
Rio Branco-AC, segunda-feira
13 de agosto de 2018.
ANO XXVl Nº 6.174120 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº:0001288-52.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Supervisão Regional Área de Transporte
Objeto:Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de lavagem 

município de Rio Branco
 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 
Após a sessão pública relativa ao PP SRP nº 6/2018, a Pregoeira do Tribunal 
de Justiça do Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo 
critério de menor preço por grupo, a empresa SANDRO DE FRANÇA PEREI-

41.998,00 (quarenta e um mil novecentos e noventa e oito reais) para o grupo 
1.
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 à empresa 
vencedora e HOMOLOGO a decisão apresentada.

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 

Publique-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 10/08/2018, às 12:14, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

REAVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0002873-42.2018.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP n.º 
42/2018. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Formação de registro de preços 
para eventual aquisição de material de consumo para atender as necessida-

do Edital. Local e data da realização do certame: A licitação será realizada em 
ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 24 de agosto de 2018, 
às 10:30h (horário de Brasília). Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por 
meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 10 de agosto de 2018.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira/TJAC

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA

 
Nº 1911, de 31.7.2018 – Concede meia diária à servidora Jocilene Arino do 
Nascimento Medeiros, Técnico Judiciário, matrícula 3567-0, por seu desloca-
mento a este município, no dia 28 de julho do corrente ano, conforme Proposta 
de Viagem.

Nº 1912, de 31.7.2018 – Concede meia diária ao 1º SGT PM Paulo Caval-

, matrícula 6140-0, por seu deslocamento ao município de 
Senador Guiomard, no dia 26 de julho do corrente ano, conforme Proposta de 
Viagem.

Nº 1913, de 31.7.2018 – Concede meia diária ao CB PM Francisco Afonso 

, matrícula 500138-0, por seu deslocamento ao mu-
nicípio de Senador Guiomard, no dia 26 de  julho do corrente ano, conforme 
Proposta de Viagem.

Nº 1914, de 31.7.2018 – Concede meia diária ao servidor Raimison Nogueira 

Passos -
camento ao município de Bujari, no dia 30 de julho do corrente ano, conforme 
Proposta de Viagem.

Nº 1921, de 31.7.2018 – Concede meia diária ao servidor Damião Chaves da 

Silva, Motorista à disposição deste Poder, matrícula 500269-0, por seu deslo-
camento ao município de Tarauacá, no dia 23 de julho do corrente ano, confor-
me Proposta de Viagem.

Nº 1922, de 31.7.2018 – Concede meia diária ao servidor Damião Chaves da 

Silva, Motorista à disposição deste Poder, matrícula 500269-0, por seu deslo-
camento ao município de Tarauacá, no dia 30 de julho do corrente ano, confor-
me Proposta de Viagem.

Nº 1923, de 31.7.2018 – Concede uma diária e meia ao servidor Damião Cha-

ves da Silva, Motorista à disposição deste Poder, matrícula 500269-0, por seu 
deslocamento a este município, no período de 31 de julho a 1º de agosto do 
corrente ano, conforme Proposta de Viagem.

Nº 1937, de 1.8.2018 – Concede quatro diárias e meia ao servidor Afonso 

, Assessor Técnico da Diretoria de Tecnologia da Informa-
ção, código CJ5-PJ, matrícula 1126-6, por seu deslocamento aos municípios 
de Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia, no período de 23 a 27 de julho do corren-
te ano, conforme Proposta de Viagem.

Nº 1938, de 1.8.2018 – Concede quatro diárias e meia ao servidor Jader Sou-

sa Santos, Analista Judiciário, matrícula 7044-0, por seu deslocamento aos 
municípios de Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia, no período de 23 a 27 de julho 
do corrente ano, conforme Proposta de Viagem.

Nº 1939, de 1.8.2018 – Concede uma diária e meia ao servidor Jean Carlos 

Nery da Costa, Gerente de Redes, código CJ4-PJ, matrícula 1523-7, por seu 
deslocamento aos municípios de Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia, no período 
de 1º a 2 de agosto do corrente ano, conforme Proposta de Viagem.

Nº 1944, de 2.8.2018 – Concede meia diária ao servidor Wanderson de Sou-

za Miranda, Técnico Judiciário, matrícula 3535-1, por seu deslocamento ao 
município de Brasiléia, no dia 19 de abril de 2018 do corrente ano, conforme 
Proposta de Viagem.

Nº 1945, de 2.8.2018 – Concede meia diária ao servidor Raimison Nogueira 

Passos -
camento ao município de Bujari, no dia 1º de agosto do corrente ano, conforme 
Proposta de Viagem.

Nº 1946, de 2.8.2018 – Concede meia diária ao servidor Aluízio Antônio Ve-

ras, Engenheiro Eletricista à disposição deste Poder, matrícula 500132-0, por 
seu deslocamento à Comarca de Sena Madureira, no dia 2 de agosto do cor-
rente ano, conforme Proposta de Viagem.

Nº 1957, de 3.8.2018 – Concede uma diária e meia à servidora Diana Cristina 

Lustosa Braga, Diretora Regional do Vale do Juruá, código CJ1-PJ, matrícula 
7403-1, por seu deslocamento aos municípios de Tarauacá e Feijó, no perío-
do de 3 a 4 de agosto do corrente ano, para acompanhar o representante da 
Empresa Tenda Comércio e Construção Ltda., e vistoriar o levantamento or-
çamentário dos serviços de Manutenção Predial a serem realizados naquelas 
Comarcas, conforme Proposta de Viagem.

Nº 1961, de 3.8.2018 – Concede três diárias ao servidor Francisco de Assis 

Ferreira da Silva, à disposição deste Poder, matrícula 500246-0, por seu des-
locamento ao município de Cruzeiro do Sul, nos dias 3, 7, 10, 24, 28 e 30 de 
agosto do corrente ano, conforme Proposta de Viagem.

Nº 1962, de 3.8.2018 – Concede uma diária e meia à servidora Lina Grasiela 

do Nascimento, Técnico Judiciário, matrícula 1514-1, por seu deslocamento 
ao município de Sena Madureira, no período de 30 a 31 de julho do corrente 

Viagem.

Nº 1964, de 3.8.2018 – Concede uma diária e meia ao servidor Clodomiro 

Neves do Nascimento -
monial da Presidência deste Tribunal, código CJ6-PJ, matrícula 2055-0 por seu 
deslocamento ao município de Sena Madureira, no período de 30 a 31 de julho 

Proposta de Viagem.     

Nº 1965, de 3.8.2018 – Concede três diárias e meia ao servidor 
Cavalcante

deslocamento ao município de Sena Madureira, no período de 30 de julho a 2 
de agosto do corrente ano, conforme Proposta de Viagem.         

Nº 1966, de 3.8.2018 – Concede meia diária ao servidor  -

seu deslocamento ao município de Sena Madureira, no dia 31 de julho do 
corrente ano, conforme Proposta de Viagem.    

Nº 1967, de 3.8.2018 –   Concede uma diária e meia à servidora Ana Paula 

Batalha da Silva, Gerente de Comunicação, código CJ4-PJ, matrícula 7401-0, 
por seu deslocamento ao município de Sena Madureira, no período de 30 a 31 
julho do corrente ano, para realizar a cobertura da solenidade de abertura da 

Viagem.

Nº 1968, de 3.8.2018 – Concede meia diária à Desembargadora Eva Evan-

, por seu deslocamento ao município de Sena Madu-
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