3

Nº 85, terça-feira, 6 de maio de 2003

ISSN 1677-7069

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 26/2003
<!ID526796-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe, para a contratação
de empresa para aquisição de coletor portátil de dados e impressora de transferência térmica para etiquetas, cujo objeto foi adjudicado à empresa Barcode
Informática Ltda, no valor total de R$ 20.540,00 (vinte mil, quinhentos quarenta reais). A ata de julgamento, na íntegra, encontra-se afixada no Serviço
de Licitações do TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2-o andar.
Brasília, 5 de maio de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 42/2003
<!ID526797-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade pregão, para contratação de empresa para fornecimento
e manutenção de persianas, 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 19 de maio 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$
6,30 (seis reais e trinta 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, 5 de maio de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. n o- 126/2003)
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SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID527179-0>

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n. o- 77.740/2002-9. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: SP - Serralheria Paiva Ltda. ESPÉCIE:
primeiro termo aditivo ao contrato para fornecimento de carimbos. DO
VALOR: o valor do contrato de que trata a cláusula terceira do contrato fica retificado e passa a ser de R$ 11.378,00 (onze mil trezentos
e setenta e oito reais). ASSINATURA: 2/5/2003. Pelo Contratante:
Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa.
Pela Contratada: Edson José de Morais, Gerente-Procurador.
(Of. El. n o- 127/2003)

