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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 11 3 / 2 0 0 9

Objeto: Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização
das dependências e dos bens móveis, inclusive automóveis, do Tri-
bunal Superior do Trabalho, compreendendo o fornecimento de todo
material de consumo necessário e dos equipamentos adequados à
execução dos serviços. Total de Itens Licitados: 00010 . Edital:
29/09/2009 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO:
SAFS quadra 8, lote 1, bloco A, sala 333 Asa Sul - BRASILIA - DF
Entrega das Propostas: a partir de 29/09/2009 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/10/2009 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
poderá ser retirado gratuitamente no portal www.comprasnet.gov.br,
ou na CLCON/TST ao custo de R$ 0,15 p/página. Pedidos de es-
clarecimentos e impugnações deverão ser encaminhados exclusiva-
mente por meio eletrônico para o endereço cpl@tst.jus.br.

LUIZ MAURÍCIO PENNA DA COSTA
Pregoeiro

(SIDEC - 28/09/2009) 080001-00001-2009NE000042

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AUDITORIA DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO

DA JUSTIÇA MILITAR

EXTRATO DO CONTRATO No- 3/2009

Contrato celebrado entre a Auditoria da 7ª CJM e a empresa Xerife
Vigilância Ltda. OBJETO: Prestação dos serviços de Vigilância Ar-
mada. VALOR: R$ 85.075,20 (oitenta e cinco mil, setenta e cinco
reais e vinte centavos). PROGRAMA DE TRABALHO:
02.061.0566.4225.0001 - Processamento de Causas na Justiça Militar,
Elemento de despesa: 3.3.9.0.37 - Locação de Mão-de-Obra. VI-
GÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do
contrato. DATA DA ASSINATURA: 28/SET/2009. ASSINAM: Dr.
Arizona D'Ávila Saporiti Araújo Junior, Juiz-Auditor, pela contra-
tante, e o Srª. Alana Carla da Silva Manta, Sócia-Gerente, pela con-
tratada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 1/2009

O Exmº Sr. Dr. Juiz-Auditor da Auditoria da 7ª Circuns-
crição Judiciária Militar, no uso de suas atribuições legais, faz saber
que em 25/SET/2009, homologou o resultado da Licitação - Pregão
Eletrônico n° 01/2009, que foi adjudicado, pelo Pregoeiro deste Juízo,
à empresa XERIFE VIGILÂNCIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
09.543.683/0001-06, a prestação dos serviços de vigilância armada no
terreno local da construção da nova sede da Auditoria da 7ª CJM.,
pelo valor mensal de R$ 7.089,60 (sete mil, oitenta e nove reais e
sessenta centavos) e anual de R$ 85.075,20 (oitenta e cinco mil,
setenta e cinco reais e vinte centavos).

Recife-PE, 25 de setembro de 2009.
ARIZONA D'ÁVILA SAPORITI ARAÚJO JUNIOR

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
1ª REGIÃO

EDITAL DE ELIMINAÇÃO

I - A Presidente da Comissão Permanente de Avaliação e
Gestão Documental do Tribunal Regional Federal da Primeira Região
torna público aos interessados e a seus procuradores que procederá à
eliminação de documentos e processos administrativos, de processos
de precatórios, assim como de autos judiciais findos ( Mandado de
Segurança, Ação Rescisória, Suspensão de Segurança, Conflito de
Competência) todos com temporalidade de guarda cumprida, no âm-
bito da Justiça Federal da Primeira Região, e em atendimento à
Portaria/Presi 600-247 de 15 de setembro de 2008, à IN 14-18, que
estabelecem as diretrizes das atividades de Gestão de Documentos
Judiciais e Administrativos, em conformidade com as determinações
contidas na Resolução nº 023/2008, de 19/09/2008, do Conselho da
Justiça Federal.

