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incurso nas penas dos artigos 331 e 147, ambos do Código Penal.
Diante da(s) tentativa(s) frustrada(s) de citá-lo pessoalmente, já que o
acusado não foi encontrado no(s) endereço(s) constante(s) dos autos,
pelo presente edital - que tem o prazo de 15 (quinze) dias -, fica(m)
o(s) réu(s) CITADO(s) da presente ação penal que é movida em seu
desfavor, conforme denúncia já recebida pelo MM. Juiz de Direito e
cuja cópia ser-lhe-á entregue em momento oportuno, bem como IN-
TIMADO PARA APRESENTAR RESPOSTA ESCRITA, no prazo de
10 (dez) dias, na forma do artigo 396 e seguintes do CPP. Fica, ainda,
o réu advertido de que, caso não compareça ou não constitua um
defensor, será determinada a suspensão do processo e do prazo pres-
cricional, nos termos do art. 366 do CPP, podendo o Juiz determinar
ainda a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se
for o caso, decretar prisão preventiva, nos moldes do art. 312, do
referido diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e, notadamente, do referido acusado, mandou-se passar o presente
edital, que será afixado no local de costume na sede deste Juízo e
publicado no Diário da Justiça.

Outrossim, faz saber que este Juízo tem sede na Quadra 03,
Área Especial, Lote 02, 1º Andar, Paranoá/DF. Horário de funcio-
namento: 12h às 19h.

Dado e passado nesta cidade do Paranoá/DF, ao(s) 12 de
novembro de 2013., às 16:00. Eu, LUCILIA BARBOSA MAIA,
Diretora de Secretaria, o subscrevo.

ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Juíza de Direito

(Com Prazo de 15 Dias)

EDITAL DE CITAÇÃO - Dra. ANA CLÁUDIA LOIOLA
DE MORAIS MENDES, Juíza de Direito, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento que por este Juízo se processa a Ação Penal nº
2013.08.1.000038-0, oriunda do Inquérito Policial nº 778/2012, ins-
taurado pela SEXTA DELEGACIA DE POLÍCIA DO PARANOÁ - 6ª
DPDF, em que é réu AILTON FERREIRA DOS SANTOS, nascido aos
7/6/1984, em Barreiras/BA, filho de ANGELINA FERREIRA DOS
SANTOS, denunciado como incurso nas penas do art. 150, caput do
Código Penal, e art. 19, caput, da Lei das Contravenções Penais. Diante
da(s) tentativa(s) frustrada(s) de citá-lo pessoalmente, já que o acusado
não foi encontrado no(s) endereço(s) constante(s) dos autos, pelo pre-
sente edital - que tem o prazo de 15 (quinze) dias -, fica(m) o(s) réu(s)
CITADO(s) da presente ação penal que é movida em seu desfavor,
conforme denúncia já recebida pelo MM. Juiz de Direito e cuja cópia
ser-lhe-á entregue em momento oportuno, bem como INTIMADO PA-
RA APRESENTAR RESPOSTA ESCRITA, no prazo de 10 (dez) dias,
na forma do artigo 396 e seguintes do CPP. Fica, ainda, o réu advertido
de que, caso não compareça ou não constitua um defensor, será de-
terminada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos ter-
mos do art. 366 do CPP, podendo o Juiz determinar ainda a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar
prisão preventiva, nos moldes do art. 312, do referido diploma legal. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e, notadamente, do referido
acusado, mandou-se passar o presente edital, que será afixado no local
de costume na sede deste Juízo e publicado no Diário da Justiça.

Outrossim, faz saber que este Juízo tem sede na Quadra 03,
Área Especial, Lote 02, 1º Andar, Paranoá/DF. Horário de funcio-
namento: 12h às 19h.

Dado e passado nesta cidade do Paranoá/DF, ao(s) 12 de
novembro de 2013., às 16:32. Eu, LUCILIA BARBOSA MAIA,
Diretora de Secretaria, o subscrevo.

ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Juíza de Direito

(Com Prazo de 15 Dias)

EDITAL DE CITAÇÃO - Dra. ANA CLÁUDIA LOIOLA
DE MORAIS MENDES, Juíza de Direito, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento que por este Juízo se processa a Ação Penal nº
2013.08.1.005242-2, oriunda do Inquérito Policial nº 507/2013, ins-
taurado pela SEXTA DELEGACIA DE POLÍCIA DO PARANOÁ -
6ª DPDF, em que é réu MATHEUS DA COSTA, nascido aos
24/11/1972, em Brasília/DF, filho de SERVULO TADEU BROCHA-
DO COSTA e de MARIA SOLANGE FARIA COSTA, denunciado
como incurso nas penas do art. 12, caput do Estatuto do Desar-
mamento (Lei 10826/2003). Diante da(s) tentativa(s) frustrada(s) de
citá-lo pessoalmente, já que o acusado não foi encontrado no(s) en-
dereço(s) constante(s) dos autos, pelo presente edital - que tem o
prazo de 15 (quinze) dias -, fica(m) o(s) réu(s) CITADO(s) da pre-
sente ação penal que é movida em seu desfavor, conforme denúncia já
recebida pelo MM. Juiz de Direito e cuja cópia ser-lhe-á entregue em
momento oportuno, bem como INTIMADO PARA APRESENTAR
RESPOSTA ESCRITA, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo
396 e seguintes do CPP. Fica, ainda, o réu advertido de que, caso não
compareça ou não constitua um defensor, será determinada a sus-
pensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366
do CPP, podendo o Juiz determinar ainda a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão pre-
ventiva, nos moldes do art. 312, do referido diploma legal. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e, notadamente, do referido
acusado, mandou-se passar o presente edital, que será afixado no local
de costume na sede deste Juízo e publicado no Diário da Justiça.

Outrossim, faz saber que este Juízo tem sede na Quadra 03,
Área Especial, Lote 02, 1º Andar, Paranoá/DF. Horário de funcio-
namento: 12h às 19h.

Dado e passado nesta cidade do Paranoá/DF, ao(s) 12 de
novembro de 2013., às 16:38. Eu, LUCILIA BARBOSA MAIA,
Diretora de Secretaria, o subscrevo.

ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Juíza de Direito

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 1ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Contratada: ITAUTEC S/A - GRUPO ITAUTEC; a) objeto: aquisição
de 350 microcomputadores desktop com 2 (dois) monitores cada, com
garantia "on site" (PROCESSO TRT-SOF 270/12); b) fund. legal: Lei
nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05, Decreto nº
7.174/09 e, subsidiariamente, pelas normas da Lei nº 8.078/90; c)
prazo de vigência: da data de assinatura do instrumento contratual até
a data do término da garantia prevista na cláusula décima do contrato;
d) valor: microcomputador R$ 1.868,12 (unitário) e monitor R$
350,00 (unitário); e) assinam em 30/10/13 o Sr. Luis Felipe Car-
rapatoso Peralta da Silva, pelo Contratante, e os Srs. Lauro Marcos
Lima Viana e Roberto Saidon, pela Contratada.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 51/2013 - SRP

Processo TRT/SOF nº 90/13 - PE nº 51/13 SRP - Objeto:
AQUISIÇÃO DE CANETAS, LÁPIS, COPOS E OUTROS MA-
TERIAIS DE EXPEDIENTE. Tornamos pública a todos os inte-
ressados a homologação da licitação na modalidade Pregão Eletrô-
nico, nº 051/13-SRP, relativo ao processo em referência, sendo ven-
cedora a empresa PARCO PAPELARIA LTDA para os lotes 09, 10 e
12.

PREGÃO ELETRÔNICO No- 74/2013-SRP

Processo TRT/SOF nº 148/13 - PE nº 074/13SRP - Objeto:
Aquisição de óleos e lubrificantes. Tornamos pública a todos os
interessados a homologação da licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico SRP nº 074/13, relativo ao processo em referência, sendo
vencedora a empresa PERUIBE COMÉRCIO DE PRODUTOS ELE-
TRO-ELETRÔNICOS LTDA-EPP em relação aos itens 01, 03, 04, 05
e 06; e a empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E
PEÇAS LTDA-EPP em relação ao item 02.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2013
ERIKA MELO PEREIRA

Coordenadora da CPL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 79/2013 - SRP

Processo TRT/SOF nº 173/13 - PG nº 079/13- SRP - Objeto:
Aquisição de até 964 (novecentos e sessenta e quatro) unidades de
baterias internas para nobrak Enermax Power Guard II, com garantia
on site de 12 (doze) meses, conforme detalhado no Edital e no Termo
de Referência.

