
Rio Branco-AC, segunda-feira

11 de março de 2019.

ANO XXVl Nº 6.307102 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Processo Administrativo nº: 0000901-03.2019.8.01.0000

Local: Rio Branco

Requerente: Abel Felipe Leonardo Lima

Assunto: Morosidade processual

meio de correspondência eletrônica enviada a esta Corregedoria, noticiando 

suposta morosidade na tramitação dos autos nº 0710075-26.2018.8.01.0001 e 

00710074-41.2018.8.01.0001.

Corregedoria, no Processo Administrativo n.º 0008491-65.2018.8.01.0000, 

0496375 e 0548948.

3. Diante disso, considerando que as providências administrativas estão sendo 

tomadas no processo acima citado, determino o arquivamento do presente 

5. Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador Júnior Alberto

Processo Administrativo nº: 0008992-19.2018.8.01.0000

Local: Rio Branco

Assunto: Pedido de Providências

Criminal (autos n. 0004808-04.2018.8.01.0070).

-

noticiado.

-

-

-

ções Penais de Rio Branco nos autos n. 0004808-04.2018.8.01.0070.

-

panhamento da demanda.

6. Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador Júnior Alberto

Processo Administrativo nº: 0008535-84.2018.8.01.0000

Local: Rio Branco

Assunto: Pedido de Providências

-

setor competente deste Tribunal de Justiça para que seja atendido o pedido de 

e sala de depoimento especial”.

-

dentro de 60 (sessenta) dias, caso não houvesse nenhum problema durante a 

realização do pregão. 

-

mento ao material solicitado no id 0496054.

4. Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador Júnior Alberto

Processo Administrativo nº: 0001835-58.2019.8.01.0000

Local: Rio Branco

-

Assunto: Antecedentes criminais.

-

Ação Penal n.º 0002098-16.2018.8.24.0023.

2. Visando o atendimento ao pleito, determino a disponibilização dos autos às 

serventias de distribuições criminais do Estado do Acre para, no prazo de 10 

(dez) dias, colacionarem aos autos as certidões solicitadas.

4. Publique-se. Cumpra-se.

Desembargador Júnior Alberto

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Local:Rio Branco

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Assunto:Formação de registro de preços visando à contratação de empresa 

20 litros e vasilhame com capacidade para 20 litros, para atender as neces-

Jordão.

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 

Realização (doc. 0537486), Resultado por Fornecedor (doc. 0537487) e Termo 

de Adjudicação (doc. 0537488), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Esta-

-

mil novecentos e cinquenta reais) para o grupo 3.

-

PRASNET.

Publique-se e cumpra-se com as cautelas merecidas.

 

Documento assinado eletronicamente por Desembargador FRANCISCO 

“b”, da Lei 11.419/2006.

Local:Rio Branco

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Assunto:Formação de registro de preços visando à contratação de empresa 

para prestação dos serviços de agenciamento de viagens e hospedagens, 

compreendendo reserva, emissão, remarcação, cancelamento, endosso, en-
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bagagem e emissão de seguro de assistência em viagem internacional

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 

Ata de Realização (doc. 0547922) e Resultado por Fornecedor (doc. 0547925), 

a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedora do 

Viagem), para o item único. O valor total disponível para contratação corres-

ponde a 1.175.000,00 (um milhão cento e setenta e cinco mil reais).

-

-

PRASNET.

Publique-se e cumpra-se com as cautelas merecidas.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador FRANCISCO 

“b”, da Lei 11.419/2006.dju

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS

 - Concede duas diárias e meia ao servidor -

 - Concede meia diária ao servidor 

-

 - Concede meia diária ao servidor 

, Analista Judiciário, matrícula 7084-0, por seu deslocamento ao 

Proposta de Viagem.

 - Concede uma diária ao servidor -

-

rinha, Colibri Bujari/Porto Acre no dia 28 de janeiro e Estrada de Boca do Acre 

 - Concede meia diária ao servidor 

-

Proposta de Viagem.

070/1997, que lotou o servidor , Técnico Judiciário, 

-

 - Lota o servidor  , 

do corrente ano.

 - Concede duas diárias e meia à servidora -

-

realizado pela ENFAM, no período de 12 a 14 de março do corrente ano, 

 - Considerando o inteiro teor do Despacho nº 

-

o servidor , Técnico Judiciário, Matrícula 

 - Considerando o inteiro teor do Despacho nº 2316 / 

-

dora , Técnico Judiciário, Matrícula 3078-3, na 

-

Local:Rio Branco

Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Assunto:Curva da Maturidade

MANIFESTAÇÃO

-

-

na curva de maturidade computado o período de 09/09/1985 a 30/11/1987 e, 

-

março/2013”. 

-

Classe “B”, do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, nos termos do artigo 13, 

instituiu o Plano de Carreiras, cargos e remuneração dos Servidores do Poder 

Nos termos do ato nº 004, de 08/08/2013, Técnico Judiciário, EJ-NM-210 clas-

Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do 

-

-

-

aposentou-se em 20/07/2016.

em 01/02/2013, sendo, portanto, enquadrado no cargo de Técnico Judiciário, 

No que cerne ao reenquadramento, considerando a data de admissão nes-

te Poder, em 09/09/1985, uma vez que o servidor contava com 27 anos, 04 

meses e 29 dias, computado no período de 09/09/1985 a 01/02/2013, para 

servidora mesmo computando o período de CTPS, o enquadramento corres-

ponde a Classe B, Nível 2.

0492448.

-