II - Os documentos indicados para eliminação são aqueles
constantes:

a) em relatório eletrônico consolidado de todos os docu-
mentos listados para eliminação pelo Tribunal e pelas Seccionais
participantes, disponível nas páginas eletrônicas da Primeira Região
em:

w w w. a c . t r f 1 . g o v. b r
w w w. a m . t r f 1 . g o v. b r
w w w. b a . t r f 1 . g o v. b r
w w w. d f . t r f 1 . g o v. b r
w w w. g o . t r f 1 . g o v. b r
w w w. m a . t r f 1 . g o v. b r
w w w. m g . t r f 1 . g o v. b r
w w w. m t . t r f 1 . g o v. b r
w w w. r o . t r f 1 . g o v. b r
b) em relatório impresso apenas dos documentos indicados

para eliminação pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
organizado por ordem alfabética de interessado, contendo a iden-
tificação, nome do interessado e ementa, disponível na Divisão de
Arquivo e Memória Institucional - DIAMI, situada no SAU/SUL,
quadra 4, bloco N, Edifício FUNASA, 8º andar, CEP: 70070-040,
Brasília - DF e nos balcões de acesso do Tribunal, localizados nos
seguintes endereços:

- Edifício-Sede I: SAU/SUL - quadra 2, bloco A, Praça dos
Tribunais Superiores, CEP: 70070-900, Brasília/DF;

- Edifício-Sede II: SAU/SUL - quadra 2, bloco K, Praça dos
Tribunais Superiores, CEP: 70070-900, Brasília/DF;

- Edifício Adriana - Anexo I: SBS - quadra 2, lote 12 - bloco
D, dos Tribunais Superiores, CEP: 70070-100, Brasília/DF;

- Edifício Cidade de Cabo Frio - Anexo II: SEPN quadra
510, bloco C, lote 8, CEP: 70750-535, Brasília/DF

- Edifício Dona Marta XVIII: SAU/SUL - quadra 2, lote 7A,
CEP: 70070-090, Brasília/DF;

III - A efetiva eliminação dos documentos e processos ad-
ministrativos, dos processos de precatórios e dos autos judiciais fin-
dos, com temporalidade cumprida, constantes deste Edital será rea-
lizada no dia 13 de novembro de 2009.

IV - Os interessados podem requerer à Comissão Permanente
de Avaliação e Gestão Documental, no prazo máximo de 45 dias da
data de publicação deste Edital, os documentos e processos a serem
eliminados que desejarem preservar.

V - O encaminhamento e o transporte dos documentos e
processos administrativos e judiciais findos, a serem eliminados, que
tenham sido solicitados pelas respectivas partes e interessados, devem
ser efetuados às expensas do solicitante.

VI - Os originais dos documentos e processos administra-
tivos e judiciais solicitados pelos interessados serão entregues, após o
prazo de 45 dias da publicação deste Edital, à primeira parte so-
licitante.

VII - Aos demais interessados no mesmo documento ou
processo (administrativo ou judicial) poderão ser fornecidas cópias do
original, às expensas dos solicitantes, de acordo com a disponibi-
lidade do Tribunal.

VIII - Serão mantidos registros contendo informações acerca
da destinação dos documentos e processos administrativos, processos
de precatórios e autos judiciais findos eliminados ou entregues aos
interessados.

IX - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de
Avaliação de Documentos do Tribunal.

Brasília-DF, 28 de setembro de 2009.
Des. NEUZA MARIA ALVES DA SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 72/2009

Objeto: Formação de Registro de Preços para eventual contratação de
empresa para fornecimento de placas controladoras e adaptadores,
observadas as especificações técnicas obrigatórias e os quantitativos
constantes do Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00002 .
Edital: 29/09/2009 de 09h00 às 17h00 . ENDEREÇO: SBS Qd. 02 Bl.
D Ed. Adriana TERREO CPL Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega
das Propostas: a partir de 29/09/2009 às 09h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/10/2009 às 14h30 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r

MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 28/09/2009) 090027-00001-2009NE900012

2ª REGIÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 11 3 / 2 0 0 9

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção cor-
retiva e preventiva, com fornecimento de peças, dos equipamentos
que compõem a central telefônica da NEC - NEAX 2000 IPS, tipo
PABX, pertencente ao Centro Cultural Justiça Federal. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 29/09/2009 de 12h00 às 17h00 . EN-
DEREÇO: Rua Acre, 80, sala 604 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ
Entrega das Propostas: a partir de 29/09/2009 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/10/2009 às
13h30 site www.comprasnet.gov.br

