
121DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Rio Branco-AC, terça-feira

31 de julho de 2018.
ANO XXVl Nº 6.166

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 39/2018, de acordo com a Ata de 
Realização (doc. 0437934), Resultado por Fornecedor (doc. 0437935) e Termo 
de Adjudicação (doc. 0437936), 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:
PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.782.546/0001-07, com valor global de R$ 121.194,00 (cento e vinte e um 
mil, cento e noventa e quatro reais), sendo o valor unitário de R$ 6.733,00 (seis 
mil, setecentos e trinta e três reais) para o item 1;
TJC IMPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.692.484/0001-70, 
com valor global de R$ 20.898,00 (vinte mil, oitocentos e noventa e oito reais), 
sendo o valor unitário de R$ 1.161,00 (um mil, cento e sessenta e um reais) 
para o item 2.
G G HORACIO, inscrita no CNPJ sob o nº 29.863.895/0001-70, com valor glo-
bal de R$ 7.740,00 (sete mil, setecentos e quarenta reais), sendo o valor unitá-
rio de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) para o item 3.
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR e 
HOMOLOGO a decisão apresentada.
À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COM-
PRASNET.

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

disponíveis.
Publique-se.
 
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 30/07/2018, às 11:25, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0000155-09.2017.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:Presidência 
Relator:Assessoria Jurídica
Requerente:Diretoria de Gestão Estratégica, Presidência
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Licitação. Recurso. Decisão homolotatória 

DECISÃO

Considerando as informações contidas nos autos, Acolho a Manifestação 
ASJUR (evento 0428596), e Homologo a Decisão (evento 0412042) proferi-
da pela Sra. Pregoeira, que negou prosseguimento aos recursos interpostos 
pelas empresas Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., inscrita no CNPJ 
sob o n.º 05.888.433/0008-15. e G.G Horário-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 
29.863.895/0001-70, referente aos itens 16 e 17, do PE SRP n.º 20//2018, em 
todos os seus termos e fundamentos.
Encaminhem-se os autos à CPL para adoção das medidas necessárias.
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Rio Branco-AC, 30 de julho de 2018.
 
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 30/07/2018, às 11:40, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº: 0000155-09.2017.8.01.0000
Local : Rio Branco
Unidade : CPL
Requerente : Diretoria de Gestão Estratégica
Requerido : Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto : Aquisição de equipamentos e materiais permanentes que visam
contribuir para atender as demandas do Plano de Trabalho
do Convênio MJ n. 330/2016 (SICONV n. 841114) - para implantação
da Casa de Justiça na Cidade do Povo em Rio Branco

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Após a sessão pública relativa ao PE nº 20/2018, de acordo com a Ata de 
Realização (doc. 0402407) e Resultado por Fornecedor (doc. 0413981), a 
Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedoras do 
certame licitatório, pelo critério de menor preço por item, as empresas ARTHA 
EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o nº 28.515.824/0001-13, com valor global de R$ 51.900,00 (cinquenta e 
um mil e novecentos reais) para o item 16 e NT-NERIAH TECNOLOGIA EI-
RELI, inscrita no CNPJ sob o nº 16.596.849/0001-00, com valor global de R$ 
54.799,20 (cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e vinte 

centavos) para o item 17.

Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR e
por conta do julgamento do recurso administrativo interposto, com fulcro no art. 
4º, XXI, da Lei n. 10.520/2002, ADJUDICO o objeto do certame às empresas 
vencedoras e HOMOLOGO a decisão apresentada.

À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COM-
PRASNET.

destinada a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniência e ne-
cessidade, mediante procedimentos deliberados pela Diretoria de Logística, 

-
ceiros disponíveis.

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 30/07/2018, às 12:12, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS

Nº 1869, de 25.7.2018 - Considerando o teor do Comunicado Interno nº 
3489/2018, oriundo da Direção do Foro da Comarca de Bujari, designa o servi-
dor Smayle Batriche Pessoa, Técnico Judiciário, matrícula 6518-0, para res-
ponder pelo cargo de provimento em comissão de Diretor de Secretaria, código 
CJ5-PJ, da Área Jurisdicional Ordinária (Secretaria Criminal) e Subsecretaria 
do Juizado Especial Criminal da Comarca de Bujari, no período de 9 de julho 
de 2018 a 4 de janeiro de 2019, tendo em vista o afastamento da titular, por 
motivo de licença maternidade.

Nº 1871, de 26.7.2018 - Concede duas diárias e meia à Juíza de Direito Isa-
, titular da Vara Única da Comarca de Plácido de 

Castro, por seu deslocamento a este município, no período de 7 a 9 de agosto 
do corrente ano, para participar da  III Jornada de Estudos: Direito Processual 
Civil, conforme Proposta de Viagem.

Nº 1876, de 26.7.2018 - Considerando o teor do Ofício nº 459/2018, oriundo da 
Comarca de Senador Guiomard, revoga a Portaria nº 1517/2018, que designou 
o servidor Paulo Henrique Pinho Pascoal, Técnico Judiciário, matrícula 3850-
4, para responder pelo cargo de provimento em comissão de Diretor de Secre-
taria, código CJ5-PJ, da Vara Criminal da Comarca de Senador Guiomard, a 
partir de 1º de agosto do corrente ano.
 
Nº 1877, de 26.7.2018 - Considerando o teor do Ofício nº 459/2018, oriundo 
da Comarca de Senador Guiomard, designa o servidor Antônio Felipe Soa-
res Pessoa, Técnico Judiciário, matrícula 3486-0, para responder pelo cargo 
de provimento em comissão de Diretor de Secretaria, código CJ5-PJ, da Vara 
Criminal da Comarca de Senador Guiomard, a partir de 1º de agosto do cor-
rente ano, até ulterior deliberação, tendo em vista o afastamento do titular, por 
motivo de licença para tratamento de saúde.

Nº 1881, de 27.7.2018 - Concede meia diária ao Desembargador Francisco 
Djalma da Silva, Presidente em exercício, por seu deslocamento ao município 
de Manuel Urbano, no dia 27 de julho do corrente ano, para Visita/Inspeção ao 
Fórum, conforme Proposta de Viagem. 

Nº 1882, de 27.7.2018 - Concede meia diária ao Juiz Auxiliar da Presidência 
Lois Carlos Arruda, por seu deslocamento município de Manuel Urbano, no 
dia 27 julho do corrente ano, para auxiliar durante visita/inspeção ao Fórum, 
conforme Proposta de Viagem.

Nº 1883, de 27.7.2018 - Concede meia diária ao 1º SGT PM Antonio de Me-
neses, à disposição deste Poder, matrícula 4574-9, por seu deslocamento ao 
município de Manuel Urbano, no dia 27 de julho do corrente ano, para auxiliar 
na segurança do Presidente em exercício na visita/inspeção ao Fórum, confor-
me Proposta de Viagem.

Nº 1886, de 27.7.2018 - Considerando o teor do Ofício nº 4414/2018, oriundo 
da Direção do Foro da Comarca de Epitaciolândia, designa o servidor Darci 
Jaeger, Técnico Judiciário, matrícula 5003-0, para responder pelo cargo de 
provimento em comissão de Diretor de Secretaria, código CJ5-PJ, da Secreta-
ria Criminal da Vara Única da Comarca de Epitaciolândia, no período de 27 de 
julho a 13 de agosto do corrente ano, tendo em vista o afastamento da titular, 
por motivo de férias e folgas.