Encerramento do Recebimento das Propostas: às 09 horas do
dia 29 de novembro de 2013, no endereço www.licitacoes-e.com.br.

Início da Sessão de disputa de preços: 29 de novembro de
2013 às 10 horas.

O edital na íntegra está disponível no endereço eletrônico
acima ou no site www.trt1.jus.br, ou, ainda poderá ser obtida cópia,
que correrá por conta do interessado, mediante contrarrecibo, na Co-
missão Permanente de Licitação e Pregoeiros (CPL) do TRT da 1ª
Região, situada na Avenida Augusto Severo, nº 84, 5º andar, Glória -
Rio de Janeiro - RJ, de segunda a sexta-feira, de 10 às 16 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO No- 123/2013 - SRP

Processo TRT/SOF nº 288/13 - PG nº 123/13- SRP - Objeto:
Aquisição de bobina dispensador de senhas, umedecedor de dedo, fita
adesiva transparente, ribbon para impressora térmica, adesivo ins-
tantâneo universal, grampo grampeador, grampo encadernação, per-
cevejo latonado, régua escritório, papel recado reciclado, fita adesiva
dupla face com espuma, porta crachá horizontal, presilha jacaré com
alças, fita adesiva verde, conforme descrito no Edital.

Encerramento do Recebimento das Propostas: às 08 horas do
dia 02 de dezembro de 2013, no endereço www.licitacoes-e.com.br.

Início da Sessão de disputa de preços: 02 de dezembro de
2013 às 10 horas.

O edital na íntegra está disponível no endereço eletrônico
acima ou no site www.trt1.jus.br, ou, ainda poderá ser obtida cópia,
que correrá por conta do interessado, mediante contrarrecibo, na Co-
missão Permanente de Licitação e Pregoeiros (CPL) do TRT da 1ª
Região, situada na Avenida Augusto Severo, nº 84, 5º andar, Glória -
Rio de Janeiro - RJ, de segunda a sexta-feira, de 10 às 16 horas.

PREGÃO ELETRÔNICO No- 116/2013 - SRP

Processo TRT-SOF-269/13 - PE-116/13 - Objeto: Aquisição
de material de acondicionamento e embalagem. (registro de preços)

Encerramento do Recebimento das Propostas: 12 horas do
dia 29 de novembro de 2013, no endereço www.licitacoes-e.com.br.

Início da Sessão de disputa de preços: 29 de novembro de
2013, às 13 horas.

O edital na íntegra está disponível no endereço eletrônico
acima ou no site www.trt1.jus.br, ou ainda poderá ser obtida cópia,
que correrá por conta do interessado, mediante contrarrecibo, na Co-
missão Permanente de Licitação e Pregoeiros (CPL) do TRT da 1ª
Região, situada na Avenida Augusto Severo, nº 84, 5º andar, Glória -
Rio de Janeiro - RJ, de segunda a sexta-feira, de 10h às 16:30h

horas.

TOMADA DE PREÇOS No- 4/2013

Processo TRT/SOF nº 274/13 - TOMADA DE PREÇOS nº
004/13 - Objeto: Contratação de empresa especializada para a exe-
cução de obra de reforma e ampliação do edifício sede da Vara do
Trabalho de Angra dos Reis, situado na Rua Dr. Álvaro Pessoa, nº
172 - Angra dos Reis - RJ, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA,
sob regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, em con-
formidade com as disposições do Edital , do Projeto Básico e demais
Anexos.

Abertura: 03 de dezembro de 2013 às 13 horas, no endereço
indicado no item I do Edital.

