116

3

ISSN 1676-2355

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo TST n.º 39.528/2002-3. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Brasil Telecom S/A. OBJETO:
prestação de serviço ADSL empresarial. MODALIDADE: Dispensa
de Licitação, conforme Lei nº 8.666/1993, artigo 24, inciso II. VALOR: total estimado de R$ 2.393,00 (dois mil trezentos e noventa e
três reais). O valor mensal estimado é de R$ 189,00 (cento e oitenta
e nove reais). A taxa de instalação é de R$ 125,00 (cento e vinte e
cinco reais). VIGÊNCIA: 12 meses, a partir da data de sua assinatura.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
programa
de
trabalho
02.126.0571.2003.0001, elemento de despesa 33.90.39, nota de empenho 2002NE000700, de 23/5/2002, no valor de R$ 1.448,00 (um
mil quatrocentos e quarenta e oito reais) para o presente exercício.
ASSINATURA: 25/6/2002. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello
Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Francisco Carlos Monteiro Filho e Eduardo Moreth Loquez, Gerentes da
Filial Brasília.
(Of. El. n o- 145/2002)
TEX Processo TST n.º 19.116/2002-7. CONTRATANTE: Tribunal
Superior do Trabalho. CONTRATADA: Brasil Telecom S/A. OBJETO: prestação de serviços de uma conexão por rede frame relay.
MODALIDADE: Pregão nº 44/2002, conforme Medida Provisória nº
2.182/2001, regulamentada pelo Decreto nº 3.555/2000. VIGÊNCIA:
12 meses a partir da assinatura, podendo ser prorrogado por igual
período, até o limite de 48 meses, na forma do artigo 57, inciso IV, da
Lei 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho
02.126.0571.2003.0001, elemento de despesa 33.90.39, nota de empenho 2002NE000721, de 29/5/2002, no valor de R$ 6.428,34 (seis
mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos) para
o presente exercício. ASSINATURA: 25/6/2002. Pelo Contratante:
Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Francisco Carlos Monteiro Filho e Eduardo
Moreth Loquez, Gerentes da Filial Brasília.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 63/2002
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 arquivos deslizantes, 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 15 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$ 4,20 (quatro reais e vinte
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, 26 de junho de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
(Of. El. n o- 144/2002)
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