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mandas do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí pelo período de 12
(doze) meses conforme especificações, quantitativos e prazos cons-
tantes deste instrumento e de seus anexos.

MARCIO PORTELA VELOSO BOAVISTA
Pregoeiro

(SIDEC - 29/02/2016) 070006-00001-2016NE000016

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE PENALIDADE

O JUIZ ELEITORAL DA 158ª ZONA - PORTO ALEGRE -
RS torna público que, nos autos da Representação n. 74-

23.2013.6.21.0158, foi aplicada à empresa Costoli Gráfica e Editora
Ltda. - ME, CNPJ n. 08.703.980/0001-09, a sanção de proibição de
participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder
Público pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 81, § 3º da
Lei n. 9504/97, a partir de 12-12-2015, considerando o trânsito em
julgado da decisão em 11-12-2015.

Porto Alegre - RS, 18 de fevereiro de 2016.
JOSÉ VINICIUS ANDRADE JAPPUR

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO RIO DE JANEIRO

D I R E TO R I A - G E R A L

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 129.325/2015. CONTRATO Nº 10/16. OBJETO:
prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assis-
tência técnica com fornecimento de peças dos equipamentos médicos
e odontológicos instalados na Seção de Atendimento Médico e Social.
CONTRATADA: Global Méd Equipamentos Biomédicos LTDA-ME.
CNPJ: 04.451.089/0001-63. FUND. LEGAL: Lei nº 8.666/93, com
redação da Lei nº 8.883/94 VALOR TOTAL: R$ 23.628,00 (vinte e
três mil seiscentos e vinte e oito reais). VIGÊNCIA: 01/02/16 a
31/01/2017. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 - Outros serviços
de terceiros - pessoa jurídica. PROGRAMA DE TRABALHO: Jul-
gamento de Causas e Gestão Administrativa da Justiça Eleitoral, do
Orçamento do TRE/RJ.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE RONDÔNIA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Extrato da Nota de Empenho nº. 2016NE000156, de
22.02.2016. Contratada: Empresa PRODULIM EIRELI - ME. CNPJ
nº. 02.360.076/0001-53. Valor: R$ 15.415,80. Programa Trabalho:
02.122.057020GP0011. Natureza Despesa: 33.90.30.22. Objeto: Item
02 do Edital. Quant. 90. Valor Unit R$ 6,50; Item 03 do Edital.
Quant. 240. Valor Unit R$ 5,21; Item 04 do Edital. Cx com 2000 fls.
Quant. 360. Valor Unit R$ 26,39; Item 07 do Edital. Pact c/ 100
Unid. Quant. 120. Valor Unit. R$ 24,00; Item 08 do Edital. Em-
balagem de 30ml, Quant. 300, Valor Unit. R$ 4,00. Amparo Legal:
ARP nº. 01/2016, vinculada ao Pregão Eletrônico nº. 20/2015. Pro-
cesso: SEI nº. 0000174-88.2016.6.22.8000. Assinada por AURÉA
CRISTINA S. O. ARAGÃO, Diretora Geral do TRE-RO, em subs-
tituição.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE SANTA CATARINA

EDITAL DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016
ALTERAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO No- 1/2015

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITO-
RAL DE SANTA CATARINA (TRESC), no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelos arts. 2º e 5º da Resolução TRESC n. 7.923,
de 26.1.2015, e de acordo com os itens 12.2 e 12.9 do Edital do
Concurso Público n. 001/2015, publicado em 09.11.2015 no Diário
Oficial da União (Seção 3), e considerando os fatos relatados pela
Comissão de Concurso Público nos autos da Instrução n. 9-
62.2015.6.24.0000 - inobservância do disposto no item 7.3, 'c' do
edital -, faz saber a todos os interessados que:

1.O resultado preliminar, contendo as notas das provas ob-
jetivas e das provas discursivas, com os respectivos pesos, deverá ser
republicado no dia 2 de março de 2016.

2.A divulgação do resultado final (relação completa dos can-
didatos classificados) ocorrerá no dia 10 de março de 2016.

3.Fica assegurado o prazo de 2 (dois) dias, a contar do dia
subsequente à data da republicação do resultado preliminar, para a
interposição do recurso previsto no item 8.2.1.1.

SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DE SÃO PAULO

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 74/2015

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
processo Nº 3311/2015. , publicada no D.O.U de 28/09/2015 . Objeto:
Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de estabi-
lizadores de voltagem e nobreaks para os Cartórios Eleitorais do
Estado de São Paulo, em estrita conformidade com o estabelecido no
Edital e seus Anexos. Novo Edital: 01/03/2016 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Rua Francisca Miquelina, 123 Bela Vista - SAO PAULO -
SPEntrega das Propostas: a partir de 01/03/2016 às 08h00 no site

www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/03/2016, às
13h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIO DEVIENNE FERRAZ
Presidente do Tribunal

(SIDEC - 29/02/2016) 070018-00001-2016NE000044

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO TOCANTINS

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 5/2016

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins torna público o
resultado da licitação Pregão Eletrônico nº 05/2016, Processo Ad-
ministrativo Eletrônico nº 0020028-64.2015.6.27.8000, cujo objeto é
a contratação de empresa especializada na intermediação de forne-
cimento de produtos e serviços relacionados a postos de combustíveis
para a frota de veículos utilizada por este Tribunal Eleitoral. Ad-
judicada: EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMI-
NISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A (CNPJ nº
03.506.307/0001-57), para o item 01, com taxa de administração de
1% (um por cento).