Cópia do edital será fornecida para respectiva reprodução,
que correrá por conta do interessado, mediante contrarrecibo, na Co-
missão Permanente de Licitação (CPL) do TRT/RJ, situado na Av.
Augusto Severo, nº 84, 5º andar, Glória - Rio de Janeiro/RJ, de
segunda a sexta-feira, de 10 as 16:30 hs. No ato de retirada do edital,
o interessado deverá ainda fornecer mídia gravável (CD virgem) para
onde serão transferidos os arquivos eletrônicos (especificação, pla-
nilhas e desenhos de referência).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2013
ERIKA MELO PEREIRA

Coordenadora da CPL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 2ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato CCL-CT 113/2013. Dispensa de Licitação CD-
175/2013. Partes: TRT-2ª Região e Fundação Carlos Chagas. Objeto:
prestação de serviços especializados para a organização e realização
de concurso público. Vigência: de 05/11/2013 até a entrega dos re-
sultados finais. Assinam em 05/11/2013 pelo TRT-2ª Região: Maria
Doralice Novaes, Desembargadora Presidente, e pela Fundação: Fer-
nando Calza de Salles Freire, Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação nº CD-289/2013. Objeto: Contratação do
Instituto Enducere, para realização de Curso on-line de Português
Jurídico para grupo de 100 magistrados em São Paulo; Contratado:
Instituto Enducere Ltda-ME; Valor: R$ 11.200,00; Fundamento Le-
gal: Art. 25, Inc. II, combinado com o Art. 13, IncisoVI da Lei nº
8.666 de 21/06/93, publicada no D.O.U. em 22/06/93; Ratificação:
Maria Doralice Novaes, Desembargadora Presidente; Data da Ra-
tificação: 11/11/2013.

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Diretor da Coordenadoria de Compras e Licitações do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber que, em
11/11/2013, a Desembargadora Presidente ratificou a adjudicação do
item 1 à empresa P H P Couto - ME, CNPJ 17.606.777/0001-05,
revogou os itens 2 e 3 e homologou o resultado do Pregão Eletrônico
nº 082/2013.

O Diretor da Coordenadoria de Compras e Licitações do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber que, em
11/11/2013, a Desembargadora Presidente ratificou a adjudicação dos
itens 3, 4, 6 e 7 à empresa M.K. Tranjan Etiquetas - EPP, CNPJ
04.303.895/0001-94, item 5 à empresa Múltipla - Suprimentos Para
Escritório Ltda. - EPP., CNPJ 11.934.717/0001-27, revogou os itens
1, 2, 8 e 9 e homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº
084/2013.

O Diretor da Coordenadoria de Compras e Licitações do
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região faz saber que, em
11/11/2013, a Desembargadora Presidente ratificou a adjudicação do
item 1 e 7 à empresa Tecnoseg Informática e Segurança de Dados
Ltda. - ME, CNPJ 13.345.633/0001-83, item 2 à empresa Cawi-Tec
Comércio e Prestação de Serviços em Informática Ltda., CNPJ:
04.762.679/0001-07, item 3 à empresa Paulo Sérgio Motomura & Cia
Ltda. - ME, CNPJ: 14.661.142/0001-04, item 4 à empresa Arrias &
Franca Ltda - ME, CNPJ: 04.141.199/0001-29, itens 5, 9 e 10 à
empresa Federal Security Comércio Eletro Eletrônico Ltda. - EPP,
CNPJ: 14.839.801/0001-50, item 6 à empresa Motoral Equipamentos
Eletrônicos Ltda. - ME, CNPJ: 05.331.785/0001-07, item 8 à empresa
ASK Soluções Corporativa Ltda. - ME, CNPJ: 14.262.495/0001-31,
itens 11, 12 e 13 à empresa Flavio De Almeida Queiroz - ME, CNPJ:
11.830.701/0001-74 e homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº
091/2013.

Em 13 de novembro de 2013
ANTONIO JOSÉ MARTINS BARREIRA

Diretor da Coordenadoria

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 101/2013 - UASG 080010

Nº Processo: 1012013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
empresa especializada em sinalização digital para prestação de ser-
viços de implantação, manutenção técnica e gerenciamento de TV
Corporativa, em unidades que compõem o Tribunal Regional do Tra-
balho da 2ª Região. Total de Itens Licitados: 00004. Edital:
14/11/2013 de 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Marquês de São Vi-
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