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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

<!ID568646-0> EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo TST n.º 51.316/2002-4. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Mister Bit Teleinformática Co-
mércio e Representação Ltda. OBJETO: prestação de serviços de
manutenção em equipamentos de informática. MODALIDADE: Pre-
gão n.º 29/2003, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º
3.555/2000. VALOR: total estimado de R$ 916,82 (novecentos e
dezesseis reais e oitenta e dois centavos). VIGÊNCIA: 12 meses a
partir da data de assinatura e poderá ser prorrogado, por igual pe-
ríodo, até o limite de 48 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 3390.39, nota de
empenho 2003NE000680, de 15/5/2003, no valor de R$ 581,00 (qui-
nhentos e oitenta e um reais) para o presente exercício. ASSINA-
TURA: 30/5/2003. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco,
Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Sérgio José
Nolli Costa, Diretor.

<!ID568647-0>

Processo TST n.º 51.316/2002-4. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: AZ Tecnologia Ltda. EPP. OB-
JETO: prestação de serviços de manutenção em equipamentos de
informática. MODALIDADE: Pregão n.º 29/2003, conforme Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total estimado de R$
374,00 (trezentos e setenta e quatro reais). VIGÊNCIA: 12 meses a
partir da data de assinatura e poderá ser prorrogado, por igual pe-
ríodo, até o limite de 48 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 3390.39, nota de
empenho 2003NE000679, de 15/5/2003, no valor de R$ 237,00 (du-
zentos e trinta e sete reais) para o presente exercício. ASSINATURA:
30/5/2003. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora
da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Richard Clayton Azara
Amaral, Sócio-gerente.

<!ID568648-0>

Processo TST n.º 3.314/2003-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Jobema Indústria e Comércio Ltda.
OBJETO: aquisição de poltronas. MODALIDADE: Pregão n.º
34/2003, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000.
VALOR: total de R$ 3.414,40 (três mil quatrocentos e quatorze reais
e quarenta centavos). VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o término
da garantia do objeto, que é de cinco anos contados do recebimento
definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.2000.0001, elemento de despesa 4490.52, nota de em-
penho 2003NE000716, de 21/5/2003. ASSINATURA: 30/5/2003. Pe-
lo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria
Administrativa. Pela Contratada: Rogério Cássio de Lima, Repre-
sentante Comercial.

<!ID568649-0>

Processo TST n.º 3.314/2003-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda.
OBJETO: aquisição de poltronas. MODALIDADE: Pregão n.º
34/2003, conforme Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000.
VALOR: total de R$ 45.180,00 (quarenta e cinco mil cento e oitenta
reais). VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o término da garantia do
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objeto, que é de cinco anos contados do recebimento definitivo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.2000.0001, elemento de despesa 4490.52, nota de em-
penho 2003NE000717, de 21/5/2003. ASSINATURA: 30/5/2003. Pe-
lo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria
Administrativa. Pela Contratada: Jordano Castro Nascimento, Sócio.

(Of. El. no- 152/2003)
<!ID568814-0>

Processo TST n.º 51.316/2002-4. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: SW Informática Ltda. OBJETO:
prestação de serviços de manutenção em equipamentos de informá-
tica. MODALIDADE: Pregão n.º 29/2003, conforme Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total estimado de R$
3.900,00 (três mil e novecentos reais). VIGÊNCIA: 12 meses a partir
da data de assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, até
o limite de 48 meses, na forma do 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 em-
penho 2003NE000681, de 15/5/2003, no valor de R$ 2.470,00 (dois
mil quatrocentos e setenta reais) para o presente exercício. ASSI-
NATURA: 30/5/2003. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello
Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Clau-
deli de Souza Santos, Diretor Operacional.

(Of. El. no- 153/2003)

<!ID568100-0> AVISOS DE LICITAÇÃOS
PREGÃO No- 49/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro
designado, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
licitação na modalidade pregão, para serviços de reforma, 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 25 de
junho de 2003. O Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de Li-
citações e Contratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2º andar, no horário de
12 às 18 horas, em dias úteis, ao custo de R$ 6,60(seis reais e sessenta
centavos), ou gratuitamente, por meio do endereço www.tst.gov.br. Qual-
quer 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.

<!ID568101-0> PREGÃO No- 53/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para remanejamento e ins-
talação de divisórias, 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 24 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$ 5,55 (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 in-
termédio do fax (061) 3625122, ou correio eletrônico
c p l @ t s t . g o v. b r.

Brasília, 2 de junho de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

(Of. El. no- 151/2003)

<!ID568097-0> RESULTADO DO PREGÃO No- 37/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de mobiliários, cujo objeto foi adjudicado da seguinte
forma: à empresa Módulo Móveis e Arquitetura Ltda., o item 1, no
valor total de R$ 3.938,04 (três mil novecentos e trinta e oito reais e
quatro centavos), à empresa Buriti Comércio e Indústria de Móveis
Ltda., o item 2, no valor total de R$ 2.429,00 (dois quatrocentos e
vinte e nove reais), à empresa Futura Interiores e Mobiliário Pa-
norâmico Ltda., o item 3, no valor total 3.612,00 (três mil seiscentos
e doze reais). A ata de julgamento, na íntegra, encontra-se afixada no
Serviço de Licitações do TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º
a n d a r.

Brasília, 2 de junho de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

<!ID568098-0> RESULTADO DO PREGÃO N° 39/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para fornecimento e instalação de piso melamínico, cujo objeto foi
adjudicado à empresa JCS Decorações Pisos e Serviços Ltda., no
valor total de R$ 4.880,00(quatro mil oitocentos e oitenta reais). A ata
de julgamento, na íntegra, encontra-se afixada no Serviço de Li-
citações do TST, sito no SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º andar.

Brasília, 2 de junho de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

<!ID568099-0> RESULTADO DO PREGÃO N° 42/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para fornecimento e manutenção de persianas, cujo objeto foi ad-
judicado à empresa Costa & Costa Comércio Representações Im-
portação e Exportação Ltda., no valor total de R$ 21.056,00 (vinte e
um mil e cinqüenta e seis reais). 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, 2 de junho de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro




