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Nº 120, terça-feira, 25 de junho de 2002
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 61/2002

O pregoeiro torna pública a decisão de revogar a licitação
em epígrafe, cujo objeto era aquisição de capotes para uso em odontologia, por razões de interesse público, com respaldo no artigo 49 da
lei 8666/93. Em atendimento ao §5º do art. 109 da Lei 8.666/93, os
autos do processo encontram-se com vista franqueada aos interessados no Serviço de Licitações e Contratos do TST, situado no
SAAN, Quadra 03, lote 915, 2º andar.
PREGÃO N o- 66/2002
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 poltronas, 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 8 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$ 5,55 (cinco reais e cinqüenta 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.
PREGÃO N o- 68/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para remanejamento e instalação de divisórias, 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 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$ 7,05 (sete reais 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.
(Of. El. n o- 140/2002)
PREGÃO N o- 69/2002
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 equipamentos gráficos, 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 9 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$ 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.
PREGÃO N o- 71/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para confecção de estantes,
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 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$ 5,25 (cinco 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, 24 de junho de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. n o- 141/2002)
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONVITE N o- 6/2002
A CPL/TST vem a público divulgar o resultado do julgamento da licitação em epígrafe, para remanejamento e instalação de
divisórias, com a proposta de adjudicação do objeto à empresa CLK
Divisórias e Serviços Ltda., no valor total de R$6.549,00 (seis mil
quinhentos e quarenta e nove reais). Em atendimento ao §5º do art.
109 da Lei 8.666/93, os autos do processo encontram-se com vista
franqueada aos interessados. 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, 24 de junho de 2002
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
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