
Rio Branco-AC, quarta-feira
15 de agosto de 2018.
ANO XXVl Nº 6.176126 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

DIRETORIA DE LOGÍSTICA
Processo Administrativo nº:0005883-65.2016.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:ASJUR
Relator:Presidência do TJAC
Requerente:SURES
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Aditivo. Alteração quantitativa e renovação.

DECISÃO

Diante das informações contidas nos autos, ACOLHO o Parecer ASJUR (even-
to 0446030) e AUTORIZO o aditamento ao Contrato n.º 58/2017, celebrado por 
este TRIBUNAL DE JUSTIÇA e a empresa ACRE FRIO AR CONDICIONADO 
LTDA., inscrita no CNPJ n° 10.889.815/0001-27, para majorar em 9,06% (nove 

que corresponde ao valor de R$ 17.925,78 (dezessete mil, setecentos e vinte 
e cinco reais e setenta e oito centavos), por conseguinte, alterando-se o valor 
global do contrato para R$ 642.930,89 (seiscentos e quarenta e dois mil, nove-
centos e trinta reais e oitenta e nove centavos).
 De outra, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, 
também AUTORIZO a renovação da vigência do Contrato n.º 58/2017, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, no período de 17 de agosto de 2018 a 17 de agosto 
de 2019. 
Encaminhem-se os autos à Diretoria de Logística para adoção das medidas 
necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
 
Rio Branco-AC, 13 de agosto de 2018.
 
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 13/08/2018, às 17:33, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº:0003375-78.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Qualidade de Vida - GEVID
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos de academia para atender as necessidades do Poder Judiciário 
do Estado do Acre
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 45/2018, de acordo com a Ata de 
Realização (doc. 0446896), Resultado por Fornecedor (doc. 0446899) e Termo 
de Adjudicação (doc. 0446900), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de menor preço 
por item a empresa:
MECATRON TECNOLOGIA E SERVICOS - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
nº 22.899.299/0001-09, com valor global de R$ 89.280,12 (oitenta e nove mil 
duzentos e oitenta reais e doze centavos) para o item 1.
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 14/08/2018, às 11:00, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS

Nº 2031, de 13.8.2018 – Concede duas diárias e meia ao Juiz de Direito 
, Titular da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Rio Branco, por seu deslocamento à Terra indígena colônia 27 - 
aldeia Pinuyá, localizada a 7km do município de Tarauacá/AC, para participar 
do encontro dos povos indígenas Huni Kui, junto com a Federação do Povo 
Huni Kui no Estado do Acre, no período de 1º a 3 de agosto do corrente ano, 
conforme Proposta de Viagem.

Nº 2035, de 13.8.2018 – Concede duas diárias e meia ao Juiz de Direito Alex 

Ferreira Oivane, titular da Vara Criminal da Comarca de Feijó, por seu des-
locamento a este município, no período de 6 a 9 de agosto do corrente ano, 
para participar da III Jornada de Estudos Jurídicos, conforme Despacho nº 
11802/2018 - PRESI/GAPRE.

Nº 2044, de 13.8.2018 – Concede uma diária e meia à Desembargadora Wal-

direne Oliveira da Cruz Lima Cordeiro, Corregedora-Geral da Justiça, por 
seu deslocamento à cidade de Brasília-DF, no período de 15 a 16 de agosto do 
corrente ano, para participar do V Encontro da Justiça Estadual, expedindo-lhe 
bilhete de passagem aérea no trecho Rio Branco/Brasília/Rio Branco, confor-
me Proposta de Viagem. 

Nº 2045, de 13.8.2018 – Concede uma diária e meia 3º SGT PM Carlos Afon-

so da Silva, matrícula 6897-0, segurança aproximado da Corregedora-Geral 
da Justiça, por seu deslocamento à cidade de Brasília-DF, no período de 15 a 
16 de agosto do corrente ano, acompanhando a Corregedora-Geral da Justiça, 
durante o V Encontro da Justiça Estadual, expedindo-lhe bilhete de passa-
gem aérea no trecho Rio Branco/Brasília/Rio Branco, conforme Proposta de 
Viagem.

