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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

EDITAL No- 4, DE 11 DE MARÇO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS

DE JUIZ SUBSTITUTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, PRESIDENTE DA
COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE VAGAS NO CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO DO PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, FAZ SABER a pror-
rogação da data para a entrega da documentação para a inscrição
preliminar e a alteração do endereço, conforme subitem 5.3 do Edital
no- 1 - TJ/PB - JUIZ SUBSTITUTO, de 17 de dezembro de 2010,
publicado no Diário Oficial da União e no Diário da Justiça do
Estado da Paraíba, que passa a ter a redação a seguir especificada.

(...)
5.3 O candidato deverá comparecer até o dia 13 de abril de

2011 (exceto sábado, domingo e feriado), horário de expediente, na
Gerência de Primeiro Grau do Tribunal de Justiça, situada no andar
térreo do Anexo Administrativo, Praça João Pessoa, s/no- , João Pes-
soa/PB, portando:

(...)

ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS

CENTRAL DE COMPRAS

AV I S O
PREGÃO ELETRÔNICO No- 1 6 / 2 0 11

A PREGOEIRA comunica a retificação do Aviso do Re-
sultado de Julgamento publicado no DODF, no- 46 e DOU no- 46, do
dia 09/03/2011 para desclassificar a empresa 3 - NATAL ALVES
RODRIGUES ALIMENTOS ME no item 242, porque não atendeu o
item 6.22 do edital (não protocolo a proposta de preços) no Pregão
acima citado, processo no- 360.001.855/2010 - SEG. Salienta-se que
será mantido o direito ao contraditório e ampla defesa aos inte-
ressados, conforme item 9 do edital e inciso "b" do art. 109 da Lei
8.666/93. Os autos encontram-se à disposição dos interessados na
Central de Compras do Distrito Federal no Setor Bancário Sul, Qua-
dra 02, Bloco "L", 5º andar, Edifício Lino Martins Pinto. Comunica
ainda, que o Resultado de Julgamento do Pregão acima citado, en-
contra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.com-
p r a s . d f . g o v. b r / l i c i t a ç õ e s / a n d a m e n t o .

Brasília-DF, 11 de março de 2011.
GERARDA DA SILVA CARVALHO

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 1001/2010

O Pregoeiro comunica a decisão de anular a fase externa do
Pregão Eletrônico no- 1001/2010-CECOM/SUPRI/SEPLAG, processo
no- 060.010.417/2010 - SES/DF, cujo objeto é a contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços de locação de kit's de
oxigenoterapia domiciliar, conforme especificações constantes do
anexo I do presente Edital, com fulcro no caput do art. 49 da Lei
8.666/93, no enunciado 474-STF e no Parecer Técnico no- 0 1 3 / 2 0 11 / R
- ATL/CELIC, devidamente fundamentado, estando o processo a dis-
posição nesta Central de Compras e Licitações. Fica assegurado o
direito a ampla defesa e ao contraditório, nos termos do § 3º, art. 49
c/c a alínea "c", inciso I do art. 109, da citada Lei. Transcorrido o
prazo concedido para a ampla defesa e o contraditório sem ma-
nifestação, o ato da Anulação da fase externa restará consumado,
sendo á nova data de abertura no dia 1º de abril 2011 às
09h00min.

Brasília-DF, 11 de março de 2011.
JANILDO NUNES DA MOTA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 6 6 / 2 0 11

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de seguro
Aeronáutico de Casco (seguro total) do helicóptero Modelo Esquilo
tipo AS 350-BA, prefixo PT-HZG, pertencente ao patrimônio da
Polícia Civil do Distrito Federal, conforme condições, quantidades e
especificações constantes no Anexo I deste edital, data e horário para
recebimento das propostas: 24/03/2011 às 14:00 horas. Processo no-

052.000.211/2011. O respectivo edital poderá ser retirado exclusi-
vamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informa-
ções pelo telefone 0xx(61) 3312.5275.

