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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
<!ID826344-0>

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 96/2003
<!ID826041-0>

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro
designado, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
licitação na modalidade pregão, para fornecimento e instalação de comutadores (switches), 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 11 de dezembro 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$ 4,95(quatro reais e noventa 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.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST n o- 104.020/2003-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Oracle do Brasil Sistemas Ltda.
OBJETO: licença de uso de programas de computador e serviços de
manutenção e suporte técnico. MODALIDADE: inexigibilidade de
licitação, conforme artigo 25, inciso I, da Lei n o- 8.666/93. VALOR:
total de R$ 572.770,45 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e
setenta reais e quarenta e cinco centavos). VIGÊNCIA: 12 meses a
partir da assinatura e poderá ser prorrogado, por igual período, até o
limite de 60 meses, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n o8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.061.0571.2000.0001, elemento de despesa 3390.39, nota de empenho 2003NE001385, de 29/10/2003, no valor de R$ 226.249,55
(duzentos e vinte e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e
cinqüenta e cinco centavos). ASSINATURA: 18/11/2003. Pelo Contratante: Márcio Gomes Coelho, Diretor da Secretaria Administrativa
Substituto. Pela Contratada: Sérgio Antônio Rodrigues, Presidente.
<!ID825404-0>

Brasília, 19 de novembro de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST n o- 111.336/2000-0. CONVENENTES: Tribunal Superior do Trabalho e o Distrito Federal/Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao convênio para concessão de estágios a estudantes de ensino médio e de
cursos de educação profissional de nível médio. FUNDAMENTOS
LEGAIS: inclui-se no item II da cláusula segunda do convênio a
Resolução nº 2/2002 do Conselho de Educação do DF. VIGÊNCIA:
prorrogada por 30 meses, a contar de 23/11/2003 até 22/5/2006, nos
termos do artigo 57, inciso III, da Lei n o- 8.666/93. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de empenho emitidas com a
finalidade de cobrir despesas com estágios, em cada exercício de
vigência do termo. ASSINATURA: 14/11/2003. Pelo TST: Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Fausto Paula de Medeiros, Ministro
Presidente. Pela Secretaria: Excelentíssima Senhora Maristela de Melo Neves, Secretária de Educação do Distrito Federal.
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TOMADA DE PREÇOS N o- 6/2003

A Comissão Permanente de Licitações torna público que fará
licitação na modalidade de Tomada de Preços, para Serviço de reforma no Serviço Odontológico, do tipo menor preço, estando a reunião de recebimento dos envelopes e abertura da documentação prevista para às 15 horas do dia 9 de dezembro de 2003 e prazo máximo
para cadastramento encerrando-se às 18 horas do dia 3 de dezembro
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 19 horas, em dias úteis, ao custo de R$ 10,05(dez reias 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, 19 de novembro de 2003
A COMISSÃO
<!ID826043-0>

PREGÃO N o- 117/2003

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 material
elétrico, 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 12 de dezembro 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$ 2,25(dois reais e vinte 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, 19 de novembro de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
<!ID825994-2>