Nº 2046, de 13.8.2018 – Concede uma diária e meia ao servidor Pedro Cou-

tinho Junior, Gerente de Fiscalização Judicial da Corregedoria-Geral da 
Justiça, código CJ4-PJ, matrícula 6702-1, por seu deslocamento à cidade de 
Brasília-DF, no período de 15 a 16 de agosto do corrente ano, acompanhando 
a Corregedora-Geral da Justiça, durante o V Encontro da Justiça Estadual, 
expedindo-lhe bilhete de passagem aérea no trecho Brasília/Rio Branco, con-
forme Proposta de Viagem.

Nº 2047, de 13.8.2018 – Concede duas diárias e meia ao servidor Ronaleudo 
da Silva Santos, Gerente de Serviços Auxiliares da Corregedoria-Geral da 
Justiça, código CJ4-PJ, matrícula 967-9, por seu deslocamento à cidade de 
Brasília-DF, no período de 26 a 28 de agosto do corrente ano, para participar 
de reunião Prepatória para o XII Encontro Nacional do Poder Judiciário, expe-
dindo-lhe bilhete de passagem aérea no trecho Brasília/Rio Branco, conforme 
Proposta de Viagem.

Nº 2049, de 13.8.2018 – Considerando o teor do Requerimento da Servidora 
Maria Alciene Oliveira de Araújo Queiros, revoga, a pedido, a Portaria nº 
142/2016, que lotou a servidora Maria Alciene Oliveira de Araújo Queiros, Téc-
nico Judiciário, matrícula 4011-8, na Vara de Execuções de Penas e Medidas 
Alternativas da Comarca de Rio Branco, e lotá-la na 2ª Vara da Infância e da 
Juventude da referida comarca, com efeito retroativo a 7 de agosto do corrente 
ano.

Nº 2050, de 13.8.2018 – Considerando o teor do Requerimento do Servidor 
Lucival Passarinho de Matos, revoga, a pedido, a Portaria nº 1157/2014, 
que lotou o servidor Lucival Passarinho de Matos, Técnico Judiciário, matrícula 
3460-6, na 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rio Branco, 
e lotá-lo na Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da referida 
comarca, com efeito retroativo a 7 de agosto do corrente ano.

Nº 2057, de 14.8.2018 – Torna sem efeito a Portaria nº 1801/2018, e concede 
duas diárias e meia ao 3º SGT PM Carlos Afonso da Silva, matrícula 6897-0, 
segurança aproximado da Corregedora-Geral da Justiça, por seu deslocamen-
to à cidade de Brasília-DF, no período de 23 a 25 de agosto do corrente ano, 
acompanhando a Corregedora-Geral da Justiça, durante a posse do Ministro 
Humberto Martins no cargo de Corregedor Nacional de Justiça, expedindo-lhe 
bilhete de passagem aérea no trecho Rio Branco/Brasília/Rio Branco, confor-
me Proposta de Viagem.

Nº 2058, de 14.8.2018 – Concede duas diárias e meia ao servidor Sérgio 

Antônio Francalino Rocha, Gerente de Processos, código CJ4-PJ, matrícula 
4108-4, por seu deslocamento à cidade de Brasília-DF, para participar da reu-
nião Preparatória para o XII Encontro Nacional do Poder Judiciário, no período 
de 26 a 28 de agosto do corrente ano, expedindo-lhe bilhete passagem aérea 
no trecho Rio Branco/Brasília/Rio Branco, conforme Proposta de Viagem.

Nº 2061, de 14.8.2018 – Concede duas diárias e meia à servidora Francisca 

Regiane da Silva Verçoza, Assessora, CJ7-PJ, matrícula 2747-1,  por seu 
deslocamento ao município de Epitaciolândia, no período de 16 a 18 de agosto 
do corrente ano,  para participar das atividades do Projeto  Cidadão, conforme 
Proposta de Viagem.

Nº 2062, de 14.8.2018 – Concede duas diárias e meia ao servidor Leandro 

Ramos -
camento ao município de Epitaciolândia, no período de 16 a 18 de agosto do 
corrente ano,  conforme Proposta de Viagem.

Nº 2063, de 14.8.2018 – Concede duas diárias e meia à servidora Lourdes 

Guerra Terças, Técnico Judiciário, matrícula 177-5,  por seu deslocamento 
ao município de Epitaciolândia, no período de 16 a 18 de agosto do corrente 
ano,  para participar das atividades do Projeto  Cidadão, conforme Proposta 
de Viagem.

Processo Administrativo nº:0003375-78.2018.8.01.0000

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 45/2018, de acordo com a Ata de 


