
107DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Rio Branco-AC, quinta-feira

21 de fevereiro de 2019.
ANO XXVl Nº 6.300

05.961.427/0001-70, com valor global de R$ 2.606,00 (dois mil seiscentos e 
seis reais) para o grupo único.
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolhe-se o Parecer ASJUR 
e HOMOLOGA-SE a decisão apresentada.
À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COM-
PRASNET.
Publique-se e cumpra-se com as devidas cautelas.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador FRANCISCO 
, Presidente, em 18/02/2019, às 16:27, conforme art. 1º, III, 

“b”, da Lei 11.419/2006.
 

Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Bens e Materiais - GEMAT
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Registro de preços para eventual aquisição de materiais diversos (ma-

-

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 05/2019, de acordo com a Ata de 
Realização (doc. 0537696), Resultado por Fornecedor (doc. 0537698) e Termo 
de Adjudicação (doc. 0537702), 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:
RICHARD S MIRANDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.650.136/0001-96, com 
valor global de R$ 10.497,00 (dez mil quatrocentos e noventa e sete reais), 
sendo R$ 1.395,00 (um mil trezentos e noventa e cinco reais) para o item 1, 
R$ 732,00 (setecentos e trinta e dois reais) para o item 2, R$ 3.000,00 (três mil 
reais) para o item 3, R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) para o item 4 e de R$ 
5.040,00 (cinco mil quarenta reais) para o item 5;
AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.263.279/0001-70, com valor global de R$ 1.095,00 (um mil noventa e cinco 
reais) para o item 10;
SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.099.588/0001-07, com valor global de R$ 3.858,50 (três mil oitocentos e 
cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) para o item 09;
SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 11.355.397/0001-50, com valor global de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) para o item 06, e
GERALDO C GUITTI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.360.435/0001-66, com va-
lor global de R$ 787,40 (setecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) 
para o item 11.
Foram fracassados os itens 7 e 8.
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolhe-se o Parecer ASJUR 
e HOMOLOGA-SE a decisão apresentada.
À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COM-
PRASNET.
Publique-se e cumpra-se com as cautelas merecidas.
Documento assinado eletronicamente por Desembargador FRANCISCO 
DJALMA da Silva, Presidente, em 18/02/2019, às 16:52, conforme art. 1º, III, 
“b”, da Lei 11.419/2006.
 

Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Supervisão Regional de Fiscalização de Contratos e Levantamen-
tos de Indicadores 
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

-
gital para suprir as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 8/2019, de acordo com a Ata de 
Realização (doc. 0537864), Resultado por Fornecedor (doc. 0537866) e Termo 
de Adjudicação (doc. 0537869), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de menor preço 
por grupo, a empresa SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES 
S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 09.461.647/0001-95, com valor global de R$ 
494.344,00 (quatrocentos e noventa e quatro mil trezentos e quarenta e quatro 
reais) para o grupo 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.
Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador FRANCISCO 
DJALMA da Silva, Presidente, em 18/02/2019, às 16:56, conforme art. 1º, III, 
“b”, da Lei 11.419/2006.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS 

 – Considerando o teor do Ofício nº 583/BRDFO, oriundo 
da Direção do Foro da Comarca de Brasiléia; designa a servidora 

, Técnico Judiciário, Matrícula 1416-8, para atuar 
-

sos de Trabalho da Distribuição de Feitos Judiciais, Protocolo e Contadoria-
-Partidoria da Diretoria do Foro da Comarca de Brasiléia, no período de 11 
de fevereiro a 1º de março do corrente ano, tendo em vista o afastamento do 
titular, por motivo de folgas.

 – Considerando o teor do Ofício nº 629/RBORG01, oriun-
do da Vara de Delitos de Organizações Criminosas; designa o servidor 

, Analista Judiciário, Matrícula 7314-0, para responder pelo 
cargo de provimento em comissão de Diretor de Secretaria, Código CJ5-PJ, 
da Vara de Delitos de Oganizações Criminosas da Comarca de Rio Branco, 
no período de 18 de fevereiro a 1º de março do corrente ano, tendo em vista o 
afastamento do titular, por motivo de férias.

– Concede uma diária e meia ao Desembargador 
, Membro da Comissão de Segurança, por seu deslocamen-

to à cidade de Brasília-DF, no período de 25 a 26 de fevereiro do corrente 
ano, para participar do Seminário de Políticas Judiciárias e Segurança Pública, 
expedindo-lhe bilhete de passagem aérea no trecho Rio Branco/Brasília/Rio 
Branco, conforme Proposta de Viagem.

 – Concede uma diária e meia ao servidor 
, Assessor Chefe Militar da Presidência, código CJ2-PJ, ma-

trícula 7402-0, por seu deslocamento à cidade de Brasília-DF, para participar 
do Seminário de Políticas Judiciárias e Segurança Pública, no período de 25 a 
26 de fevereiro do corrente ano, expedindo-lhe bilhete de passagem aérea no 
trecho Rio Branco/Brasília/Rio Branco, conforme Proposta de Viagem.

 – Concede três diárias à servidora -
, Técnico Judiciário, Matrícula 963-6, por seu deslocamento 

aos municípios de Capixaba, nos dias 14 e 15 de fevereiro; Plácido de Castro, 
nos dias 21 e 22 de fevereiro; e Bujari, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março 
do corrente ano, para realizar Correição Geral Ordinária nas Serventias Extra-

conforme Proposta de Viagem.

 – Concede três diárias à servidora 
, Técnico Judiciário, Matrícula 1525-3, por seu desloca-

mento aos municípios de Capixaba, nos dias 14 e 15 de fevereiro; Plácido de 
Castro, nos dias 21 e 22 de fevereiro; e Bujari, nos dias 28 de fevereiro e 1º 
de março do corrente ano, para realizar Correição Geral Ordinária nas Serven-

Justiça, conforme Proposta de Viagem.

 – Concede três diárias ao servidor -
, Analista Judiciário, Matrícula 7011-0, por seu deslocamento aos 

municípios de Capixaba, nos dias 14 e 15 de fevereiro; Plácido de Castro, nos 
dias 21 e 22 de fevereiro; e Bujari, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março do 
corrente ano, para realizar Correição Geral Ordinária nas Serventias Extraju-

conforme Proposta de Viagem.

– Concede uma diária ao servidor -
, Assessor da Corregedoria-Geral da Justiça, Código 

CJ3-PJ, Matrícula 1360-0, por seu deslocamento ao município de Capixaba, 
nos dias 14 e 15 de fevereiro do corrente ano, para realizar Correição Geral 

Corregedoria-Geral da Justiça, conforme Proposta de Viagem.

 – Concede três diárias à servidora 

Código CJ3-PJ, Matrícula 1721-3, por seu deslocamento aos municípios de 
Capixaba, nos dias 14 e 15 de fevereiro; Plácido de Castro, nos dias 21 e 
22 de fevereiro; e Bujari, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março do corrente 
ano, para realizar Correição Geral Ordinária nas Serventias Extrajudiciais, in-

Proposta de Viagem.

– Concede três diárias ao Juiz Auxiliar da Corregedoria-
-Geral da Justiça , por seu deslocamento aos municípios 
de Capixaba, nos dias 14 e 15 de fevereiro; Plácido de Castro, nos dias 21 e 
22 de fevereiro; e Bujari, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março do corrente 
ano, para realizar Correição Geral Ordinária nas Serventias Extrajudiciais, in-

Proposta de Viagem.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 05/2019, de acordo com a Ata de 


