
 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA 
PROCESSO n. 0003361-55.2010.8.22.1111 

TOMADA DE PREÇOS 001/2010 
 

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO – CPL, torna público para conhecimento de todos os interessados a 
ANULAÇÃO da licitação TOMADA DE PREÇOS 001/2010, que tem por objeto a 
contratação de empresa para fornecimento e instalação de elevadores de passageiros a 
serem instalados no Fórum Criminal da Comarca de Porto Velho e no novo Fórum da 
Comarca de Ariquemes, conforme decisão a seguir:  
 
“Vistos, etc. Considerando as manifestações técnicas do Setor de Engenharia e as 
informações da Comissão Permanente de Licitação, decido pela anulação do 
procedimento licitatório em questão. Após as devidas adequações, instaure-se novo 
procedimento licitatório. Porto Velho, 02 de junho de 2010. Des. Cássio Rodolfo Sbarzi 
Guedes Presidente” 
 
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, 07 de junho de 2010. 

 
Adriano Fernandes de Souza 

Presidente da CPL/TJRO 
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