
Rio Branco-AC, quarta-feira
31 de maio de 2017.
ANO XXV Nº 5.891108 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

corrente ano.

Nº 1167, de 30.5.2017

Rasmilda Melo Moura Silva

Regional do Vale do Juruá, a partir de 1º de junho do corrente ano.

PORTARIA Nº 1168 / 2017

-
DENISE CASTELO BONFIM

legais, especialmente o disposto no art. 16, II da Lei Complementar Estadual 
nº 221/2010 e no art. 51, I do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar, a partir de 31/05/2017, a Portaria nº 950/2017 publicada 

da Comarca de Rio Branco.

-
marca de Rio Branco, a partir de 31/05/2017 até ulterior deliberação.

Publique-se.

Rio Branco-AC,  30 de maio de 2017.

DENISE Castelo 
BONFIM
11.419/2006.

EXTRATO DE CONTRATO

Nº do Processo: 0005162-16.2016.8.01.0000

Nº do Contrato: 29/2017

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico SRP nº 65/2016

-

-

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

imóveis do Tribunal de Justiça nas comarcas do interior do Estado.

Vigência: 09/05/2017 a 09/01/2018

Valor: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais)

servidor a ser designado pela Administração.

Processo Administrativo nº:0002472-77.2017.8.01.0000
Local:Rio Branco

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização 
nas solenidades e eventos do Poder Judiciário do Estado do Acre

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 

de Adjudicação (doc. 0223195), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre declarou vencedoras do certame licitatório, pelo critério de menor pre-
ço por item as empresas:

valor global de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), sendo R$ 
9.820,00 (nove mil oitocentos e vinte reais) para o item 1 e R$ 15.380,00 (quin-

-
ta no CNPJ sob o nº 16.887.646/0001-72, com valor global de R$ 15.780,00 
(quinze mil setecentos e oitenta reais) para o item 2.

-
PRASNET.

-
-
-

disponíveis.
Publique-se.

DENISE Castelo 
BONFIM
11.419/2006

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
 

Judiciário Estadual, inscrito no CNPJ sob o n. 04.034.872/0001-21, com sede 

na Rua Tribunal de Justi

justo e contratado o seguinte, que mutuamente aceitam, mediante as cláusulas 

abaixo discriminadas:

no valor de R$ 30.415,00 (trinta mil quatrocentos e quinze reais), contraída 

solenidade de premiação do I Prêmio de Jornalismo do Tribunal de Justiça do 

Estado do Acre, constante do Processo nº 0001693-59.2016.8.01.0000.

-

ento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre 

ou a ele provisionados, os quais serão discriminados na respectiva Nota de 

Empenho.

na conta corrente indicada pelo Credor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

liberalidade das partes, não impondo qualquer inovação contratual.

-

vel, não implicando, de modo algum, novação ou transação e vigorará imedia-

tamente.

do mesmo.

-

te, em duas vias, perante testemunhas que também assinam, para todos os 

 

 

Presidente do TJAC

 

Rio Branco-AC, 25 de maio de 2017.

 

DENISE Castelo 
BONFIM
11.419/2006.


