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Nº 214, terça-feira, 5 de novembro de 2002
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo TST n o- 113.803/2001-2. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Estrela 2000 Equipamentos Ltda. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato de manutenção de hardware. ALTERAÇÃO: cláusulas segunda, terceira e sexta do contrato original. OBJETO: com fundamento no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei
8.666/93 fica acrescida a quantidade de 300 horas/mês, ao item 2 do
anexo do contrato, referente à descrição auxiliar-técnico de hardware.
VALOR: o valor do contrato fica acrescido de R$ 1.184,70 (um mil
cento e oitenta e quatro reais e setenta centavos) mensais. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: programa de trabalho 02.126.0571.2003-0001,
elemento de despesa 33.90.39, nota de empenho 2002NE001179, de
26/09/2002. ASSINATURA: 30/10/2002. Pelo Contratante: Cláudia
Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela
Contratada: Priscila Pinato Mattoso, Procuradora.
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<!ID281163-0> PREGÃO N o- 106/2002
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 componentes para expansão e atualização de subsistema de fita magnética
IBM, 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 21 de novembro 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 18 horas, em dias
úteis, ao custo de R$ 5,10 (cinco reais e dez 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- 260/2002)
<!ID281234-0> PREGÃO N o- 107/2002

o-

(Of. El. n 270/2002)
Processo TST n o- 37.342/2002-0. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: NG Máquinas e Sistemas de Arquivo
Ltda. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato de manutenção
em arquivos deslizantes. ALTERAÇÃO: cláusulas segunda, quarta e
sétima do contrato original. OBJETO: com fundamento no artigo 65,
parágrafo 1º, da Lei n o- 8.666/93, fica acrescida ao objeto do contrato
a quantidade de 30 arquivos deslizantes. VALOR: o valor mensal do
contrato fica acrescido de R$ 122,50 e passa a ser de R$ 612,50 e o
valor total fica acrescido de 1.470,00 e passa a ser de R$ 7.350,00.
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:
programa
de
trabalho
02.122.0571.2000.0001, elemento de despesa 33.90.39, nota de empenho 2002NE001302, de 23/10/2002, no valor de R$ 281,81 para o
presente exercício. ASSINATURA: 25/10/2002. Pelo Contratante:
Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: José Duarte Pereira Filho, Procurador.
(Of. El. n o- 269/2002)

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para confecção e fornecimento de carimbos para 2003, do tipo menor preço, estando a sessão
pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação
de habilitação prevista para às 15 horas do dia 28 de novembro 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
18 horas, em dias úteis, ao custo de R$ 4,05 (quatro 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- 267/2002)
<!ID281208-0> PREGÃO N o- 109/2002

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
<!ID281172-0> PREGÃO N o- 92/2002
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 impressora digital, 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 25 de novembro 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 18 horas, em
dias úteis, ao custo de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta 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.

O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para manutenção técnica em
copiadora MITA DC 7090, 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 3 de dezembro 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
18 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.
(Of. El. n o- 265/2002)
<!ID281157-0> PREGÃO N o- 111/2002

(Of. El. n o- 261/2002)
<!ID281197-0> PREGÃO N o- 103/2002
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 vidros
diversos para o exercício de 2003, 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 2 de
dezembro 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 18 horas, em dias úteis, ao custo de R$ 3,90 (três
reais e noventa 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.

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 suprimentos de informática, 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 20 de novembro 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 18
horas, em dias úteis, ao custo de R$ 4,95 (quatro reais e noventa 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- 259/2002)

o-

(Of. El. n 264/2002)

<!ID281187-0> PREGÃO N o- 112/2002
o-

<!ID281239-0> PREGÃO N 105/2002
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 água
mineral, acondicionada em garrafões de 20 litros para o exercício de
2003, 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 dezembro 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 18 horas, em dias
úteis, ao custo de R$ 4,05 (quatro 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.

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 materiais
bibliográficos nacionais para o exercício de 2003, 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 26
de novembro 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 18 horas, em dias úteis, ao custo de R$ 3,90 (três
reais e noventa 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- 268/2002)

(Of. El. n o- 262/2002)
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<!ID281192-0> PREGÃO N - 113/2002
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 materiais bibliográficos estrangeiros para o exercício de 2003, 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 27 de
novembro 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 18 horas, em dias úteis, ao custo de R$ 3,60 (três reais
e sessenta 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- 263/2002)
<!ID281229-0> PREGÃO N o- 115/2002
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 togas de
gala e serviço, do tipo menor preço, estando a sessão pública para
recebimento dos envelopes de preços e a documentação de habilitação
prevista para às 15 horas do dia 29 de novembro 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 18 horas, em
dias úteis, ao custo de R$ 2,25 (dois 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, 4 de novembro de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
(Of. El. n o- 266/2002)
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