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Nº 116, quarta-feira, 19 de junho de 2002

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO
Processo TST n.º 8.023/2002-8. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Nastec Serviços, Materiais e Máquinas
Ltda. OBJETO: aquisição de suprimentos para copiadoras. MODALIDADE: pregão n.º 39/2002, conforme Medida Provisória n.º
2.182/2001, regulamentada pelo Decreto n.º 3.555/2000. VALOR:
total de R$ 12.238,00 (doze mil duzentos e trinta e oito reais).
VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o término da garantia do
objeto, que é de 12 meses a contar do recebimento definitivo. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
programa
de
trabalho
02.122.0571.2000.0001, elemento de despesa 33.90.30, nota de empenho 2002NE000729, de 3/6/2002. ASSINATURA: 17/6/2002. Pelo
Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria
Administrativa. Pela Contratada: Antônio Jovair da Mota, Sócio-proprietário.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo TST n.º 136.058/2001.3. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Elan Produtos Hospitalares Ltda. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato de aquisição de
equipamento odontológico. ALTERAÇÃO: cláusula treze. A garantia
do objeto contratual é de 12 meses, a contar do recebimento definitivo. ASSINATURA: 17/6/2002. Pelo Contratante: Cláudia Bruno
Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Elísio de Azevedo Freitas, Sócio-proprietário.

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 67/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para fornecimento de materiais médico-cirúrgicos, 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 1º de julho de 2002. 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$ 2,40 (dois 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.
Brasília, 18 de junho de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. n o- 130/2002)
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO N o- 48/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de papel cartão, cujo objeto foi adjudicado à empresa
Planalto Papéis Ltda., no valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e
quinhentos 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.
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PREGÃO N o- 51/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para fornecimento e montagem de estantes metálicas, cujo objeto foi
adjudicado à empresa Compet Indústria e Comércio de Móveis Ltda.,
no valor total de R$ 34.040,00 (trinta e quatro mil e quarenta 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.
PREGÃO N o- 53/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de papel duplo ofício, papel ofício e papelão para capa
de livro, cujo objeto foi adjudicado da seguinte forma: à empresa
Faxform Distribuidora de Materiais de Escritório e Informática Ltda.,
o item 1, no valor total de R$ 86.580,00 (oitenta e seis mil quinhentos
e oitenta reais), à empresa TCA Mundial Comércio e Serviços Ltda.
- ME, o item 2, no valor total de R$ 25.445,00 (vinte e cinco mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais) e à empresa Siggraf Materiais
e Serviços Ltda., os itens 3 e 4, no valor total de R$ 2.052,00 (dois
mil e cinqüenta e dois 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, 18 de junho de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. n o- 129/2002)
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