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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
I

I

Nº 199, segunda-feira, 14 de outubro de 2002

8.666/1993. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de
empenho a serem expedidas oportunamente. ASSINATURA:
19/9/2002. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Flávio Augusto
Peixoto Gomes, Gerente de Filial.
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EXTRATOS DE CONTRATOS
o-

Processo TST n 7.269/2002-2. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Santa Helena Vigilância Ltda. OBJETO: prestação de serviços de vigilância armada. MODALIDADE: Pregão n o- 62/2002, conforme Lei n o- 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto n o- 3.555/2000. VALOR: total de R$ 443.880,00 (quatrocentos
e quarenta e três mil oitocentos e oitenta reais) e valor mensal de R$
36.990,00 (trinta e seis mil novecentos e noventa reais).VIGÊNCIA:
12 meses a partir da data de assinatura e poderá ser prorrogado, por
igual período, até o limite de 60 meses, na forma do artigo 57, inciso
II, da Lei 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: programa de
trabalho 02.122.0571.2002.0001, elemento de despesa 33.90.37, nota
de empenho 2002NE001180, de 26/9/2002, no valor de R$73.980,00,
para o presente exercício. ASSINATURA: 10/10/2002. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: José Sérgio Silva Freire, Sócio Diretor.
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Processo TST n o- 7.269/2002-2. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Santa Helena Vigilância Ltda. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de
vigilância armada. INCLUSÃO: inciso VI no caput da cláusula onze
do contrato original. ASSINATURA: 10/10/2002. Pelo Contratante:
Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa.
Pela Contratada: José Sérgio Silva Freire, Sócio Diretor.
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AVISOS DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO N o- 90/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para aquisição de 2 (dois) veículos utilitários, cujo objeto foi adjudicado à empresa General Motors do Brasil Ltda., no valor total de
R$ 94.128,00 (noventa e quatro mil cento e vinte e oito 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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Processo TST n o- 33.995/2002-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Estrela 2000 Equipamentos
LTDA. OBJETO: aquisição de monitores de vídeo LCD. MODALIDADE: Pregão n o- 82/2002, conforme Lei n o- 10.520/2002 e
Decreto n o- 3.555/2000. VALOR: total de R$ 29.847,20 (vinte e
nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: a partir da assinatura até o término da garantia do
objeto que é de 36 meses, contados do recebimento definitivo.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
programa
de
trabalho
02.126.0571.2003.0001, elemento de despesa 44.90.52, nota de empenho 2002NE001195, de 1/10/2002. ASSINATURA: 8/10/2002.
Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Priscila Pinato Mattoso,
Procuradora.
(Of. El. n o- 238/2002)
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EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo TST n o- 40.559/2000-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior do Trabalho. CONTRATADA: Xerox Comércio e Indústria Ltda. ESPÉCIE: terceiro termo aditivo ao contrato para prestação de
serviços reprográficos. ALTERAÇÃO: cláusulas terceira e sétima do
contrato original. VIGÊNCIA: prorrogada por 12 meses, a contar de
26/9/2002 até 25/9/2003, nos termos do artigo 57, inciso IV, da Lei

Brasília, 10 de outubro de 2002
o-

(Of. El. n 235/2002)
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PREGÃO N o- 96/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público o resultado da licitação em epígrafe,
para fornecimento de material odontológico, cujo objeto foi adjudicado da seguinte forma: à empresa Dental Roma Ltda., os itens 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, no valor total de R$ 22.858,27 (vinte e dois
mil oitocentos e cinqüenta e oito reais e vinte e sete centavos), à
empresa Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., os itens 11
e 12, no valor total de R$ 2.744,40 (dois mil setecentos e quarenta e
quatro reais e quarenta centavos) e a revogação do subitem 2.1. 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, 11 de outubro de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. n o- 236/2002)
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AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 1/2002
A Comissão Especial de Licitações torna público que fará
licitação na modalidade de Concorrência Pública, para retomada e
conclusão da construção do prédio destinado a abrigar o Tribunal
Superior do Trabalho, do tipo menor preço, estando a reunião de
recebimento dos envelopes e abertura da documentação prevista para
as 10h do dia 13 de novembro de 2002 e a reunião de abertura de
propostas prevista para as 10h do dia 22 de novembro de 2002. O
Edital poderá ser retirado junto ao Serviço de Licitações e Contratos,
no SAAN, quadra 3, lote 915, 2º andar, no horário de 9h às 15h, em
dias úteis, ao custo de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante
apresentação de recibo de depósito bancário, que deverá ser feito a
crédito da conta n o- 515.634.500-6, em qualquer agência do Banco do
Brasil, ou consultado no endereço www.tst.gov.br. Qualquer informação adicional poderá ser obtida na Secretaria Administrativa do Tribunal, no primeiro andar do Edifício Sede do TST, localizado na Praça
dos Tribunais Superiores, no horário supra citado, bem como por intermédio do fax (61) 314-4195, ou correio eletrônico cpl@tst.gov.br.
Brasília, 11 de outubro de 2002.
CLÁUDIA BRUNO CASTELLO BRANCO
Presidente da Comissão
(Of. El. n o- 239/2002)
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PREGÃO N o- 108/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para aquisição de 2 (dois)
veículos de serviço, 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 24 de outubro 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$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta
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, 11 de outubro de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
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(Of. El. n o- 237/2002)
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