
129DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Rio Branco-AC, sexta-feira

18 de maio de 2018.
ANO XXVl Nº 6.121

Processo Administrativo nº: 0001686-96.2018.8.01.0000
Local: Rio Branco

Interessado: Corregedoria Geral da Justiça, Coordenação dos Juizados Espe-
ciais - Rio Branco

Despacho nº 7101 / 2018 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

-
cional de Juízes Leigos e Conciliadores, denota-se a existência de contratos 

-

(dez) dias, se há previsão para o preenchimento das unidades vagas, bem ain-

de prorrogação vence no mês em curso.

Rio Branco, 16 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0000246-02.2017.8.01.0000
Local: Rio Branco

Interessado: Corregedoria Geral da Justiça

Despacho nº 7100 / 2018 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

-

há expediente bancário.

-
nescência de 02 (dois) cofres disponíveis no almoxarifado central do Poder Ju-

realizadas por esta Corregedoria, na data de hoje, na Comarca Não Instalada 

-

distribuição de 01 (um) cofre de segurança à referida Comarca Não Instalada.

Rio Branco, 16 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0006085-08.2017.8.01.0000
Local: Rio Branco

Assunto: Sistema SPROL

Despacho nº 7095 / 2018 - Tribunal de Justiça do Acre/COGER/GACOG

1. Com a juntada, posterior à Informação de Id 0390499, da lista de Juízes 

atuam em juizados especiais estão cadastrados no sistema SPROL e cadas-

2. Permaneçam os autos também disponibilizados à GEFIJ para acompanha-
mento da demanda.

Rio Branco, 16 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça

Processo Administrativo nº: 0010037-92.2017.8.01.0000
Local: Rio Branco

DECISÃO

1. Trata-se de três expedientes (Ids 0321733, 0321736 e 0321738), subscritos 
-

citação/intimação.

2. Objetivando a análise do pleito e possível remessa à Presidência desta Cor-

sua vez, apresentou a Informação de Id 0339664.

-
mente.

-

atendimento do pleito pretendido.

-

Madureira, apresenta um percentual de cumprimento de mandados inferior. 
-

-

forma de mitigar a carência de cumprimento de mandados judiciais e os cance-

mantenha contato com a Gerência de Serviços Auxiliares desta Corregedoria, 

-
mento, com baixa a esta Corregedoria.

Rio Branco, 16 de maio de 2018.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº:0003686-40.2016.8.01.0000
Local:Rio Branco

-
ços de chaveiro concernentes à abertura de portas e substituição de fechadu-
ras e segredo de cilindros defeituosos, destinados a atender as demandas do 
Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 

de Realização (doc. 0398546), Resultado por Fornecedor (doc. 0398547) e 
Termo de Adjudicação (doc. 0398548), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do 
Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de me-

sete reais) para o grupo 2.

HOMOLOGO a decisão apresentada.
À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COM-



Rio Branco-AC, sexta-feira
18 de maio de 2018.
ANO XXVl Nº 6.121130 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

PRASNET.
Após a assinatura do i
serviços destinada a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniên-
cia e necessidade, mediante procedimentos deliberados pela Diretoria de Lo-
gística, observando a utilização racional e as formas de controle dos recursos 

 
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 17/05/2018, às 12:35, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0002446-45.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco

ros para Bandeiras com base individual para am-
bientes internos.

DECISÃO

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

internos.
Para tanto, foi juntado o mapa de preços (doc. 0389509) e a minuta de edital 

(doc. 0372261).

manifestando-se pel

-

a Lei Complementar n. 101/2000, art. 16.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.

 
Rio Branco-AC, 15 de maio de 2018.
 
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 17/05/2018, às 12:36, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0001848-91.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco

-
ticos).

DECISÃO

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

domésticos) para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Acre.
Para tanto, foi juntado o mapa de preços (doc. 0386111) e a minuta de edital 

(doc. 0364001).

-

-

a Lei Complementar n. 101/2000, art. 16.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.

 
Rio Branco-AC, 16 de maio de 2018.
 
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 17/05/2018, às 11:48, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0002491-49.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco

DECISÃO

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

-
nados à atender a frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Acre 

Referência deste Edital..
Para tanto, foi juntado o mapa de preços (doc. 0389833) e a minuta de edital 

(doc. 0397261).

0399835).
-

-

a Lei Complementar n. 101/2000, art. 16.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.

 
Rio Branco-AC, 16 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 17/05/2018, às 12:34, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0006035-79.2017.8.01.0000
Local:Rio Branco

Assunto:Contratação de pessoa física ou jurídica prestadora de serviços para 
-

cas de Bujari, Capixaba, Sena Madureira, Xapuri, Acrelândia, Brasiléia e Ma-

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL
 

acordo com as Atas (docs. 0366186 e 0389707), a Pregoeira do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo crité-

mil e setecentos reais) para o grupo 4 (Comarca de Xapuri).

HOMOLOGO a decisão apresentada.
-

tinada a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniência e necessi-
dade, mediante procedimentos deliberados pela Diretoria de Logística, obser-

disponíveis.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 17/05/2018, às 12:36, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO

27/2018. Tipo: Menor preço por Item. Objeto: Formação de registro de preços 
-

-
TAME: A licitação será realizada em ambiente virtual do site www.comprasnet.

e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 16 de maio de 2018.

Luzia Miranda de Souza
Pregoeira/TJAC