PREGÃO ELETRÔNICO No- 7 0 / 2 0 11

Objeto: Aquisição de material de consumo GAS ENGARRAFADO
(gás liquefeito de petróleo, ar sintético comprimido, gás Hélio, gás
hidrogênio, gás metano ultra, etc), conforme especificações e con-
dições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do
Edital. Data e horário para recebimento das propostas: 14h00min do
dia 28 de março de 2011, processo no- 3 8 0 . 0 0 0 5 1 4 / 2 0 11 ,
410.000084/2011 e 052.000131/2011. O respectivo edital poderá ser
retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.com-
pras.df.gov.br. Informações pelo telefone 0xx(61) 3312.5275.

Brasília-DF, 11 de março de 2011.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO No- 7 2 / 2 0 11

Objeto: Aquisição de premiações desportivas (medalha e troféu), con-
forme especificação e condições constantes do Anexo I do edital.
Data e horário para recebimento das propostas: Até 08h40min do dia
28 de março de 2011. O respectivo edital poderá ser retirado ex-
clusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Infor-
mações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61)
3312.5325. Processo(s) no s- 133.000.138/2011 - RA IV e
052.000.246/2011 - PCDF.

PREGÃO ELETRÔNICO No- 7 3 / 2 0 11

Objeto: Aquisição de uniformes civis, militar e seus complementos
(boné profissional, conjunto agasalho, bermuda, boné, calça, camisa,
camiseta, cinto, guarda-pó e meia), conforme especificação e con-
dições constantes do Anexo I do edital. Data e horário para re-
cebimento das propostas: Até 08h40min do dia 29 de março de 2011.
O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço
eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadas-
tro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325. Processo(s) no s-

113.000.995/2011 - DER e 052.000.133/2011 - PCDF.

Brasília-DF, 11 de março de 2011.
GERARDA DA SILVA CARVALHO

Pregoeira

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 1 2 / 2 0 11

O pregoeiro comunica aos interessados que a nova abertura
do Pregão em epígrafe, processo no- 411.000.327/2010, cujo objeto é
de aquisição de aparelhos e equipamento hospitalar (duodenoscópio,
videocolonoscópio e videogastroscópio), conforme especificações e
condições e características constante do Anexo I do Edital, por meio
do sistema de registro de preços para atendimento da Secretaria de
Estado de Saúde do Distrito Federal será dia 24 de março de 2011 às
09h00horas. Ressalta-se que o certame encontrava-se adiado em aten-
dimento ao Oficio no- 103/2011-GAB/UAG/SES de 09 de fevereiro de
2011, devidamente autorizado pela autoridade superior. Os propo-
nentes inscritos, deverão reinscrevem suas propostas de preços. O
respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço ele-
trônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro
ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325/5329.

Brasília-DF, 11 de março de 2011.
EDMAR FIRMINO LIMA

AVISOS DE RETIFICAÇÃO

O PREGOEIRO no uso de suas atribuições torna publico aos
interessados que o aviso de licitação, publicado no DOU no- 48, do dia
11/03/2011, página 153, seção 03, saiu com incorreção e fica alterado
da seguinte forma: onde se lê ".....conforme condições, quantidades e
especificações constantes no Anexo I deste edital, processo no-

052.000.211/2011. ... leia-se: ".... conforme condições, quantidades e
especificações constantes no Anexo I deste edital, data e horário para
recebimento das propostas: 24/03/2011 às 14:00 horas. Processo no-

052.000.211/2011. O documento está à disposição dos interessados
nos locais inicialmente indicados na referia publicação.

O PREGOEIRO no uso de suas atribuições torna publico aos
interessados que no aviso de licitação, publicado no DOU no- 48, do
dia 11/03/2011, página 153, seção 03, onde se lê "....será dia 24 de
abril de 2011...., leia-se: "....será dia 24 de março de 2011....,. O
documento está à disposição dos interessados nos locais inicialmente
indicados na referia publicação.

Brasília-DF, 11 de março de 2011.
AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO No- 947/2010

A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento
do Pregão acima citado, processo no- 4 11 . 0 0 0 . 2 6 2 / 2 0 1 0 - C E L I C / S U -
PRI/SEPLAN encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site:
w w w. c o m p r a s . d f . g o v. b r / l i c i t a ç õ e s / a n d a m e n t o .

