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1 Rio Branco- AC

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Tribunal de Justica do Estado do acre
Código da UASG: 925509

Pregão Eletrônico Nº 16/2020
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de água mineral, sem gás, envasada em garrafões de plástico,
retornáveis de 20 litros, para atender as Comarcas de Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia e Assis Brasil, conforme
especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência do Edital.
Edital a partir de: 10/03/2020 das 08:00 às 12:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs
Endereço: Rua Tribunal de Justiça, S/n. - Via Verde - Rio Branco (AC)
Telefone: (0xx68) 33020345
Fax: (0xx68) 
Entrega da Proposta:  a partir de 10/03/2020 às 08:00Hs
Abertura da Proposta:  em 25/03/2020 às 10:30Hs, no endereço: www.comprasnet.gov.br

Histórico de eventos publicados... 

Itens e Download

(Licitações 1-1 de 1)

Nova Pesquisa  
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CLÁUSULA OITAVA - DA RENÚNCIADA E RESCISÃO
8�1�  Este Termo de Convênio poderá ser renunciado a qualquer tempo, 
por vontade dos partícipes ou de um deles, manifestado por escrito, 
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias e rescindido por infra-
ção legal ou por descumprimento de qualquer uma das obrigações as-
sumidas neste instrumento ou Termos de Aditivos;
8�2�  No caso de rescisão, havendo pendências, ou trabalhos em exe-
cução, os convenentes definirão através de um Termo de Encerramen-
to, as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um 
dos trabalhos e todas as demais pendências, inclusive as referentes 
ao destino de bens eventualmente cedido por empréstimo, os direitos 
autorais e de propriedade dos trabalhos em andamento, bem como 
restrições ao uso  e a divulgação de bens e informações colocadas à 
disposição dos partícipes ;
8�3�  Na hipótese de rescisão por parte da CONVENIADA, decorrente 
de motivo não previsto neste Termo de Convênio, ele responderá pela 
obrigatoriedade de oferecimento do curso até a sua conclusão;
8�4�  Este Termo de Convênio poderá ser rescindido, caso as condições 
iniciais de desenvolvimento do curso não sejam assegurada, tais como:  1) 
disponibilização da infraestrutura física; 2) repasse dos recursos financeiros 
nos prazos previstos, bem como o não cumprimento a Lei nº  1044/2020�
CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO
A publicação resumida deste Termo de Convênio do Diário Oficial do 
Estado do Acre será providenciada pela CONVENENTE, para ocorrer 
no prazo de 20 dias (vinte) dias�
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO
Para dirimir possíveis dúvidas,casos omissos ou controvérsias oriundas deste 
Termo de Convênio, as partes elegem a Comarca da cidade de Xapuri-Acre, 
com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja�
E, por estarem de pleno acordo, foi este instrumento lavrado em 03 
(três) vias de igual forma e teor para os efeitos legais, assinado pelas 
partes na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo nomeadas com 
respectivos CPF�
Xapuri - Acre, 21 de Fevereiro de 2020�

FRANCISCO UBIRACY MACHADO DE VASCONCELOS
Prefeito Municipal 
CONVENENTE
FERNANDA BRIZZI
Presidente da Associação Beneficente Vitória Régia
CONVENIADA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SEI n�º 0006619-78�2019�8�01�0000� Pregão Eletrônico SRP 
nº 16/2020� Tipo: Menor Preço por Grupo� Objeto: Aquisição de água mi-
neral, sem gás, envasada em garrafões de plástico, retornáveis de 20 li-
tros, para atender as Comarcas de Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolân-
dia e Assis Brasil, conforme especificações e quantidades discriminadas 
no Anexo I – Termo 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 25 de março de 2020, 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, 6 de março de 2020�

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira TJAC

DIVERSOS

AUTO POSTO QUINARI LTDA
(AUTO POSTO QUINARI)

Torna público que requereu do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO 
ACRE – IMAC, a Renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 494/2011, 
para atividade de TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS 
PERIGOSOS (COMBUSTÍVEIS) PARA OS CAMINHÕES DE PLACAS, 
NXS1708, NXS9727 e QLU0785 NO ESTADO DO ACRE, localizado à Av� 
Castelo Branco, 2709 – Centro, município de Senador Guiomard – AC�

BRUNO TRANSPORTES LTDA

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre - 
IMAC, a Licença de Operação, para atividade de Transporte Rodoviário 
de Produtos Perigosos no Estado do Acre, para os veículos de placas: 
HRV-1G76, HRV-1G77, NOV—4E23, OAB-1H90, OAB-1I10, OAB-1460, 
OAB-1880, OAL-0110, 0AL-0220, OAL-0240, OAL-0250, OAL-O260, 
OAL-0270, OAL-0280, OAL-0290, OAL-0320, OAL-0330, HJZ-0351, 
JXW-8542, OAL-0340, OAL-0720, com sede localizada à Avenida 
Solimões, 1�519 – Sala 01 – Distrito Industrial II – Manaus - AM

FAZENDA BARREIROS S/A�

AVISO AOS ACIONISTAS
FAZENDA BARREIROS S/A, Cnpj n�º 02�664�924/0001-18 informa aos 
acionistas, que já se encontra à disposição na sede da Companhia, si-
tuada na Rua Boulevard Augusto Monteiro, n�º 523, Bairro Quinze, CEP 
69901-230, Rio Branco – Acre� O Relatório da Administração contendo 
as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício 2019, bem como os 
documentos que deram suporte às mesmas�
Rio Branco – Acre, 04 de Março de 2020�

Patrícia Farhat Lucena
Diretora Presidente

FORMATE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA�

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – 
IMAC, a Licença de Operação nº� 18/2020, com validade de 4 (quatro) 
anos, para atividade de FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E 
PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO 
E MATERIAIS SEMELHANTES, localizado à Rodovia BR-364, Km� 02, 
Lote 08, Novo Distrito Industrial, Rio Branco -Acre�

RAIMUNDO ALENCAR DE MORAIS

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO
OBJETO: Firmar Termo de Compromisso de adesão ao Programa de 
Regularização Ambiental - PRA, Art� 59, parágrafo 2º da Lei Federal nº 
12�651/2012, do imóvel rural denominado FAZENDA PEDRO TAVEIRA, 
município de Mâncio Lima - AC, com área de 173�4374 ha� 
OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Do Compromissário:
a) Manter o Remanescente de Vegetação Nativa de 104,3191 ha, como 
destinada a Reserva Legal; 
b) Promover a recuperação de 2,125 ha de Área consolidada em Área 
de Preservação Permanente irregularmente suprimida, mediante a con-
dução de regeneração natural de espécies nativas, obedecendo a um 
cronograma físico durante os anos de 2019 a 2022; 
c) Promover a recuperação de 1,1111 ha de Antropizada em Área de 
Reserva Legal irregularmente suprimida, mediante a condução de re-
generação natural de espécies nativas, obedecendo a um cronograma 
físico durante o ano de 2019; 
Do Compromitente:
a) Promover o acompanhamento e monitoramento da execução do Ter-
mo de Compromisso�
DAS PENALIDADES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO TC
a) Exclusão do PRA;
b) Paralização das atividades admitidas nas áreas consolidadas;
c) Obrigação de recomposição integral das áreas consolidadas (Lei Fe-
deral nº 12�651/2012)
AS PARTES QUE ASSINAM:

Compromitentes:
André Luiz Pereira Hassem - Diretor Presidente do Instituto de Meio Am-
biente do Acre - Sebastião da Silva – Superintendente Regional do Incra�
Compromissário:
Raimundo Alencar de Morais
Obs� Original assinado pelas partes�

(SANDOVAL� P� DE ANDRADE EIRELI)
ANDRADE & VICENTE
CNPJ:05�659�781/0002-25

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a 
Licença Ambiental Única, para a atividade de Usina de Asfalto Móvel, locali-
zado na BR-307 km 189, Estrada da Variante, S/N, Bairro Miritizal, município 
de Cruzeiro do Sul – Acre� Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental

Estado do Acre
Diário Oficial 

www.diario.ac.gov.br
Casa Civil

Departamento de Diário Oficial do Estado
Av. Brasil, nº 439 - Centro 

Fone: (68) 3223-2269/3215-2804 - e-mail: diario.oficial@ac.gov.br  Rio Branco-AC - 
CEP: 69900-076
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Kátia Rejane é a primeira 
mulher eleita no GNCOC

Procuradora-geral Kátia Rejane tem trabalho reconhecido

Da Redação

A procuradora-geral de 
Justiça do Ministério Pú-
blico do Estado do Acre 

(MPAC), Kátia Rejane de Araújo 
Rodrigues, foi eleita ontem vice-
-presidente do Grupo Nacional 
de Combate às Organizações Cri-
minosas (GNCOC). É a primeira 
vez que uma mulher assume uma 
posição tao alta nesse grupo que 
articula a atuação do Ministério 
Público para o combate à crimi-
nalidade. O presidente eleito para 
o GNCOC é o procurador-geral 
de Justiça, Gilberto Valente Mar-
tins, do Ministério Público do Es-
tado do Pará (MPPA). As eleições 
ocorreram na sede do Ministério 
Público Militar, em Brasília (DF), 
durante agenda do Conselho Na-
cional de Procuradores-Gerais dos 
Ministérios Públicos dos Estados e 
da União (CNPG). Trata-se de um 
reconhecimento à excelência da 
gestão de Kátia Rejane frente ao 
MPAC, onde foi reconduzida ao 
cargo de PGJ recentemente.

Kátia Rejane vem fazendo, 
junto com o MP acreano, um tra-
balho prioritário de prevenção e 
combate à criminalidade no es-
tado do Acre, tendo se destacado 
desde 2018, quando assumiu  por 
diversas ações contra o crime nos  
22 municípios do estado.

 “Alçamos uma verdadeira 
luta institucional e social contra 
a criminalidade que cresce assus-
tadoramente no nosso país. A vio-
lência aumenta gradativamente 
a todo tempo e a sociedade cobra 
respostas. É nosso dever, enquan-
to instituições públicas, trabalhar 
nesse combate, pois temos um 
papel fundamental no enfrenta-
mento à criminalidade e no resta-
belecimento da ordem pública”, 
destacou a nova  vice-presidente 
eleita para o GNCOC.

 O GNCOC
 O GNCOC congrega o Minis-

tério Público brasileiro e foi criado 
em fevereiro de 2002, por iniciativa 

do CNPG, para combater o crime 
organizado que atinge todo o país.

O GNCOC, formado pelos Gru-
pos de Atuação Especial Contra o 
Crime Organizado (GAECO’s), tra-
balha de maneira integrada com 
as polícias (civil, militar, federal e 
rodoviária federal), a Abin (Agência 
Brasileira de Inteligência), as receitas 
estadual e federal, a Agência Nacio-
nal de Petróleo, entre outros órgãos.

Por meio da capacitação de 
membros e servidores do Mi-
nistério Público brasileiro, o 
GNCOC pretende disseminar 
novas metodologias, práticas, 
técnicas operacionais e troca de 
informações e experiências nas 
ações de investigação.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0008437-65.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP 
nº 17/2020. Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Contratação de empre-
sa para prestação de serviços de confecção de carimbos e refis de carim-
bos, destinados a atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. Local e data da realização do certame: A licitação 
será realizada em ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 
30 de março de 2020, 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, 6 de março de 2020.

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro TJAC

 
 Tribunal de Justiça – Comissão Permanente de Licitação  

 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo SEI n.º 0008437-65.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 17/2020. 
Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de confecção de carimbos e refis de carimbos, destinados a atender as 
demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Local e data da 
realização do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual do site 
www.comprasnet.gov.br, no dia 30 de março de 2020, 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, 6 de março de 2020. 
 
