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EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo TST n o- 11.495/2002-7. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: CLK Divisórias e Serviços Ltda. ESPÉCIE: primeiro termo aditivo ao contrato de aquisição de estantes e armários. ALTERAÇÃO: cláusulas segunda e quarta do contrato original.
OBJETO: com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "a", da Lei
8.666/1993, ficam substituídos, no objeto do contrato, 14 armários (1
unidade do modelo 3/9, 3 do modelo 4/9, 3 do modelo 5/9 e 7 do modelo
8/9) por 21 armários (16 unidades do modelo 1/9 e 5 do modelo 6/9).
VALOR: o valor total estimado do contrato fica diminuído em R$ 122,00
e passa a ser de R$ 15.506,00. ASSINATURA: 27/11/2002. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela Contratada: Divino Antonel Silva, Sócio-proprietário.
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Processo TST n o- 18.477/2002-6. CONTRATANTE: Tribunal Superior
do Trabalho. CONTRATADA: Barros Automóveis Ltda. ESPÉCIE:
primeiro termo aditivo ao contrato de manutenção em veículos Chevrolet. ALTERAÇÃO: cláusula segunda do contrato original. OBJETO: para atingir o total de 27 veículos previstos no caput da cláusula
segunda, ficam acrescidos, aos 25 que são objeto do contrato original,
2 veículos Ômega CD, ano 2000/2001, placas JFP 5454 e JFP 5464.
INCLUSÃO: fica incluído no contrato original o anexo especificado
no termo aditivo. ASSINATURA: 27/11/2002. Pelo Contratante: Cláudia Bruno Castello Branco, Diretora da Secretaria Administrativa. Pela
Contratada: Luiz Carlos Machado Barros, Sócio-gerente.
(Of. El. n o- 291/2002)

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVIÇO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
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AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 100/2002
O Tribunal Superior do Trabalho, por intermédio do pregoeiro designado, torna público, para conhecimento dos interessados,
que fará licitação na modalidade pregão, para prestação de serviços de
telefonia celular no sistema digital pré-pago, 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 11 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$ 5,70 (cinco
reais e setenta 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.
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PREGÃO N o- 123/2002
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 computadores servidores de rede, do tipo menor preço, estando a sessão
pública para recebimento dos envelopes de preços e a documentação
de habilitação prevista para as 16 horas do dia 11 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$ 5,70 (cinco reais e setenta
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.
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PREGÃO N o- 131/2002
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 de qualidade fotográfica, 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 12 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$ 4,80 (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.
Brasília, 27 de novembro de 2002
FABIANO DE ANDRADE LIMA
Pregoeiro
-

(Of. El. - n o- 290/2002)
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