
105DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Rio Branco-AC, segunda-feira

15 de abril de 2019.
ANO XXVl Nº 6.332

atender as necessidades das Comarcas do Interior do Estado, conforme es-

Local e data da realização do certame: A licitação será realizada em ambiente 
virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 30 de abril de 2019, às 10h30min 
(horário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida 
por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 12 de abril de 2019.

Pregoeiro TJAC
 
Processo Administrativo nº:0009302-25.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Bens e Materiais - GEMAT
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Registro de Preços com vistas à futura e eventual aquisição de mate-
riais diversos (copa e cozinha) para o Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 9/2019, de acordo com a Ata de 
Realização (doc. 0560201), Resultado por Fornecedor (doc. 0560204) e Termo 
de Adjudicação (doc. 0560205), 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:
SANTANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº 02.591.097/0001-80, com valor global de R$ 2.909,00 (dois mil 
novecentos e nove reais) para os itens 3, 24, 41 e 45;
STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.252.941/0001-36, com valor global de R$ 28.312,00 (vinte e oito mil trezen-
tos e doze reais) para os itens 8, 12, 35, 38 e 39;
FÊNIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRE-
LI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.608.621/0001-64, com valor global de R$ 
1.291,80 (um mil duzentos e noventa e um reais e oitenta centavos) para os 
itens 2, 9 e 18;
J. V. COMÉRCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 17.745.710/0001-43, com 
valor global de R$ 718,00 (setecentos e dezoito reais) para os itens 14, 19 e 
33;
BRÁSIDAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.483.193/0001-96, com valor 
global de R$ 18.477,00 (dezoito mil quatrocentos e setenta e sete reais) para 
o item 31;
M. I. M. ARAÚJO, inscrita no CNPJ sob o nº 26.338.358/0001-12, com valor 
global de R$ 66.778,00 (sessenta e seis mil setecentos e setenta e oito reais) 
para os itens 11, 20, 22, 25, 42, 51 e 57;
FABIANA RODRIGUES PEREIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.427.828/0001-
14, com valor global de R$ 43.055,80 (quarenta e três mil cinquenta e cinco 
reais e oitenta centavos) para os itens 1, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 21, 23, 28, 
29, 30, 32, 36, 40, 47, 52 e 56;
HOLANDA PAPELARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 63.772.925/0001-
70, com valor global de R$ 7.646,70 (sete mil seiscentos e quarenta e seis 
reais e setenta centavos) para os itens 13, 34, 37, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 
54 e 55.
Foram fracassados os itens 26 e 27.
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 
, Presidente, em 11/04/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, 

“b”, da Lei 11.419/2006.

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS 

- Conceder uma diária ao servidor 
, Assessor, Código CJ3-PJ, do Gabinete da Corregedoria-Geral da 

Justiça, Matrícula 6534-0, por seu deslocamento ao município de Plácido de 
Castro, nos dias 21 e 22 de fevereiro do corrente ano, para realizar Correição 

-
ção da Corregedoria-Geral da Justiça, conforme Proposta de Viagem.

 - Conceder uma diária ao servidor 
, Assessor, Conceder meia diária ao servidor Alfeu Moreira de Mesquita, 

ao município de Plácido de Castro, no dia 20 de fevereiro do corrente ano, 
conforme Proposta de Viagem.

 – Concede meia diária ao servidor -
, Assessor Chefe Militar da Presidência, Código CJ2-PJ, Matrícula 

7402-0, por seu deslocamento ao município de Xapuri, para realizar diligências 
e buscas relacionadas ao furto que ocorreu no prédio daquela Comarca, no dia 
28 de fevereiro do corrente ano, conforme Proposta de Viagem.

– Considerando o inteiro teor do Ofício n.º 1430/2019, 
oriundo da Direção do Foro da Comarca de Bujari; designa a servidora -

, Técnico Judiciário, Matrícula 3077-5, para respon-
der 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 22 de abril 
a 11 de maio do corrente ano, tendo em vista o afastamento do titular, por 
motivo de férias.

 – Considerando o teor do Ofício nº 1650/2019, oriundo 
da Direção do Foro da Comarca de Epitaciolândia; designa o servidor -

, Técnico Judiciário, Matrícula 3593-9, para atu-

de Trabalho de Distribuição, Contadoria-Partidoria e Cumprimento de Manda-
dos Judiciais da Diretoria do Foro da Comarca de Epitaciolândia, no período 
de 8 a 21 de abril do corrente ano, tendo em vista o afastamento do titular, por 
motivo de férias.

– Considerando o inteiro teor do Ofício 1669/2019, oriun-
do da Diretoria do Foro da Comarca de Plácido de Castro; designa o servidor 

, Técnico Judiciário, Matrícula 1228-9, para 
responder pelo cargo de provimento em comissão de Diretor de Secretaria, 
Código CJ5-PJ, da Vara Criminal da Comarca de Plácido de Castro, no período 
de 25 a 27 de março do corrente ano, tendo em vista o afastamento do titular, 
por motivo de Luto.

 – Considerando o inteiro teor do Ofício 1619/2019, oriun-
do da Direção do Foro da Comarca de Brasiléia; designa a servidora -

, Técnico Judiciário, Matrícula 3278-6, para responder 
pelo cargo de provimento em comissão de Diretor de Secretaria, Código CJ5-
-PJ, da Vara Cível da Comarca de Brasiléia, no período de 9 de abril a 7 de 
junho do corrente ano, tendo em vista o afastamento da titular, por motivo de 
férias e licença prêmio.

 – Considerando o teor do Ofício nº 1476/2019, do 3º Jui-
zado Especial Cível da Comarca de Rio Branco; designa o servidor 

, Técnico Judiciário, Matrícula 3781-0, para atuar como Su-

Cível da Comarca de Rio Branco, no período de 1º a 12 de abril do corrente 
ano, tendo em vista o afastamento do titular, por motivo de férias.

 – Considerando o teor do Ofício nº 1483/2019, oriundo 
da Direção do Foro da Comarca de Cruzeiro do Sul; designa o servidor -

, Técnico Judiciário, Matrícula 3426-6, para atuar como 
-

balho da Distribuição de Feitos Judiciais, Protocolo e Contadoria-Partidoria da 
Diretoria do Foro da Comarca de Cruzeiro do Sul, no período de 8 a 22 de abril 
do corrente ano, tendo em vista o afastamento do titular, por motivo de férias. 

 – Concede uma diária e meia à Desembargadora 
, por seu deslocamento à cidade do Rio de Janeiro-RJ, 

para participar do XIV Encontro do Colégio de Coordenadores da Infância e da 
Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, no período de 2 a 3 de maio do 
corrente ano, expedindo-lhe bilhete de passagem aérea no trecho Rio Branco/
Rio de Janeiro/Rio Branco, conforme Proposta de Viagem.

– Concede uma diária e meia à Juíza Auxiliar da Pre-
sidência , por seu deslocamento à cidade do Rio de 
Janeiro-RJ, para participar do XIV Encontro do Colégio de Coordenadores da 
Infância e da Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil, no período de 2 a 3 
de maio do corrente ano, expedindo-lhe bilhete de passagem aérea no trecho 
Rio Branco/Rio de Janeiro/Rio Branco, conforme Proposta de Viagem.

 – Considerando os termos da solicitação do Diretor de 
Gestão Estratégica deste Tribunal; lota a servidora , 
Técnico Judiciário, Matrícula 1446-0, na Gerência de Projetos da Diretoria de 
Gestão Estratégica deste Tribunal, com efeito retroativo a 11 de março do cor-
rente ano.
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