 

Raimundo Nonato Menezes de Abreu 
Pregoeiro TJAC 

 
 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0006619-78.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico 
SRP nº 16/2020. Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Aquisição de água 
mineral, sem gás, envasada em garrafões de plástico, retornáveis de 20 
litros, para atender as Comarcas de Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolân-
dia e Assis Brasil, conforme especificações e quantidades discriminadas 
no Anexo I – Termo 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 25 de março de 2020, 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, 6 de março de 2020.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira TJAC

 
 Tribunal de Justiça – Comissão Permanente de Licitação  

 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo SEI n.º 0008437-65.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 17/2020. 
Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de confecção de carimbos e refis de carimbos, destinados a atender as 
demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme as condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Local e data da 
realização do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual do site 
www.comprasnet.gov.br, no dia 30 de março de 2020, 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, 6 de março de 2020. 
 
 

Raimundo Nonato Menezes de Abreu 
Pregoeiro TJAC 

 
 
 
 
 
 

Leia e assine

A Tribuna
Jornal

Anual:..................R$ 700,00

Semestral:...........R$ 350,00

E-mail: jornalatribunac@gmail.com

Fone: (68) 3226-2626

LEIA E 
ASSINE

3226-2626

O anúncio da Secretaria de Es-
tado de Saúde do Acre (Sesacre) de 
que deram negativo os exames 
em três pessoas com possíveis sin-
tomas de coronavírus (covid-19) 
serviu como um alívio para a co-
munidade. Mas também servirá 
para muitas pessoas lembrarem 
do velho ditado popular de que 
‘sofrer antecipadamente é sofrer 
duas vezes’.

Nos últimos dias, observava-
-se uma crescente ansiedade, e até 
pânico entre muitos acreanos, só 
de falar na doença. Contudo, em-
bora haja um aumento no núme-

Coronavírus: momento é de 
prevenção e não de desespero

ro de casos pelo mundo, será que 
se justifica mesmo tanto terror? 
A resposta de especialistas como 
Thor Dantas, médico infectologis-
ta e professor universitário no Acre, 
é não. 

“É preciso tomar cuidados, mas 
não há mais espaço para o desespero 
e para o pânico. Não é assim que va-
mos resolver as coisas”, explica o pro-
fissional. A começar pelo cenário ob-
servado pela Organização Mundial 
da Saúde, que mostra que o número 
de óbitos até o presente momento é 
de 3,4% do total de infectados.

Dever aumentar, mas a taxa de 

letalidade, que é a quantidade de pes-
soas que morrem por uma doença 
em relação ao número de infectados, 
é de apenas 1%, ou seja, muito menor 
que a SARS (Síndrome Aguda Respi-
ratória Grave) e a MERS (Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio).

Voltando ao panorama local, po-
de-se dizer que o Acre tem hoje um 
dos melhores cenários dentro do país 
até agora, com nenhum caso notifi-
cado e nem confirmado até a noite 
desta terça-feira, 10.

“E engana-se quem pensar que 
não estamos preparados para enfren-
tar o covid-19”, ressalta Thor.

Os primeiros casos de coronaví-
rus na Bolívia foram confirmados 
nesta terça-feira (10). O ministro da 
Saúde, Aníbal Cruz, se pronunciou 
em entrevista coletiva.

“São duas mulheres, de 60 e 64 
anos, respectivamente, que estive-
ram na Itália, país que na atualida-
de apresenta transmissão do coro-
navírus”, declarou Cruz.

Uma das pacientes mora em 
Oruro (sudoeste) e a outra, em 
Santa Cruz (leste). O quadro de 
saúde de ambas é estável, e elas 
permanecem em isolamento.

As pacientes seguem sendo 
submetidas aos procedimen-
tos médicos recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS).

Bolívia registra
casos de coronavírus

Há apenas um dia do II Encon-
tro de Mulheres empresárias Ru-
rais de Baixas Emissões na Amazô-
nia Sul Ocidental – Região MAP, 
as caravanas, voos e comitivas do 
Acre, Peru e Bolívia, já estão a ca-
minho de Rio Branco. O evento, 
com início às 8h desta quinta-fei-
ra, 12, promoverá o debate entre 
palestrantes e moderadoras com o 
público em geral sobre o bom uso 
dos recursos naturais na produção 
rural, com foco nas baixas emis-
sões de carbono e na temática da 
mulher como representante do 
topo da cadeia produtiva.