JOSÉ RAFAEL BUSS
Pregoeiro

(SIDEC - 28/09/2009)

PREGÃO ELETRÔNICO No- 136/2009

Objeto: Fornecimento de placas de acrílico, tipo bolsa, para com-
plementação da programação visual do prédio do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
29/09/2009 de 12h00 às 17h00 . ENDEREÇO: Rua do Acre, 80, sala
604 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir
de 29/09/2009 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura
das Propostas: 09/10/2009 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 28/09/2009)

S E C R E TA R I A - G E R A L

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: TRF-2ªRG; Contratada: Damovo do Brasil S/A.; Objeto:
Prestar serviços Técnicos especializados em assistência e suporte téc-
nicos preventivos e corretivos para o sistema de telecomunicação
deste E. Tribunal, com fornecimento de peças; Modalidade de Li-
citação: Pregão Eletrônico nº 115/2009, fundamentado na Lei
10.520/02 e no Decreto nº 5450/05; Crédito Orçamentário: Programa
de Trabalho: 02.061.0569.4257.0001; Elemento de despesa:
3.3.90.39.19; Valor Global deste Contrato: R$ 45.030,00 (quarenta e
cinco mil e trinta reais); Data da assinatura: 01/09/2009; Processo n.º
548/05/2009-EOF; Contrato n.º 051/2009.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2009NE001198, emitida em 24/09/2009. Con-
tratante: TRF- 2ªRG. Contratada: DPN DISTRIBUIDOR DE PRO-
DUTOS NACIONAIS LTDA. Objeto: Aquisição de material de con-
sumo de áudio e vídeo -fita cassete- (Ata nº 046/09). Modalidade de
Licitação: Lei 10.520/02. Crédito Orçamentário: Programa de Tra-
balho: 02061056942570001. Elemento de despesa: 339030. Valor to-
tal do empenho: R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais).
Processo nº 0487/05/2009-EOF.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no
inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993,
comunica que foi ratificada a inexigibilidade de licitação para con-
tratação da empresa Zênite Informação e Consultoria S/A, visando
assinatura anual da Revista Zênite de Direito Administrativo e LRF-
IDAF para este Tribunal, através do Processo nº 977/09/2009-EOF,
no valor de R$ 1.916,00.

Rio de Janeiro-RJ, 28 de setembro de 2009.
LUIZ CARLOS CARNEIRO DA PAIXÃO

Diretor-Geral

4ª REGIÃO
D I R E TO R I A - G E R A L

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 1/2009

Processo nº: 09/0011028.7
Objeto: Contratação de empresa especializada para o detalhamento do
Projeto Básico Arquitetônico, a ser fornecido pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região, e, ainda graficação do Projeto Executivo de
Arquitetura, elaboração, desenvolvimento e detalhamento de todos os
Projetos Complementares, especificações técnicas, orçamento analítico
e sintético, memórias de cálculo, memoriais descritivos, maquetes, si-
mulação de cronograma físico-financeiro do futuro Edifício Sede da
Subseção Judiciária de Blumenau - SC, bem como a supervisão de
todos os projetos, garantindo-se a perfeita compatibilidade entre os
mesmos e destes com o arquitetônico fornecido pelo TRF 4 ª Região.
Abertura: 16.10.2009, às 14 horas.
Local: Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, nº 300, 7º andar,
Prédio Administrativo, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS - Au-
ditório da Divisão de Licitações e Contratos.
Cópias do Edital: no endereço acima mencionado.
Informações: através da Internet no site http://www.trf4.gov.br e por
intermédio dos telefones (51) 3213-3741/3745, das 11 às 19 horas.

Porto Alegre-RS, 28 de setembro de 2009.
LEANDRO SILVA ROVANI,

Diretor da Divisão de Licitações e Contratos
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