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Nº 149, segunda-feira, 5 de agosto de 2002

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO
Processo TST n.º 8.953/2002-2. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Giroflex S/A. OBJETO: aquisição de
19 poltronas giratórias com espaldar alto em couro na cor preta.
MODALIDADE: Pregão n.º 66/2002, conforme Medida Provisória
n.º 2.182/2001, regulamentada pelo Decreto n.º 3.555/2000. VALOR:
total de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), e de cada poltrona de
R$ 2.000,00 (dois mil reais). VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura até o término da garantia do objeto que é de 5 anos, contados
do recebimento definitivo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.122.0571.2000.0001, elemento de despesa
44.90.52, nota de empenho 2002NE000929, de 24/7/2002. ASSINATURA: 26/7/2002. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello
Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada:
Eduardo Monteiro Silva, Representante Legal.
EXTRATO DE RESCISÃO
Processo TST n.º 26.239/2000-8. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Microtec Sistemas Indústria e
Comércio S/A. OBJETO: aquisição de microcomputadores desktop,
incluindo os serviços de instalação, configuração e ativação bem
como suporte e assistência técnica durante o período de garantia.
FUNDAMENTO rescisão unilateral, artigo 78, inciso I, parágrafo
único, e 79, inciso I, da Lei 8.666/93. ASSINATURA: 1/8/2002. Pelo
Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria
Administrativa.
(Of. El. n o- 179/2002)

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 79/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para manutenção de Switches de dados para uso corporativo, de Workgroup e de Desktop, 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 agosto 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$ 5,40 (cinco 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, 2 de agosto de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. n o- 178/2002)
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO N o- 63/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para manutenção de arquivos deslizantes, cujo objeto foi adjudicado à
empresa NG Máquinas e Sistemas de Arquivo Ltda., no valor anual
de R$ 5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta 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- 66/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de poltronas, cujo objeto foi adjudicado à empresa
Giroflex S/A, no valor total de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil 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, 2 de agosto de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
(Of. El. nº SRLC177/2002)
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