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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 23/2003
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
especializados de garçons, cozinheira e auxiliar de cozinha, 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 10 de abril 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$ 5,85 (cinco reais e oitenta 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, 25 de março de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. nº SRLC092/2003)

DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
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Processo TST n. o- 27.713/2002-5. CONTRATANTE: Tribunal
Superior do Trabalho. CONTRATADA: Hydroservice Indústria e Serviços Ltda. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato de tratamento
químico de água em sistemas de refrigeração. ALTERAÇÃO: cláusulas
sexta e sétima do contrato original. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de empenho a serem oportunamente expedidas. VIGÊNCIA:
prorrogada por 12 meses, a partir de 3/7/2003 até 2/7/2004, nos termos do
artigo 57, inciso II, da Lei n. o- 8.666/93. ASSINATURA: 24/3/2003. Pelo
Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: João Alves da Silva, Gerente Comercial.
(Of. El. n o- SRLC093/2003)
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 23/2003
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 especializados
de garçons, cozinheira e auxiliar de cozinha, 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 10 de abril de
2003. O Edital poderá ser adquirido junto ao Serviço de Licitações e
Contratos, no SAAN, quadra 3, lote 915, 2 o- andar, no horário de 12 às 18
horas, em dias úteis, ao custo de R$ 5,85 (cinco reais e oitenta 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, 25 de março de 2003
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo TST n. o- 1.286/2000-6. CONTRATANTE: Tribunal
Superior do Trabalho. CONTRATADA: RRC Comércio e Serviços
Ltda. ESPÉCIE: terceiro termo aditivo ao contrato de manutenção
preventiva e corretiva com reposição de peças em copiadora Olivetti
modelo 8020. ALTERAÇÃO: cláusulas terceira e sétima do contrato
original. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses, a partir de 11/5/2003
até 10/5/2004, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n. o- 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de empenho a serem oportunamente expedidas. ASSINATURA: 24/3/2003. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Carlos Desidério e Silva, Procurador.

(Of. El. n o- SRLC092/2003)

