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VIGÊNCIA:'13.02.95 a 12.02,96.
'FUNDAMENTO LEGAL: Art. 22, inciso II, parágrafo 2, combinado com o- art.
23, inciso ' Il, letra "b", da Lei n2 8.666/93.
ASSINAM: pr. Eufrásio Matias ,Sousa Neto, pelo CONTRATANTE e Sr. Leison
Leite dos Santos, pela CONTRATADA.

(Of. n9 341/95)

Tribunal Regional Federal
1? Região

EDITAI N9 1, DE 16 DE. FEVEREIRO DE 1995

O Tribunal Regional Federal da 1' RegiãO torna público, para
conhecimento dos interessados, que estarão abertas, no período de 2'0 a
24/02/95, inscrições pata renovação de seu cadastro, de instituições' e
profissionais destinádo ao credenciamento de serviços medicos nas especiali-
dades de Cardiologia e Angiologia e de serviços laboratoriais.

Para habilitar-se à inscrição mo cadastro O interessado deverá
requerê-la junto à Seção de Contratos e Credenciamentoa - SECOC - da Secre-
taria de Programas e Eenefícios Sociais - SECBE, situada no SBS Cd. 02 Lote
16 Edifício Adriana 1' subsolo, Brasília-DF, mediante carta-propoSta acompa-
nhada dos documentos abaixo relacionados:

PESSOA JURÍDICA

1 - relação de corpo clínico
2 - licença para funcionamento
3 - alvará de funcionamento
4 - quitação com-CRM/CRO/CRP
5 - inscrição no ISS
6 - contrato social
7 inscrição do CGC.
2 - CRJF/ÇRC (substitui itens 2 a 7).
9 ,ateatado de -capacidade técnica
1:0,- dados bancários
11- certidões negativas de débitos/INSS/SRF

SÔNIA 'MARIA GARCEZ. TEIXEIRA
Diretora da Secretaria de Programas

e Benefícios Sociais.

EDITAL N9 2, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995
O Tribunal Regional Federal da 1 Região tórna público, para

Conhecimento dos interessados, que estarão abertas, no período de 20 a
24/02/954 inscrições para renovação de seu cadastro de instituições e
profissionaia da cidade de São Paulo, destinado -ao credenciamento de
serviços, médicos na 'especialidade de- flepatelógia.

Para habilitar-se à inscrição no cadastro o interessado deverá-
requerê-la junto à Seeão de Contratos e Credenciamentos - SECOC -da Secre-
taria de -Programas e -Benefícios Sociais = SECBE, situada no SBS Cd. 02 Lote
16-Edifidio Adriana subsolo, Brasília-DF, mediante carta-proposta acompa-
nhada dos documentos abaixo relacionados:

PESSOA JURÍDICA	 PESSOA FÍSICA

1 - relação de corpo clínico	 1 - curriculum vitae
2 - licença para funcionamento	 2 - cópia do diploma
8 - alvará de funcionamento	 3 - cópia dg identidade

- quitação com CRM/CRO/CRP 	 4 - inscrição no CPF
5 - inscrição no ISS	 5 - cópia do certificado de
6 contrato social	 especialidade
7 - inscrição no CGC	 b inscrição no CRM/CRO/CRP
8 - CRJF/CRC (substitui itens 2 a 7) 	 7 - licença para funcionamento
9 - atestado de capacidade técnica

	

	 8 - alvará de funcionamento
O - inscrição no ISS
10- dados bancários
11- certidões	 negativas

débitos/INSS/SRF

SÔNIA MARIA GARCEZ TEIXEIRA
Diretora da Secretaria de Programas

e Benefícios Sociaia

EDITAL N9 3, DE 16 DE FEVEREIRO DE 1995

- O Tribunal Regional _Federal da 1' Região torna público, para
conhecimento dos interessados, que estarão abertas, no período de 20 a
24/02/95, inscrições para renovação de seu cadastro de instituições e
profissionais da cidade do Rio de Janeiro, destinado ao credenciamento de
serViços hospitalares, laboratoriais, de radiodiagnóstico, tomografia compu-
tadorizada, ressonância magnética, ecocardiografia e de clínica médica.