Palmas-TO, 26 de fevereiro de 2016.
JOSÉ BARROSO DE OLIVEIRA NETO

Pregoeiro

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
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 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 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 edi-
tal, que será afixado no local de costume na sede deste Juízo e
publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade de
Brasília/DF, ao(s) 26 de fevereiro de 2016., às 15:13. Eu, LUCILIA
BARBOSA MAIA, Diretora de Secretaria, o subscrevo.

(Com Prazo de 15 Dias)

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
2015.01.1.058084-0, oriunda do Inquérito Policial nº 1662015, ins-
taurado pela PRIMEIRA DELEGACIA DE POLICIA - 1DPDF, em
que é réu FILIPE ROCHA SANTOS DE SOUZA , nascido aos
30/08/1992, em Brasília/DF, filho de LUIZ MARCELO SANTOS DE
SOUZA e de SILVANEI ROCHA DOS SANTOS, denunciado como
incurso nas penas do art. 157, § 2o, Inc. I, II e V do Codigo 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
prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, podendo o Juiz de-
terminar ainda a produção antecipada das provas consideradas ur-
gentes 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. Dado e passado nesta cidade
de Brasília/DF, ao(s) 26 de fevereiro de 2016., às 15:03. Eu, LU-
CILIA BARBOSA MAIA, Diretora de Secretaria, o subscrevo.

ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Juíza de Direito

4ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA

EDITAIS DE CITAÇÃO
(Com Prazo de 15 Dias)

O Doutor NEWTON MENDES DE ARAGÃO FILHO, Juiz
de Direito da QUARTA VARA CRIMINAL da Circunscrição Es-
pecial Judiciária de Brasília - DF, 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
2013.01.1.082368-5, na qual é acusado CARLOS SÉRGIO VIEIRA
DE ALMEIDA, nascido em 27/10/1966, filho de Raimunda Vieira de
Almeida, atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas
penas do art. 168, parágrafo único, inciso II, do Código Penal. E
COMO NÃO FOI POSSÍVEL citá-lo pessoalmente, pelo presente
CITE-O para responder a acusação, por escrito, NO PRAZO DE 10
(DEZ) DIAS, a contar do término da dilação do presente edital (15
dias), DEVENDO INFORMAR SE POSSUI ADVOGADO, OU SE
DESEJA RECEBER ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. E
para que chegue ao conhecimento de todos e do mencionado acusado,
mandou passar o presente edital, que será afixado no local de costume
e publicado no Diário Oficial da União. Outrossim, faz saber que este
Juízo está situado na Praça do Buriti, Anexo II do Palácio da Justiça,
Edifício do Fórum, 6º andar, ala C, salas 630/632, Brasília/DF. Dado
e passado nesta Capital aos 12 dias do mês de janeiro de 2016. Eu,
Umberto Alves Soares, Diretor de Secretaria, subscrevo-o.

(Com Prazo de 15 Dias)

O Doutor CARLOS PIRES SOARES NETO, Juiz de Direito
da QUARTA VARA CRIMINAL da Circunscrição Especial Judiciária
de Brasília - DF, 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
2015.01.1.093498-0, na qual é acusado JEFERSON CAFRUNE DE
SOUZA, nascido em Feira de Santana/BA, em 10/02/1996, filho de
Maria Gonçalves Cafrune, constando dos autos como último endereço
conhecido a Quadra 3, Conjunto 2, Casa 8, Estrutural/DF, estando
atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas do
art. 180, caput, do Código Penal. E COMO NÃO FOI POSSÍVEL
citá-lo pessoalmente, pelo presente CITE-O para responder a acu-
sação, por escrito, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, a contar do
término da dilação do presente edital (15 dias), DEVENDO IN-
FORMAR SE POSSUI ADVOGADO, OU SE DESEJA RECEBER
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. E para que chegue ao
conhecimento de todos e do mencionado acusado, mandou passar o
presente edital, que será afixado no local de costume e publicado no
Diário Oficial da União. Outrossim, faz saber que este Juízo está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

SECRETARIA-GERAL DA CORREGEDORIA
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA

VARAS CRIMINAIS DA CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA

1ª VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA

EDITAIS DE CITAÇÃO
(Com Prazo de 15 Dias)

EDITAL DE CITAÇÃO - Dra. ANA CLÁUDIA LOIOLA DE MO-
RAIS 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
2015.01.1.125163-2, oriunda do Inquérito Policial nº 4352015, ins-
taurado pela SEGUNDA DELEGACIA DE POLICIA - 2DPDF, em
que é réu MULLER AMILTON NASCIMENTO SILVA , nascido aos
27/01/1997, em Santo Antônio do Descoberto/GO, filho de ELIESE
DE SOUZA SILVA e de KARLA SUZANA MIRANDA NASCI-
MENTO , denunciado como incurso nas penas do art. 155, § 4o, Inc.
IV do Codigo 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 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.
Dado e passado nesta cidade de Brasília/DF, ao(s) 26 de fevereiro de
2016, às 15:21. Eu, LUCILIA BARBOSA MAIA, Diretora de Se-
cretaria, o subscrevo.

(Com Prazo de 15 Dias)

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
2015.01.1.068681-6, oriunda do Inquérito Policial nº 11682014, ins-
taurado pela TRIGESIMA TERCEIRA DELEGACIA DE POLICIA -
33DPDF, em que é réu MANOEL DO ROSARIO FILHO , nascido

aos 13/02/1988, em Sao Bento Ma, filho de MANOEL DO RO-
SARIO REIS e de MARIA DOMINGAS MORAIS , denunciado
como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal
e do art. 244-B da Lei 8069/90 (por três vezes). Diante da(s) ten-
tativa(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)
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