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ANO XXIII Nº 5.496

Art. 27. O agente responsável poderá ser responsabilizado, por ocasião do 
inventário de bens, pelo desaparecimento de bem constante de sua carga pa-
trimonial.
Art. 28. Qualquer magistrado ou servidor poderá ser chamado à responsabi-
lidade pelo desaparecimento do bem, bem como pelos danos que, dolosa ou 
culposamente, tenha causado ao erário, esteja ou não o bem sob sua guarda, 
após apuração em processo administrativo próprio.

 Após o devido processo administrativo, para apuração do 
fato, observada a legislação em vigor, a Administração decidirá sobre o res-
sarcimento ao erário.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29. As avarias, sinistros, erros de tombamento e inconsistências de lan-
çamentos, assim como os casos omissos, serão analisados caso a caso pela 
Diretoria de Logística.
Art. 30.
proibida a distribuição e a movimentação de bens permanentes no âmbito do 

-
do e autorizados pela DILOG.
Art. 31. Os termos de responsabilidades assinados antes da publicação desta 
resolução servirão de base para o primeiro inventário físico de bens, que ocor-
rerá entre os meses de setembro de dezembro de 2016.

 A apuração de responsabilidade de que trata o artigo 27, 
será processada a partir da realização do primeiro inventário físico de bens 
móveis.
Art. 32. Os casos omissos serão decididos pela Presidência do Tribunal de 
Justiça, pela Diretoria Regional do Vale do Acre e pela Diretoria de Logística.
Publique-se. Cumpra-se.
Rio Branco, 30 de setembro de 2015.

Desembargadora 
Presidente

Classe: Processo Administrativo n.º 0101331-02.2015.8.01.0000
Assunto: Licitações
Órgão: Presidência
Relatora: Desembargadora Cezarinete Angelim
Requerente: Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Requerido: Gerência de Bens e Materiais
Objeto: Aquisição. Etiquetas adesivas e porta crachás

DECISÃO

Diante das informações contidas nos autos, em acolhimento ao Parecer 
ASJUR n. 280/2015, AUTORIZO, com fundamento no art. 24, II, da Lei Federal 
n. 8.666/93, a realização da despesa, por dispensa de licitação, para a contra-
tação da empresa Richard S. Miranda-ME, inscrita no CNPJ 07.650.136/0001-
96, visando à aquisição de etiquetas adesivas e porta crachás, no valor total de 
R$ 3.985,00 (três mil, novecentos e oitenta e cinco centavos).
Encaminhem-se os autos à Diretoria de Logística para a adoção das medidas 
necessárias. 
Publique-se e cumpra-se.

Rio Branco/AC, 2 de outubro de 2015.

Desembargadora
Presidente

Classe: Processo Administrativo n. 0101295-57.2015.8.01.0000
Órgão: Presidência
Relator: Desembargador Cezarinete Angelim
Requerente: Diretoria Regional do Vale do Alto Acre
Assunto: Licitações
Objeto: Reconhecimento de Dívida. Prestador de Serviços o SR. FRANCISCO 
BARBOSA CAMILO.

DECISÃO

Diante das informações contidas nos autos, e em acolhimento ao Parecer 
ASJUR N. 307/2015, AUTORIZO o pagamento, por meio de reconhecimento 
de dívida, no valor de R$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais), em favor do 
prestador de serviços FRANCISCO BARBOSA CAMILO, inscrita no CPF n.º 

Comarca de Sena Madureira.
Encaminhem-se os autos à Diretoria de Logística para as providências de es-
tilo.
Publique-se. Cumpra-se
Rio Branco-AC, 28 de setembro de 2015.

Desembargadora 
Presidente

Referência: Processo Administrativo nº 0101555-37.2015.8.01.0000

DECISÃO

Trata-se de proposta de abertura de fase externa de procedimento licitatório, 
-

cializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com 
fornecimento de peças, do sistema de ar condicionado, subestação transfor-
madora, grupo gerador de energia e nobreaks da sede do TJAC.