O evento é promovido pelo 
Governo do Estado do Acre, por 
meio da Companhia de Desen-
volvimento do Estado do Acre 
(CDSA) e Secretaria de Estado de 
Indústria, Ciências e Tecnologia 
(Seict), em parceria com a Earth 
Innovation Institute (EII), com 
a união de três regiões: Madre de 
Dios, no Peru; Acre, no Brasil; e 
Pando, na Bolívia.

“Vamos valorizar a mulher 
empresária do campo que respei-
ta o meio ambiente, não desmata, 
não faz queimadas. Elas se preocu-
pam com o futuro, com as próxi-
mas gerações. No encontro, quere-
mos propor a troca de ideias entre 
elas e o público, realizando um 
evento ainda melhor do que a pri-
meira edição, no ano passado em 
Puerto Maldonado (Peru)”, afirma 
Elsa Mendoza, coordenadora da 
Earth Innovation Institute (EII) 
no Estado.

O diretor presidente da CDSA, 
José Gondim, relata a importân-

Comitivas peruanas 
e bolivianas no Acre

cia do investimento das pautas de 
gênero nas ações do governo. De 
acordo com o presidente o encon-
tro de mulheres empresárias ru-
rais funciona como uma agenda 
de negócios, visando ativos am-
bientais em cadeias produtivas.

“Por obrigações normativas, 
precisamos ter o viés de gênero e 
de juventude. Eventos como esse 
são importantes para extrairmos 
informações, saber como está a pro-
dutividade dessas mulheres. Esco-
lhemos esses estados (Pando, Madre 
de Dios e Acre) por essa necessidade 
de integração dessas regiões frontei-
riças. É uma pauta sensível (gênero), 
por tudo que envolve as dificulda-
des da mulher, que sempre tem a 
carga de trabalho mais alta, dificul-
dades para se inserir no mercado 
de trabalho, principalmente como 
empresária e empreendedora. Mos-
traremos mulheres fortes, guerrei-
ras, que contribuem com o desen-
volvimento de suas comunidades”, 
disse Gondim.

O evento é aberto ao público, 
com inscrições gratuitas feitas 
no local a partir das 8h. Haverá 
palestras com representantes das 
três regiões participantes, feira de 
produtos, minicursos e outros, 
com encerramento no dia 13, com 
direito à visita aos pontos turísti-
cos de Rio Branco e um jantar de 
confraternização.

Nesta quinta-feira, após a aber-
tura do encontro com a apresen-
tação dos três países (Brasil, Peru 
e Bolívia), haverá a palestra “O 
papel da mulher no GCF –FT e a 
contribuição para Amazônia”.

raimundo.menezes
Realce



Rio Branco-AC, terça-feira
10 de março de 2020.
ANO XXVIl Nº 6.550130 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

3. Ciência ao interessado e a GEFEX.

4. Publique-se. Cumpra-se.

Rio Branco, 11 de fevereiro de 2020.

Desembargador Júnior Alberto
Corregedor-Geral da Justiça

PROVIMENTO N.º 06/2020

Altera o Provimento COGER nº 10/2016 que instituiu o Código de Normas dos 
Serviços Notariais e de Registro do Estado do Acre, e dá outras providências. 
Emissão do boleto de multa pelo EXTRAJUD.

O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, Desembar-
gador Júnior Alberto, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que cumpre à Corregedoria-Geral da Justiça orientar, fis-
calizar e propor medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços extra-
judiciais;

CONSIDERANDO a necessidade contínua de apresentar soluções ao alcance 
da excelência na prestação dos serviços extrajudiciais e, por consequência 
aos usuários destes serviços;

CONSIDERANDO que o recolhimento dos valores afetos aos fundos especial 
de compensação e do Poder Judiciário é um dever do Delegatário e do Interi-
no, devendo primar pela pontualidade.

CONSIDERANDO, ainda, a deliberação exarada pela Corregedoria-
-Geral da Justiça nos autos do Procedimento Administrativo n° 0008101-
61.2019.8.01.0000 (evento 0688682),

RESOLVE:

Art. 1º. O art. 190 do Provimento COGER nº 10/2016 (Código de Normas dos 
Serviços Notariais e de Registros do Estado do Acre) passa a vigorar com a 
seguinte alteração e acréscimo:

“Art. 190 ..................................................................................... 
 
Parágrafo primeiro. O recolhimento a menor ou maior dos emolumentos sujei-
tam os notários, registradores e seus prepostos à pena de multa, nos termos 
descritos no artigo 31, incisos I e III, da Lei de Emolumentos do Estado do Acre, 
sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal e disciplinar. (NR)
 Parágrafo segundo: Os boletos para recolhimento dos fundos ou da multa 
poderão ser impressos diretamente no EXTRAJUD, além do encaminhamento 
automático do documento através do e-mail cadastrado.
 
Art. 2º Este provimento entra em vigor na data da sua publicação, revogando-
-se as disposições em contrário.
 
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Rio Branco, 02 de março de 2020.

Desembargador Júnior Alberto
Corregedor-Geral da Justiça

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº:0006471-67.2019.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Diretoria Regional do Vale d o Acre
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Formação de registro de preços para eventual contratação de pessoa 
física ou jurídica prestadora de serviços para fornecimento de refeições pron-
tas, tipo marmitex e kit lanche para a Comarca de Acrelândia
 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 9/2020, de acordo com a Ata de 
Realização (Sei 0751182), Resultado por Fornecedor (Sei 0751185) e Termo 
de Adjudicação (Sei 0751186), o Pregoeiro do Tribunal de Justiça do Estado 
do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de menor pre-
ço por grupo, a empresa: J. O. DO CARMO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
18.298.820/0001-77, com valor global de R$ 15.326,00 (Quinze mil trezentos e 
vinte e seis reais) para o grupo 1.
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 06/03/2020, às 15:28, conforme art. 1º, III, 
“b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0006619-78.2019.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Diretoria Regional do Vale do Acre
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Aquisição de água mineral, sem gás, envasada em garrafões de plás-
tico, retornáveis de 20 litros, para atender as Comarcas de Sena Madureira, 
Xapuri, Epitaciolândia e Assis Brasil

DECISÃO

Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, 
na modalidade Pregão Eletrônico, com a finalidade de registrar preços visando 
à aquisição de água mineral, sem gás, envasada em garrafões de plástico, 
retornáveis de 20 litros, para atender as Comarcas de Sena Madureira, Xapuri, 
Epitaciolândia e Assis Brasil.
Nesse sentindo foi juntado o mapa de preços (doc. 0682768) e a minuta de 
edital (doc. 0753067) que traz a justificativa da aquisição no Termo de Refe-
rência (doc. 0750514).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR (doc. 0724958).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 
manifestando-se pela deflagração do certame (doc. 0753954).
Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da aquisição, 
AUTORIZA-SE a abertura do certame.
Por se tratar de mero registro de preços, fica dispensada informação de dispo-
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, dando-se ciência a quem de direito.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador FRANCISCO 
DJALMA da Silva, Presidente, em 06/03/2020, às 15:26, conforme art. 1º, III, 
“b”, da Lei 11.419/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0006619-78.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
16/2020. Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Aquisição de água mineral, 
sem gás, envasada em garrafões de plástico, retornáveis de 20 litros, para 
atender as Comarcas de Sena Madureira, Xapuri, Epitaciolândia e Assis Brasil, 
conforme especificações e quantidades discriminadas no Anexo I – Termo 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 25 de 
março de 2020, 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, 6 de março de 2020.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira TJAC

Processo Administrativo nº:0008437-65.2019.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Supervisão de Apoio Logístico às Unidades Jurisdicionais e Ad-
ministrativas
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de 
carimbos e refis de carimbos, destinados a atender as demandas do Tribunal 
de Justiça do Estado do Acre

DECISÃO

Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, 
na modalidade Pregão Eletrônico, com a finalidade de registrar preços visando 
à contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de carim-
bos e refis de carimbos, destinados a atender as demandas do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre.
Nesse sentindo foi juntado o mapa de preços (doc. 0692566) e a minuta de 
edital (doc. 0752824) que traz a justificativa da aquisição no Termo de Refe-
rência (doc. 0750984).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
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