
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA 
PROCESSO n. 0018756-87.2010.8.22.1111 

PREGÃO ELETRÔNICO 021/2010 
 

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio do Pregoeiro, torna 
público para conhecimento de todos os interessados a ANULAÇÃO da licitação 
PREGÃO ELETRÔNICO 021/2010, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada para confecção de Cartilhas, Cartazes e Folder’s, visando 
atender a Vara de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica e 
Familiar da Comarca de Porto Velho/RO, conforme decisão a seguir: 
 
“Vistos, etc. Considerando as informações do Diretor do Departamento Gráfico -
DEGRAF/TJRO, decido pela anulação do lote 01 do Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico n. 021/2010 (confecção de Cartilhas, Cartazes e Folder’s), 
objetivando melhorar a especificação do objeto a ser licitado. Adote-se as 
providências necessárias pelo setor competente, para que o Termo de 
Referência e o Edital sejam retificados, adequando-se às exigências da legislação 
vigente. Cumpra-se. Porto Velho, 21 de maio de 2010. Des. Eurico Montenegro 
Júnior. Presidente em exercício” 
 
A íntegra da decisão e maiores informações poderão ser obtidas na sala da CPL, 
no prédio-sede deste Tribunal, situado à Rua José Camacho n. 585, 2° andar, 
sala 201 - Bairro Olaria, nesta Capital, no horário das 7h às 13h e das 16h às 
18h, pelo Fone: (0xx69) 3217-1373, Fax: (0xx69) 3217-1372, ou pelo e-mail: 
cpl@tjro.jus.br. 

 
Porto Velho/RO, 25 de maio de 2010. 

 
Pedro Bentes Bernardo 

Pregoeiro 
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