A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 

que as providências necessárias que antecedem o certame já foram realizadas 

Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da aquisição, 
AUTORIZO a abertura do certame na modalidade Pregão Eletrônico.
Feito isso, declaro, com fundamento no art. 16, inc. II, da LC n. 101/2000, que 

Anual e é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano 
Plurianual.
Encaminhem-se os autos à CPL, para as providências correspondentes.
Publique-se.

Rio Branco - AC, 30 de setembro de 2015. 

Desembargadora 
Presidente 

Referência: Processo Administrativo nº 0101281-73.2015.8.01.0000

DECISÃO

Trata-se de proposta de abertura de fase externa de procedimento licitatório, 
-

pecializada na prestação de serviços de capacitação, ofertas de cursos, de 
servidores e agentes de mediação para o TJAC.

A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 

Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da contrata-
ção almejada, AUTORIZO a abertura do certame na modalidade Pregão Ele-
trônico.
Feito isso, declaro, com fundamento no art. 16, inc. II, da LC n. 101/2000, que 

Anual e é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano 
Plurianual.
Encaminhem-se os autos à CPL, para as providências correspondentes.
Rio Branco - AC, 30 de setembro de 2015. 

Desembargadora 
Presidente 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº 127/2015. 
Pregão Eletrônico SRP nº 33/2015. 
Empresa registrada: A.S. MATOS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.306.682/0001-04

as necessidades do TJAC.

Valor total do registro: R$ 47.120,00 (quarenta e sete mil cento e vinte reais). 

Prazo de vigência: Doze meses, a partir publicação deste extrato.

Gestor: Titular da Secretaria de Relações Públicas e Cerimonial ou servidor 
designado pela Administração.

Signatários: Desembargadora Cezarinete Angelim, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre e Analía de Sousa Matos, representante da empresa.

Data da assinatura: 30 de setembro de 2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº 128/2015. 
Pregão Eletrônico SRP nº 32/2015. 
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Empresa registrada: DENTAL BÉLIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.043.808/0001-07

Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo necessários à ins-
talação do Espaço Saúde, objeto do Programa Qualidade de Vida do TJAC.

Valor total do registro: R$ 22.668,00 (vinte e dois mil seiscentos e sessenta e 
oito reais). 

Prazo de vigência: Doze meses, a partir publicação deste extrato.

Gestor: Titular da Supervisão de Almoxarifado Regional ou servidor designado 
pela Administração.

Signatários: Desembargadora Cezarinete Angelim, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre e José Fortunato Alves, representante da empresa.

Data da assinatura: 30 de setembro de 2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº 129/2015. 
Pregão Eletrônico SRP nº 30/2015. 
Empresa registrada: LOPES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 19.813.738/0001-04

Objeto: Contratação de serviços de decoração e ambientação de espaços e 
locais de solenidades e eventos do TJA na Comarca de Rio Branco.

Valor total do registro: R$ 2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais). 

Prazo de vigência: Doze meses, a partir publicação deste extrato.

Gestor: Titular da Secretaria de Relações Públicas e Cerimonial ou servidor 
designado pela Administração.

Signatários: Desembargadora Cezarinete Angelim, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre e Rondinele Barros de Lima, representante da em-
presa.

Data da assinatura: 30 de setembro de 2015.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº 130/2015. 
Pregão Eletrônico SRP nº 30/2015. 
Empresa registrada: TORRE E TORRES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 13.146.254/0001-64

Objeto: Contratação de serviços de decoração e ambientação de espaços e 
locais de solenidades e eventos do TJA na Comarca de Rio Branco.

Valor total do registro: R$ 42.490,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e no-
venta reais). 

Prazo de vigência: Doze meses, a partir publicação deste extrato.

Gestor: Titular da Secretaria de Relações Públicas e Cerimonial ou servidor 
designado pela Administração.

Signatários: Desembargadora Cezarinete Angelim, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre e Felipe Torres de Melo, representante da empresa.

Data da assinatura: 30 de setembro de 2015.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 008/2013
Processo nº 0000859-61.2013.8.01.0000

PARTES CONVENIADAS: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE e 
o BANCO DO BRASIL S/A.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de 
vigência do Convênio nº 008/2013, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, 
a contar de 02/10/2015, com termino em 01/10/2017.

