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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

<!ID563918-0> EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo TST n.º 1.619/2003-2. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Coral - Serviços de Refeições In-
dustriais Ltda. OBJETO: prestação de serviços de garçom, cozinheira
e auxiliar de cozinha. MODALIDADE: Pregão n.º 23/2003, conforme
Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total de R$
118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: 12
meses a partir de 22/7/2003, e poderá ser prorrogada, por igual
período, até o limite de 60 meses, na forma do artigo 57, inciso II, da
Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de tra-
balho 02.061.0571.2000.0001, elemento de despesa 339037, nota de
empenho 2003NE000677, de 15/5/2003, no valor de R$ 52.533,30
para o presente exercício. ASSINATURA: 28/5/2003. Pelo Contra-
tante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Ad-
ministrativa. Pela Contratada: Lenio Vieira Carneiro, Diretor Supe-
rintendente.

<!ID563919-0>

Processo TST n.º 28.290/2002-0. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Barcode Informática Ltda. OB-
JETO: aquisição e instalação de coletor de dados e impressora tér-
mica para etiquetas. MODALIDADE: Pregão n.º 26/2003, conforme
Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total de R$
20.540,00 (vinte mil quinhentos e quarenta reais). VIGÊNCIA: a
partir da assinatura até o término da garantia do objeto, que é de 12
meses contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.2000.0001, elemento de
despesa 449052, nota de empenho 2003NE000610, de 30/4/2003.
ASSINATURA: 28/5/2003. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello
Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Sid-
nei Gazonatto, Sócio-Diretor Comercial.

(Of. El. no- 148/2003)

<!ID563917-0> EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo TST n.º 76.523/2002-1. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: CLK - Divisórias e Serviços Ltda.
ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato de confecção de ar-
mários e prateleiras. OBJETO: fica acrescida ao objeto do contrato a
quantidade de três armários suspensos de fabricação da Contratada.
VALOR: em face do acréscimo ao objeto, nos termos do artigo 65,
parágrafo 1º, da Lei n.º 8.666/93, o valor do contrato fica acrescido
de R$ 1.440,00. O valor unitário de cada armário suspenso é de R$
480,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de trabalho
02.061.0571.2000.0001, elemento de despesa 449052, nota de em-
penho 2003NE000720, de 21/5/2003. ASSINATURA: 26/5/2003. Pe-
lo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria
Administrativa. Pela Contratada: Divino Antonel Silva, Sócio.

<!ID563743-0> AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO No- 50/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para aquisição de cartões
branco, cinza, palha , rosa e verde, do tipo menor preço, estando a
sessão pública para recebimento dos envelopes de preços e a do-
cumentação de habilitação prevista para as 15 horas do dia 17 de
junho 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$ 2,10 (dois
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 in-
termédio do fax (061) 3625122, ou correio eletrônico
c p l @ t s t . g o v. b r.

<!ID563744-0> PREGÃO No- 51/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para instalação de divisórias
e serviços complementares, 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 18 de junho de 2003.
O Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Con-
tratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2º andar, no horário de 12 às 18
horas, em dias úteis, ao custo de R$ 5,70 (cinco reais e setenta
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.

<!ID563745-0> PREGÃO No- 52/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para aquisição de supri-
mentos para impressora, do tipo menor preço, estando a sessão pú-
blica para recebimento dos envelopes de preços e a documentação de
habilitação prevista para as 15 horas do dia 16 de junho de 2003. O
Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e Con-
tratos, 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 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, 29 de maio de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

(Of. El. no- 147/2003)




