
Rio Branco-AC, quinta-feira
17 de janeiro de 2019.
ANO XXVl Nº 6.27656 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

esta Corregedoria-Geral pela Sra. Hellen Villalba, requestando pelas providên-
cias de impulso no processo n. 0713423-52.2018.8.01.0001 (cumprimento de 

-

urgência do pedido, eis que há 4 (quatro) meses não recebe a pensão devida e 
necessita custear as despesas da credora (rematrícula e médico).  

2. De início, em razão da matéria em análise ser revestida de natureza alimen-
tícia, reputa-se adequado dispensar o cumprimento do art. 23[i], do Provimento 
COGER nº 16/2016 para o seu processamento.

3. Pois bem. Em consulta ao sistema processual SAJ denota-se que a car-

52.2018.8.01.0001 (cumprimento de sentença), fora devidamente assinada e 
enviada ao seu destinatário, nos termos do protocolo datado de 10.01.2019 
(Id 0525724).

4. Diante dessa constatação, resta evidente inexistir qualquer providência a ser 

5. Com essas considerações, reputa-se conveniente se reconhecer a perda 
do objeto da reclamação e determinar o arquivamento do feito, com as baixas 
eletrônicas devidas.

6. Ciência às partes, servindo esta de ofício.

7. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco-AC, 14 de janeiro de 2019.

Desembargadora Waldirene Cordeiro
Corregedora-Geral da Justiça 

[i] Art. 23. Os pedidos de providências, representações e similares acerca da 
-

cessiva no trâmite dos processos, ressalvados os casos inequivocamente ur-
gentes, deverão ser formulados inicialmente ao magistrado condutor do feito, 
por escrito.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº:0004040-94.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Assessoria Militar
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução 
dos serviços de construção das celas prisionais no prédio sede da Vara da 
Infância e Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul.

DECISÃO

ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção das 
celas prisionais no prédio sede da Vara da Infância e Juventude da Comarca 
de Cruzeiro do Sul.
Para tanto, foi juntado o mapa de preços (doc. 0489287), minuta de edital (doc. 

-

A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, conforme Parecer Jurídico (doc. 0525780).

0526275).
Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da contrata-
ção, AUTORIZO a abertura do certame.
Feito isso, declaro, com fundamento no art. 16, inc. II, da LC n. 101/2000, que 

Anual e é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano 
Plurianual.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.
Publique-se.
Rio Branco-AC, 14 de janeiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 15/01/2019, às 11:37, conforme art. 1º, III, �b�, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0008779-13.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Bens e Materiais - GEMAT
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Assunto:Registro de preços para eventual aquisição de materiais diversos 

DECISÃO

para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.
Para tanto, foi juntado o mapa de preços (doc. 0518617) e a minuta de edital 

(doc. 0524916).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR (doc. 0524218).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 

Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da aquisição, 
AUTORIZO a abertura do certame.

-
nibilidade orçamentária, assim como a declaração de adequação de que trata 
o art. 16 da Lei Complementar n. 101/2000.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.
Publique-se.
Rio Branco-AC, 14 de janeiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 15/01/2019, às 11:37, conforme art. 1º, III, �b�, da Lei 
11.419/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0008779-13.2018.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
05/2019. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Formação de registro de preços 

atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme Ter-
mo de Referência do Edital. LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
A licitação será realizada em ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, 
no dia 01 de fevereiro de 2019, às 11:30h (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, 16 de janeiro de 2019.

Luzia Miranda de Souza
Pregoeira/TJAC

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0004040-94.2018.8.01.0000. Tomada de Preços n.º 01/2019. 
Tipo: Regime de Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação de em-
presa do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção 
das celas prisionais no prédio sede da Vara da Infância e Juventude da Comar-
ca de Cruzeiro do Sul. LOCAL E DATA PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação 

-
te da Comissão até às 9:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2019, na Sala de 
Reuniões, situada na Sede Administrativa, à Rua Tribunal de Justiça, s/n., Via 
Verde - Rio Branco/AC. 

Rio Branco�AC, 15 de janeiro de 2019.

Luzia Miranda de Souza
Presidente da CPL/TJAC

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS

Nº 3238, de 18.12.2018 � Concede uma diária ao servidor Davi Marcos Pi-
nheiro Moreira
deslocamento ao município de Capixaba, nos dias 11 e 13 de dezembro do 
corrente ano, conforme Proposta de Viagem.

Nº 3264, de 19.12.2018 � Concede duas diárias ao servidor Rodrigo Loureiro 
Lima, Agente de Segurança, matrícula 6455-0,  por seu deslocamento aos 
municípios de Rio Branco, nos dias, 5,7 e 11 dezembro; e Capixaba no dia 13 
de dezembro, conforme Proposta de Viagem.

Nº 3290, de 21.12.2018 � Concede meia diária ao servidor Egnaldo Ferreira 
de Arruda, Técnico Judiciário/Motorista, matrícula 3451-7, por seu desloca-
mento ao município de Sena Madureira, no dia 20  de dezembro do corrente 
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