Rio Branco-AC, segunda-feira
19 de outubro de 2015.
ANO XXIII Nº 5.505

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
b) Acompanhar, controlar e avaliar a execução do serviço voluntário.
&/È868/$7(5&(,5$±'DV2EULJDo}HVGR3UHVWDGRU9ROXQWiULR
6mRREULJDo}HVGRSUHVWDGRUGHVHUYLoRYROXQWiULR
a) Manter comportamento compatível com o decoro da instituição;
b) Zelar pelo prestígio do Poder Judiciário e pela dignidade de seu serviço;
c) Guardar sigilo sobre assuntos relativos à instituição;
d) Observar a assiduidade no desempenho das suas atividades, atuando com
presteza nos trabalhos que lhe forem incumbidos;
e) Usar traje conveniente ao serviço;
f) Tratar com urbanidade os membros da Magistratura, Ministério Público, Servidores e Auxiliares do Poder Judiciário, Advogados e público em geral.
J ([HFXWDUDVDWULEXLo}HVFRQVWDQWHVGRWHUPRGHDGHVmRVRERULHQWDomRH
supervisão de membro ou servidor no setor a que esteja subordinado;
K -XVWL¿FDUDVDXVrQFLDVQRVGLDVHPTXHHVWLYHUHVFDODGRSDUDDSUHVWDomR
voluntária;
i) Respeitar as normas legais e regulamentares.
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cedimentos deliberados pela Diretoria de Logística, observando a utilização
UDFLRQDOHDVIRUPDVGHFRQWUROHGRVUHFXUVRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLV
Publique-se.
Rio Branco/AC, 16 de outubro de 2015.
Desembargadora Cezarinete Angelim
Presidente
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 132/2015.
Pregão Eletrônico SRP nº 24/2015.
Empresa registrada: SANDRO DE FRANÇA PEREIRA, inscrita no CNPJ sob
o nº 13.693.476/0001-05
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de reforma e recuperação de cadeiras, longarinas, poltronas, sofás e persianas, com fornecimento
de material.

CLÁUSULA QUARTA – Da Vigência e da Prorrogação
A presente convenção terá vigência inicial de 06 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais, maiores e/ou
sucessivos períodos, mediante ajuste prévio entre as partes.

Valor total do registro: R$ 272.670,00 (duzentos e setenta e dois mil seiscentos
e setenta reais).

CLÁUSULA QUINTA – Da Rescisão
A rescisão desta convenção poderá ocorrer por ato unilateral e escrito de qualquer das partes.

Gestor: Titular da Diretoria Regional do Vale do Alto Acre ou servidor designado
pela Administração.

&/È868/$6(;7$±'R)RURHGD3XEOLFDomR
Para dirimir quaisquer dúvidas em virtude desta convenção, as partes elegem
o foro da comarca de Rio Branco – Acre, com exclusão de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, devendo ser publicado o Extrato deste, no Diário
da Justiça.
'HFODURHVWDUFLHQWHGDOHJLVODomRHVSHFt¿FD /HLQH3RUWDULDQ
613/2015 da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Acre) sobre o serviço voluntário e aceito atuar como voluntário nos termos do presente
Termo de Adesão.
Rio Branco – Acre, 13 de outubro de 2015.
MATEUS MORORÓ SÁ
Voluntário
Desembargadora Cezarinete Angelim
Presidente
Referência: Processo Administrativo nº 0100895-43.2015.8.01.0000
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 34/2015
Objeto: Contratação. Prestação de serviços. Manutenção preventiva e corretiva.em 2 (dois) elevadores, com fornecimento de peçascontratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção em 02 (dois)
elevadores, com fornecimento de peças, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo, e materiais de reposição imediata (mediante ressarcimento),
necessários para execução dos serviços nos locais onde estão instalados os
equipamentos.
Requerente: Diretoria Regional do Vale do Alto Acre
Requerido: Tribunal de Justiça do Estado do Acre

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

Signatários: Desembargadora Cezarinete Angelim, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Acre e Sandro de França Pereira, representante da empresa.
Data da assinatura: 16 de outubro de 2015.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 133/2015.
Pregão Eletrônico SRP nº 24/2015.
Empresa registrada: S. F. CAVALCANTE – ME. Líder Com. Rep. Serviços, inscrita no CNPJ sob o nº 06.093.772/0001-00
Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de reforma e recuperação de cadeiras, longarinas, poltronas, sofás e persianas, com fornecimento
de material.
Valor total do registro: R$ 65.510,00 (sessenta e cinco mil quinhentos e dez
reais).
Prazo de vigência: Doze meses, a partir publicação deste extrato.
Gestor: Titular da Diretoria Regional do Vale do Alto Acre ou servidor designado
pela Administração.
Signatários: Desembargadora Cezarinete Angelim, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Acre e Antônio Carlos Cavalcante, representante da empresa.
Data da assinatura: 16 de outubro de 2015.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 134/2015.
Pregão Eletrônico SRP nº 67/2014.
Empresa registrada: FONTENELE E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
34.778.803/0001-93

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Objeto: Aquisição de material de consumo diverso. Material de Expediente.
Após a sessão pública relativa ao PE SRP Nº 34/2015, de acordo com as Atas
GH5HDOL]DomR ÀVHY 5HVXOWDGRVSRU)RUQHFHGRU ÀV
e 218) e Termos de AdjXGLFDomR ÀV  H   D 3UHJRHLUD GR 7ULEXnal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório,
pelo critério de menor preço por grupo a empresa ELEVAENGE COMÉRCIO
E ASSISTÊNCIA TÉCNICAS EM ELEVADORES LTDA ME, inscrita no CNPJ
sob o nº 09.283.075/0001-00, com valor global de R$ 35.647,26 (trinta e cinco
mil seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), sendo: R$
11.889,96 (onze mil oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos) para manutenção preventiva, R$ 23.679,00 (vinte e três mil seiscentos e
setenta e nove reais) para manutenção corretiva, e de R$ 78,30 (setenta e oito
reais e trinta centavos) que corresponde a 21,70% (vinte e um vírgula setenta
SRUFHQWR GHGHVFRQWRVREUHDWDEHODR¿FLDO
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR nº
330/2015 e HOMOLOGO a decisão apresentada.
À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COMPRASNET.
$SyV D DVVLQDWXUD GD$WD ¿FD DXWRUL]DGD D DTXLVLomR GHVWLQDGD D DWHQGHU D
demanda deste Poder, conforme a conveniência e necessidade, mediante pro-

Valor total do registro: R$ 225.225,00 (duzentos e vinte e cinco mil duzentos e
vinte e cinco reais).
Prazo de vigência: Doze meses, a partir publicação deste extrato.
Gestor: Titular da Gerência de Bens e Materiais ou servidor designado pela Administração.
Signatários: Desembargadora Cezarinete Angelim, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Acre e Leandro Fontenele Calixto, representante da empresa.
Data da assinatura: 16 de outubro de 2015.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP nº 135/2015.
Pregão Eletrônico SRP nº 67/2014.
Empresa registrada: CARULINO FERRAZ MIRANDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 14.413.439/0001-50

