
83DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Rio Branco-AC, segunda-feira

13 de março de 2017.
ANO XXV Nº 5.838

Nº 553, de 08.03.2017 – Atribui ao servidor Erivaldo da Silva Souza, Analista 

Supervisor dos Processos de Trabalho de Contadoria e Partidoria da Diretoria 

PORTARIA Nº 555 / 2017

-
SEMBARGADORA DENISE CASTELO BONFIM, no uso de suas atribuições 

CONSIDERANDO
oriundo da Comissão Processante instituída pela Portaria 1817/2016,

RESOLVE:

-
tivo Disciplinar 0100347-81.2016.8.01.0000, Portaria 1817/2016, a contar de 2 
de março do corrente ano.

Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco-AC,  08 de março de 2017.

Des.ª DENISE CASTELO BONFIM
Presidente

Nº 556, de 08.03.2017 – Considerando o teor  do Ofício nº 682/2017, oriundo 
Ana Paula 

Viana de Lima, matrícula 6868-0, do cargo de provimento em comissão de 

de Rio Branco.
Art. 2º - Nomeia a referida servidora para exercer o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Gabinete, código CJ5-PJ, do Gabinete da Desembar-

-
doria-Geral da Justiça.
Art. 3º - Os efeitos desta Portaria entram em vigor a partir de 13 de março do 
corrente ano.

PORTARIA Nº 569 / 2017

-
SEMBARGADORA DENISE CASTELO BONFIM, no uso de suas atribuições 

CONSIDERANDO -

RESOLVE:

Revogar, a contar de 2 de março de 2017, a Portaria nº 197/2014, que lotou 
o servidor Antônio Rodrigues Vidal, Técnico Judiciário, no Gabinete do De-

-

Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco-AC,  09 de março de 2017.

Des.ª DENISE CASTELO BONFIM
Presidente

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ARP nº 55/2017
Processo nº 0008756-38.2016.8.01.0000
Pregão Eletrônico SRP nº 03/2017

23.141.967/0001-99.

Objeto: Prestação dos serviços de fornecimento de água potável (fornecida 

-
cia a contar da publicação do seu extrato, no Diário da Justiça.

-
-

mard ou outro servidor a ser designado pela Administração.

-

tiça do Estado do A -

presa.

Data da assinatura: 08 de março de 2017.

Processo Administrativo nº:0005283-44.2016.8.01.0000

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Assunto:Contratação de empresa de engenharia, para, sob demanda, pres-

tar serviço de manutenção predial corretiva, com fornecimento de materiais e 

mão de obra, sempre que necessários, sob regime de empreitada por preço 

unitário, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer nos 

imóveis do Tribunal de Justiça nas comarcas do interior do Estado, na forma 

estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Siste-

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

-

Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de maior percen-

tual de desconto e de acordo com a metodologia exposta no Edital, a empresa 

23.044.736/0001-67, para o grupo 1, com percentual de desconto 20% (vinte 

sobre a Tabela SINAPI, vigente à época da execução dos serviços.

O valor global para contratação corresponde a R$ 1.000.000,08 (um milhão de 

-

PRASNET.

serviços destinados a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniên-

-

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM
11.419/2006.

SECRETARIA DE PRECATÓRIOS

-

rente: Arlindo de -

dagem do Estado do Acre - DERACRE - Trata-se de Requisição de Pagamento 

-

deferido ao requerente o pagamento preferencial do crédito deste precatório 

em relação aos demais credores, no valor integral, respeitado o valor corres-

condicionado ao início da execução orçamentária do Ente devedor relativa ao 

exercício de 2017, no qual o crédito do precatório foi incluído. As partes mani-

he as cópias dos comprovastes de 
-
-

exclusão deste precatório da lista cronológica do Estado do Acre. Publique-se. 

-


