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EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo TST n. o- 123.002/2002-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Curinga dos Pneus Ltda. OBJETO: fornecimento de pneus e manutenção em pneus e rodas. MODALIDADE: Pregão n. o- 18/2003, conforme Lei n. o- 10.520/2002 e
Decreto n. o- 3.555/2000. VALOR: total estimado de R$ 14.199,17
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(catorze mil, cento e noventa e nove reais e dezessete centavos).
VIGÊNCIA: a partir da assinatura até 31/12/2003, improrrogável.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
programa
de
trabalho
02.061.0571.2000.0001, elementos de despesa 3390.30 e 3390.39,
notas de empenho 2003NE000465 e 2003NE000466, de 26/3/2003.
ASSINATURA: 9/4/2003. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello
Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Roberto Teixeira Matos, Gerente Regional.
(Of. El. n o- 114/2003)
<!ID501817-0>

Processo TST n. o- 9.370/2003-5. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Microtécnica Informática Ltda. OBJETO: fornecimento e instalação de componentes de expansão parao
impressora Xerox Docuprint
N4525. MODALIDADE:
Pregão n. oo21/2003, conforme Lei n. 10.520/2002 e Decreto n. 3.555/2000.
VALOR: total de R$ 8.261,00 (oito mil, duzentos e sessenta e um
reais). 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
02.061.0571.2000.0001, elemento de despesa 3390.30, nota de empenho 2003NE000494, de 1/4/2003. ASSINATURA: 9/4/2003. Pelo
Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria
Administrativa. Pela Contratada: Roberto Márcio Nardes Mendes,
Diretor Técnico.
(Of. El. n o- 112/2003)
<!ID502299-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n. o- 31.818/2002-9. PARTES: Tribunal Superior do Trabalho e Instituto Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional Aplicado - IDAP/CNDI. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo
ao protocolo de cooperação tecnológica e científica, do Programa de
Aperfeiçoamento e Desenvolvimento Institucional do TST - PROADI. ALTERAÇÃO: cláusula quinta do protocolo original. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses, a partir de 26/4/2003 até 25/4/2004.
ASSINATURA: 9/4/2003. Pelo TST: Ministro Francisco Fausto Paula
de Medeiros, Presidente. Pelo IDAP/CNDI: Fernando Calderaro Batista, Conselheiro-Presidente.
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AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 32/2003

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 cadeiras,
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 30 de abril de 2003. 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$ 5,55 (cinco reais e cinqüenta 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.
<!ID501931-0>

PREGÃO N° 34/2003

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 poltronas,
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 abril de 2003. 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$ 6,45(seis reais e quarenta e cinco reais), 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, 11 de abril de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. n o- 113/2003)

