3

Nº 89, segunda-feira, 12 de maio de 2003

ISSN 1677-7069

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 44/2003
<!ID534590-0>

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 mobiliários, 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 maio de 2003. 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$ 4,35 (quatro reais e trinta 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.
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PREGÃO N o- 45/2003

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 em servidor de rede, 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 28 de
maio de 2003. 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$ 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.
Brasília, 9 de maio de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. n o- 130/2003)

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID534715-0>

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo TST n.º 107.486/2002-3. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Gazeta Mercantil Participações
Ltda. OBJETO: publicação de matérias de interesse do TST em jornal
diário de grande circulação, no primeiro caderno e no caderno de
classificados. MODALIDADE: dispensa de licitação, conforme Lei
n.º 8.666/93, artigo 24, inciso II. VALOR: total estimado de R$
3.200,00 (três mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: 12 meses a partir da
assinatura, prorrogável até 30 meses, conforme artigo 57, inciso II, da
Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.2000.0001, elemento de despesa 3390.39, nota de
empenho 2003NE000431, de 19/3/2003, no valor de R$ 1.973,37 (um
mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e sete centavos), para o
presente exercício. ASSINATURA: 24/4/2003. Pelo Contratante:
Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Fábio Barbachan, Gerente Administrativo.

Processo TST n.º 14.783/2003-1. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: GM Engenharia Construções e
Comércio Ltda. OBJETO: substituição do forro do teto da sala de
sessões da 5ª Turma. MODALIDADE: Pregão n.º 27/2003, conforme
Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total de R$
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: a partir da
assinatura até o fim da garantia do objeto, que é de 1 ano para os
serviços, 5 anos para o forro e 2 anos para os demais materiais
empregados, contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.2000.0001, elemento de despesa 3390.39, nota de empenho 2003NE000590, de
24/4/2003. ASSINATURA: 7/5/2003. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Gleydson Marinho Silva, Sócio-diretor.
(Of. El. n o- 131/2003)
<!ID535980-0>

Processo TST n.º 9.476/2003-5. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Telemikro Telecomunicações Informática e Microeletrônica Ltda. OBJETO: Aquisição e instalação de
uma placa de telefonia para unidade de resposta audível. MODALIDADE: Pregão n.º 25/2003, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total de R$ 10.400,00 (dez mil e
quatrocentos reais). VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o fim da
garantia do objeto, que é de 36 meses contados do recebimento
definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.2000.0001, elemento de despesa 3390.30, nota de empenho 2003NE000593, de 25/4/2003. ASSINATURA: 5/5/2003. Pelo
Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria
Administrativa. Pela Contratada: Ricardo de Figueiredo Caldas, Diretor.
(Of. El. n o- 132/2003)