Para habilitar-se à inscrição no cadastro o interessado deverá
requerê-la junto à Seção de Contratos e Credenciamentos SECOC - da Secre-
taria de Programas e Benefícios Sociais - SECBE, situada no SBS Cd. 02 Lote
16 Edifício Adriana 1' subsolo, Brasília-DF, mediante carta-proposta acompa-
nhada dos documentos abaixo relacionados:

l i'- certidões negativas de débitoe/INSS/SRF 10-dados bancários
11- certidões	 negativas de

débitoe/INSS/SR5

SÔNIA 'MARIA GARCEZ TEIXEIRA-
Diretora da Sectetaria de Programas

e Benefícios- Sociais
(Of. n9 77/95)

2! Região
EXTRATO-DE ADITAMENTO

Espécie: 32 Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de 'Execução
das Instalações do Sistema de Condicionamento de Ar é -Ventilação
Mecanica, cot fornecimento de materiais, equipamentos e isso-de-obra
especializada, no prédio anexo da Sessão judiciária. dó Espirito Santo.
Contratante : Tribunal Regional 'Federal dá 2 . Região ...Contratada: SERVTEC
Engenharia Ltda, Objeto: Exclusão dos -serviços- de manutenção
especificados no item XX do memorial descritivo das ,instalações £19
sistema de ar condicionado e ventilação . mecânica, integrante do anexo I.
do Edital da- Tomada de' Preços n. 006/94. Modalidade de Licitação: Tomada
de Preços n. 005/94 fundamentada no art.2-1, inciso I, alínea " Wi. , •.(14 Lei
8666/93, Nota de empenho: 94NE00549.'Créditó, Orçamentárior: Prograrga de
Trabalho: 0300700252022008 Elemento de despesa 459051,92- Valor: fida
alterado óvalor do-Contrato.Original paráR$.60a.:669,-,9T-kaeiscentoslail,
seiscentos e sessenta e. nove Reais e noventa 0 sete centavoS), pata da
Assinatura: -06/02/95. Assinam : Exp . DeSembargadorájuliata Lídia Machado
Cunha Lunz, Presidente do Tribunal Regional Federal da 2 4 Rpgiá9; -eSr,
Ricardo Carvalho Vaz, diretor, pela empresa. contratada. Processo n.:
289/03/94E0E-. ~trato n 2 014/94.	 -

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO
Neta de empenho $5~006.0, emitida em 27/01/95. Contratante: Tribunal
Regional Tederalda 2A Região. COntratadaa.RAZILIAN YOOD S/C Ltda.
Objeto: Fornecimento de vales-alimentação e vales-refeição para os
funciónárioS do :Tribunal -Regional federal da 2' :Região: e' 'Seção'
Judiciária do ~frito aSanta. ~alidade dá Licitação: Concorrência,
-005/94, nos termos do art. .23, índia° II, alínea. :no" . da Lei .0,666193,
homologada em 23/01/95, pela Exmn DesembargadoraPederal_JUlietaTidia
Machado Cunha Lunz, Presidenta do TRF ,-2 1 RG. Valor total do empenho
estimativo: R$ 972:000,00 (novecentos e setenta e dois mil realk).
Credito Orçamentário Programa de Trabalho: 15078048640890004 Elemento
de despesa: 349,039,. Proc:. n . 464/05/94EOR.

