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Nº 161, quinta-feira, 21 de agosto de 2003

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID678899-0>

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n.º 67.006/2002-1. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Quest Software Ltda. OBJETO:
aquisição de licença de uso de softwares. MODALIDADE: inexigibilidade de Licitação, conforme artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93.
VALOR: total de R$ 33.468,74 (trinta e três mil quatrocentos e
sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos). VIGÊNCIA: a partir
da assinatura até o término da garantia dos produtos objeto do contrato, que é de 12 meses contados do recebimento definitivo. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
programa
de
trabalho
02.061.0571.2000.0001, elemento de despesa 3390.39, nota de empenho 2003NE001001, de 8/8/2003. ASSINATURA: 19/8/2003. Pelo
Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria
Administrativa. Pela Contratada: Luiz Carlos Tataira Hillerman,
Country Manager.
(Of. El. n o- 229/2003)
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n.º 124.022/2001-8. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Saturnia Sistemas de Energia
Ltda. ESPÉCIE: segundo termo aditivo ao contrato de manutenção
em equipamento no-break. ALTERAÇÃO: fica alterada a Cláusula
Sexta - Do Reajuste, que passa a ter a redação - Da Repactuação
especificada no aditivo. ASSINATURA: 18/8/2003. Pelo Contratante:
Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Francisco Eduardo Sales, Gerente de Serviços e
Assistência Técnica.
<!ID678026-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 74/2003

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 impressoras digitais Xerox, 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 5 de
setembro 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$ 4,65(quatro
reais e sessenta 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.
<!ID678027-0>

PREGÃO N o- 75/2003

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 mesas e
gaveteiros, 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 4 de setembro 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$ 5,40(cinco reais e quarenta 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.
<!ID678028-0>

PREGÃO N o- 76/2003

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para manutenção em 2(duas)
máquinas de arquear, 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 3 de setembro 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.
Brasília, 20 de agosto de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. n o- 228/2003)
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