Brasília-DF, 11 de março de 2011.
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

PREGÃO ELETRÔNICO No- 8 / 2 0 11

O pregoeiro comunica que o Resultado de Julgamento do
Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no
site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processo no- :
411.000.331/2010 - CELIC.

Brasília-DF, 11 de março de 2011.
EDMAR FIRMINO LIMA

PREGÃO ELETRÔNICO No- 2 8 / 2 0 11

O Pregoeiro comunica que o Resultado do Julgamento do
Pregão acima citado encontra-se disponível no sistema eletrônico, no
site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processo(s) no- : n.º
0 7 2 . 0 0 0 3 7 8 / 2 0 1 0 - E M AT E R / D F. .

Brasília-DF, 11 de março de 2011.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO

PREGÃO PRESENCIAL No- 3 / 2 0 11

O PREGOEIRO comunica aos interessados que o Resultado
do Julgamento do Pregão acima citado encontra-se disponível no
quadro de avisos desta Central de Compras e Licitações, situada no
Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco "L", 5º andar, Edifício Lino
Martins Pinto - Brasília-DF e no site: www.compras.df.gov.br/edi-
tais/editais externos ao e-compras. Processo(s) no- : 054.002.207/2010-
P M D F.

Brasília-DF, 11 de março de 2011.
AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 22/2011 - SESACRE - SRP

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03
torna público aos interessados, que fará realizar licitação, na mo-
dalidade de Pregão Eletrônico.

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços
de fretamento com UTI no ar, que figure com operadora de no
mínimo 03 (três) aeronaves - UTI, a jato e/ ou turbo hélice, apta a
realizar, no mínimo 03 (três) atendimentos simultâneos de transporte
aéreo medico para pacientes.

Propostas: Serão recebidas até as 09h30min (horário de Bra-
sília) do dia 29 de março de 2011, quando terá início a disputa de
preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br.

Edital e Informações: O edital estará à disposição dos in-
teressados a partir do dia 14 de março de 2011, através do site
www.licitacoes-e.com.br. No- da Licitação 354114 ou excepcional-
mente na Comissão Permanente de Licitação - Avenida Getúlio Var-
gas No- 300 - Centro, Rio Branco-Ac - Sobreloja - Fone (68) 3212-
7500. No horário das 8hs às 18hs (horário local).

Rio Branco-AC, 11 de março de 2011.
ANAZILDO DA SILVA LIMA

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO No- 23/2011 - SESACRE

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03
torna público aos interessados, que fará realizar licitação, na mo-
dalidade de Pregão Eletrônico.

Objeto: Aquisição de material de consumo.
Propostas: Serão recebidas até as 10h00min (horário de Bra-

sília) do dia 30 de março de 2011, quando terá início a disputa de
preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br.

Edital e Informações: O edital estará à disposição dos in-
teressados a partir do dia 16 de março de 2011, através do site
www.licitacoes-e.com.br. No- da Licitação 354159 ou excepcional-
mente na Comissão Permanente de Licitação - Avenida Getúlio Var-
gas No- 300 - Centro, Rio Branco-Ac - Sobreloja - Fone (68) 3212-
7500. No horário das 8hs às 18hs (horário local).

Rio Branco-AC, 11 de março de 2011.
JAILSON BARBOSA DE SOUZA

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO No- 24/2011 - SESACRE

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03
torna público aos interessados, que fará realizar licitação, na mo-
dalidade de Pregão Eletrônico.

Objeto: Contratação de serviços de consultoria técnica.
Propostas: Serão recebidas até as 10h00min (horário de Bra-

sília) do dia 28 de março de 2011, quando terá início a disputa de
preços no sistema eletrônico: site www.licitacoes-e.com.br.

Edital e Informações: O edital estará à disposição dos in-
teressados a partir do dia 16 de março de 2011, através do site
www.licitacoes-e.com.br. No- da Licitação 354120 ou excepcional-
mente na Comissão Permanente de Licitação - Avenida Getúlio Var-
gas No- 300 - Centro, Rio Branco-Ac - Sobreloja - Fone (68) 3212-
7500. No horário das 8hs às 18hs (horário local).

Rio Branco-AC, 11 de março de 2011.
PRISCILA DA SILVA MELO

Pregoeira
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