DATA DE ASSINATURA: 01/10/2015.

ASSINAM: A Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Desembar-
gadora Cezarinete Angelim e o representante do BANCO DO BRASIL S/A, Sr. 
Antônio Carlos Soares.

EDITAL Nº 04/2015

A Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora , no 
uso de suas atribuições legais,

Considerando a nova orientação do Conselho Nacional de Justiça acerca da 
dotação de pessoal, o que consectariamente vislumbra uma distribuição da 
força de trabalho e de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro 
e segundo graus;
Considerando ainda que a política nacional de priorização do primeiro grau 
de jurisdição inclui, dentre outros pontos estratégicos, a alocação de pessoas, 
sendo imprescindível parametrizar essa inovação em todas as nomenclaturas 
de pessoas – efetivos, comissionados, juízes leigos, conciliadores e estagiá-
rios;
Torna pública a convocação dos acadêmicos aprovados no Processo Seletivo 
para contratação de estagiários Estudantes de Nível Superior, no âmbito da 

de no 03, publicado no Diário da Justiça no 5.475, do dia       3 de setembro de 
2015, abaixo nominados, na forma predisposta no item 4, do Edital no 01/2015, 
para comparecerem, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no Fórum Desembarga-
dor Mário Strano, na Avenida Antônio Frota, n º 370, Centro, Tarauacá/AC, no 
horário compreendido das 9h às 13h e das 15h às 17h, munidos da documen-
tação constante deste Edital, sob pena de perda da vaga:

ORDEM NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO

1. CÉSAR LUIZ DE SOUZA MELO 1º

2. PRISCILA DE ARAÚJO PORTELA 2º
     
DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

1. Cópia do CPF e RG (original para conferência);
2. Declaração ou Atestado de Frequência da Instituição de Ensino Superior 

(atualizada);
3. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, disponibilizada no site 

www.tjac.jus.br; 
4. Cópia de comprovante de residência que tenha o CEP da rua; 
5. 2 (duas) fotos 3X4;
6. Número da conta e agência bancária (se tiver);
7. Aos portadores de necessidades especiais será necessária a apresenta-

ção do atestado médico;
8. Declaração Pessoal de que NÃO POSSUI OUTRO VÍNCULO DE ESTÁ-

GIO e que dispõe de horário compatível com o expediente forense.

Rio Branco - AC, 18 de setembro de 2015.

Desembargadora 
Presidente

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Classe: Pedido de Providência n° 0000438-56.2015.8.01.8001
Órgão: Corregedoria Geral
Relator(a): Desa Regina Ferrari

Assunto: Atos Administrativos
DESPACHO

-
ria de Tecnologia da Informação - DITEC sobre a necessidade de adequação 
do Sistema de Automação do Judiciário - SAJ, em razão do novo Código de 
Processo Civil, que entrará em vigor no mês de março do ano vindouro, com 
alterações importantes, a exemplo da nova contagem de prazos e ordem de 
julgamento e cumprimento de atos, que, particularmente, interessam a este Ór-
gão Censório para efeito de correição e aferição de produtividade mensal dos 
juízes, a respeito do que está compelido a informar ao Conselho Nacional de 
Justiça, consoante determina o art. 3o, do Provimento n° 49, de 18 de agosto 
de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça.
Devendo-se atentar sobre a urgência que o caso requer e a necessidade desta 
Corregedoria ser informada sobre o resultado da diligência solicitada, de modo 
a permitir a necessária orientação interna e trabalhos correcionais.
Publique-se. Cumpra-se.
Rio Branco, 1o de outubro de 2015.

Desª. Regina Ferrari
Relatora

Referência:Pedido de Providências
Requerente: Flávio Neves Rosset
Objeto:Morosidade processual

DESPACHO

Registre-se e autue-se como Pedido de Providências.
Trata-se de reclamação elaborada pelo causídico Flávio Neves Rosset, por 


