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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

<!ID571008-0> EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo TST n.º 51.316/2002-4. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: Microlínea Comércio e Serviços
em Informática Ltda. OBJETO: 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$ 11.730,00 (onze mil, setecentos e trinta
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 ORÇA-
MENTÁRIA: programa de trabalho 02.061.0571.2000.0001, elemento
de despesa 3390.39, nota de empenho 2003NE000678, de 15/5/2003,
no valor de R$ 7.429,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais)
para o presente exercício. ASSINATURA: 3/6/2003. Pelo Contra-
tante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Ad-
ministrativa. Pela Contratada: Celso Luís de Lima, Diretor.

<!ID571009-0>

Processo TST n.º 9.592/2003-3. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Loris Informática e Representações
Ltda. OBJETO: fornecimento e substituição de equipamentos de in-
formática. MODALIDADE: Pregão n.º 33/2003, conforme Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º 3.555/2000. VALOR: total de R$
13.403,00 (treze mil, quatrocentos e três 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, elementos de despesa
3390.30 e 3390.39, notas de empenho 2003NE000718 e
2003NE000719, nos valores de R$ 13.153,00 e R$ 250,00, de
21/5/2003. ASSINATURA: 2/6/2003. Pelo Contratante: Cláudia Bru-
no Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Con-
tratada: João Bosco Milhome Viana, Procurador.

(Of. El. no- 155/2003)

<!ID571006-0> EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo TST n.º 48.157/2000-4. CONTRATANTE: Tribunal Supe-
rior do Trabalho. CONTRATADA: IBM Brasil Indústria, Máquinas e
Serviços Ltda. ESPÉCIE: terceiro termo aditivo ao contrato de pres-
tação de serviços de manutenção preventiva e corretiva - com re-
posição de peças - nos equipamentos Risc/6000. OBJETO, EXCLU-
SÃO E EFEITOS: fica excluído do objeto o equipamento constante
no item 1.3 do anexo, referente ao Subsistema de Disco, cujo custo
mensal de manutenção é R$ 1.825,53, com efeitos, inclusive finan-
ceiros, a partir de 12/2/2003, data da desativação do equipamento.
VALOR: passa a ser de R$ 26.706,71, conforme alínea "b" do item I
do artigo 65 da Lei 8.666/93. ANEXO: alterado em face das mo-
dificações, conforme aditivo. ASSINATURA: 30/5/2003. Pelo Con-
tratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Ad-
ministrativa. Pela Contratada: Ulysses Fabiano Alves Neto, Gerente
de Serviços a Sistema.

<!ID571007-0>

Processo TST n.º 107.486/2002-3. CONTRATANTE: Tribunal Su-
perior do Trabalho. CONTRATADA: Gazeta Mercantil Participações
Ltda. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato de publicação em
jornal de grande circulação. VALOR: total estimado do contrato al-
terado para R$ 5.040,00 (cinco mil e quarenta reais), nos termos da
alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei n.º 8.666/93; anexo I do
contrato alterado conforme aditivo. VIGÊNCIA: reduzida para 3 me-
ses a partir da data de assinatura do termo aditivo. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: conforme notas de empenho a serem oportunamente
expedidas. ASSINATURA: 29/5/2003. Pelo Contratante: Cláudia Bru-
no Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Con-
tratada: Fábio Barbachan, Gerente Administrativo.

<!ID570146-0> AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 55/2003

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 micro-
computadores corporativos, 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 26 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$ 6,15 (seis reais e quinze cen-
tavos), 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.

Brasília, 3 de junho de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro

(Of. El. no- 154/2003)
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<!ID570145-0> AVISO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO No- 41/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pre-
goeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para adaptação e complementação de arquivos deslizantes, cujo ob-
jeto foi adjudicado à empresa OSA Organização e Sistemas de Ar-
quivo Ltda. ME, no valor total de R$ 52.460,00 (cinqüenta e dois mil
quatrocentos e sessenta reais). A ata de julgamento, na íntegra, en-
contra-se afixada no Serviço de Licitações do TST, sito no SAAN,
Quadra 03, lote 915, 2º andar.

Brasília, 3 de junho de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA

Pregoeiro




