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Nº 129, terça-feira, 8 de julho de 2003

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N° 63/2003

<!ID617902-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público que, face a alterações no Caderno de
Especificação Técnica, encontra-se a disposição dos interessados, ao
custo de R$ 1,12 (um real e doze centavos), ou gratuitamente por
meio do endereço www.tst.gov.br , ERRATA do Edital da licitação
em referência, cujo objeto é fornecimento e instalação de um sistema
de arquivo deslizante com assistência técnica durante o período de
garantia, e informa que a nova data de abertura está marcada para as
15 horas do dia 23 de julho de 2003. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do fax (61) 362-5122, ou correio eletrônico
cpl@tst.gov.br.
Brasília, 7 de julho de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. nº SRLC187/2003)
<!ID617901-0>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 62/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para prestação de serviços
de recepcionista, 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 22 de julho 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$ 7,05 (sete reais e cinco centavos), ou gra-
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tuitamente, 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, 7 de julho de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
<!ID617900-0>

AVISO DE JULGAMENTO
PREGÃO N° 52/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de suprimentos para impressoras cujo objeto foi adjudicado da seguinte forma: à empresa Plena Informática Ltda., o
item 1, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), à empresa
Bema Comercial Ltda, o item 2, no valor de R$ 29.500,00 (vinte e
nove mil e quinhentos reais), à empresa BKS Center Bras Ltda., os
itens 3 e 9, no valor total de R$ 20.480,00 (vinte mil quatrocentos e
oitenta reais), à empresa Vila Rica Informática Ltda., os itens 4, 5 e
7, no valor total de R$ 80.550,00 (oitenta mil, quinhentos e cinqüenta
reais) e a empresa Xerox Comércio e Indústria Ltda., o item 6, no
valor de R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos 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, 7 de julho de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
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