Neta. de etpen10-95NE00110„emitida em 07/02/95- contratante:- Tribunal
Regional Federal da .2 . Região. Contratada: DREI.MARC- Produções .Ltda.
Objeto: pagamento das despesas com serviços de edição- de vídeos, mó
exercício de 1995-. ~alidade de Licitação: Carta-convite n . 041/94,
fundamentada no Art. 23, inciso II, alínea na"-, da Lei 8.666/93,
homologada em . 16/06/44, por despacho lavrado pelo Diretor Geral do
TRF2 ARG, às fls. 7a do processo. Valor total -dó empenho, estimativo;
R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Credito 'Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02004001320290001. 'Elemento de despesa: 349039. Contrato
020194- Proc. n . 275/03/94-EOF.
Nota de empenho 95NE00111, emitida em 07/02/95. Contratante: -Tribunal
Regional Federal da 2 . Região. Contratada: DATATRI Comércio e serviços
da Informática Ltda..Eodalidade de Licitação: art.24 inciso II da Lei n.
8.666/93. Objeta: aquisição de material de çonsuào. Item 03: 110 (dento
e dez) peças de capa p/conector DB-25 macho, c/parafuso de fixação, preço -
unitário: R$ 0,651 item, 06a 70 (setenta) peças de capa p/cohector tipo
DB-25 femea, c/parafusos de fixação, preço unitário: R$ 0„65; Valor
total do empenho: R$ 117,00 (cento e dezassete Reais). Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02004001320290001. Elemento de
despesa: 349030. Proc. n 2 0109/01/95-E0F.
Nota de empenho 95NE00112, emitida em 07/02/95. Contratante: Tribunal
Regional Federal da 22 Região. Contratada: PC Dados Equipamentos e
suprimentos para Informática Ltda. Modalidade de Licitação: art.24 inciso
II da Lei n . 8.666/93. Objeto: aquisição de material de consumo. rbmn.04:
750 (setecentos e cinqüenta) peças de pino femea de crimpagem p/çonector
DB-25 c/sistema de travamento, preço unitário: *R$ 0,18; item 07: 25
(vinte e cinco) peças de filtro de linha com 03 tomadas de três pinos,
chave liga/desliga e fusível de 10A, preço unitário: R$ 10,45; Valor
total do empenho: R$ 396,25 (trezentos e noventa e seis Reais e vinte e
cinco centavos). Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02004001320290001. Memento de despesa: 349030. Proc. n . 0109/01/95-E0E-

Nota dê empenho 95NE00113, emitida em 07/02/95. Contratante: Tribunal
Regional Federal da 2 , Região. Contratada: TITUS S.A. Modalidade de
Licitação: art.24 inciso II da Lei n . 8.666/93. Objeto: aquisição de,
material de consumo. Item Dl: 1.050 (um mil e cinqüenta) peças da pino
macho de crimpagem p/conector 08-25, c/sistema dè travamento, preço
unitário: R$ 0,15; item 02: 110 (cento e dez) peças de conector tipo DB-
25 macho ,p/pino de crimpagem c/sistema de travatento e janela p/retirada
dos pinos, preço unitário: R$ 1,544 item 05; 70 (setenta) peças de
conector 08-25, femea , p/pimo de crimpagem c/sistema de travamento e
janela p/retirada dos pinos, preço unitário: R$ 1,49; Valor total do
empenho: R$ 431,20 (quatrocentos e trinta e um Reais e vinte centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02004001320290001. Elemento
de despesa: 349030- Proc. ri g 0109/01/95-E0F.
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Nota de empenho 55NE00116, emitida em 08/02/95. Contratante: Tribunal
Regional Federal da 2 . Região. Contratada: Executivo Indústria e Comér-
cio Ltda. Objeto: Confecção de placas: Item 01: 05 (cinco) placas em
alumínio anodizado escovado, com impressão fotomecenica na cor preta,
medindo 40x10 cm, preço unitário R$- 48,00; Item 02: 04 (quatro) placas'
em alumínio anodizado e gcovado, Cot impressão fotomecânica, ma cor preta,
medindo 40x5 cm, preço unitário R$ 35,001 Item 03: 02 (duas) placas em
metal dourado, gravadas pelo processo de fotocorrosãp, fundo preto com.
Tetras e contorno em Pite relevo- na cor natural, medindo 3Dx8 cm, com
.0,2mm de espessura, preço unitário R$ 110,00; Item 04: 01 (uma) placa em

,..eurade, 5rare e er ,batnre, relevo, mcdirrie .15x2 cá, preço R$ 35,00.
.	 .
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