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Nº 222, segunda-feira, 18 de novembro de 2002

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
<!ID299888-0>

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo TST n o- 68.177/2000-1. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Barros Automóveis Ltda. ESPÉCIE:
segundo termo aditivo ao contrato de prestação de serviços e fornecimento de peças originais à frota de veículos Toyota de propriedade do TST. ALTERAÇÃO: cláusulas terceira, quarta e sétima e
o anexo do contrato original. VIGÊNCIA: prorrogada por 30 meses,
a partir de 9/12/2002 até 8/6/2005, nos termos do art. 57, inciso II, da
Lei 8.666/1993. VALOR: fica alterado para 5% o desconto sobre
valor de peças previsto no item 2.5 do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme notas de empenho a serem expedidas
oportunamente. ASSINATURA: 13/11/2002. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa.
Pela Contratada: Luiz Carlos Machado Barros, Sócio-gerente.
(Of. El. n o- 279/2002)
<!ID299844-0>

Processo TST n o- 134.303/2001-6. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Pick-up Center Tecnologia em PickUp's e Caminhões Ltda. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato
de manutenção em veículos FIAT. ALTERAÇÃO: cláusula segunda do
contrato original. OBJETO: a contratada obriga-se a fornecer peças que
não estejam relacionadas no anexo do contrato. Com fundamento no
artigo 65, inciso II, da Lei n o- 8.666/93, passam a constar do anexo I os
seguintes veículos: um Fiat Marea HLX, ano/modelo 2001/2001, placa
JFP 9773 e um Fiat Marea SX, ano/modelo 2001/2002, placa JFP 9943.
ASSINATURA: 13/11/2002. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello
Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Izaias
Gonçalves dos Santos, Procurador.
(Of. El. n o- 278/2002)

SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
<!ID300157-0>

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 72/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para contratação de empresa
para o fornecimento de gêneros alimentícios 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
17 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$ 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.
Brasília, 14 de novembro de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
(Of. El. n o- 280/2002)
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