para
Informática Ltda., o item 10, no valor total de R$ 1.610,00(um mil
seiscentos e dez reais); à empresa Port Papelaria Escritório e In-
formática Ltda., o item 11, no valor total de R$ 5.210,00 (cinco mil
duzentos e dez reais). 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, 16 de março de 2004
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro




