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através da eleição e posse realizada no dia 04 de março de 2020 pelos 
Conselheiros Titulares:
Presidente: Maria Cirnelândia Gomes Ribeiro
Vice-Presidente: Janardes da Costa Moreira
Secretária: Ednilce Nicácio de Lima da Silva
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor a partir da data de 05 de março de 2020.
Xapuri-Acre, 05 de março de 2020.

Francisco Ubiracy Machado de Vasconcelos
Prefeito Municipal de Xapuri

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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 em-
presa 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

DIVERSOS
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA SAÚDE 
HOSPITAL REGIONAL DO JURUÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 010/2020 C.E.L/ANSSAU
A Comissão Especial de Licitação torna público que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico-SRP. 
OBJETO: Aquisição de LENTES INTRAOCULAR  para atender Hospital 
Regional do Juruá.
Fonte de Recurso: 100( Recursos próprios – Ordinário) e  400 (transferên-
cias de Recursos do sistema Único de Saúde-SUS de origem da União).
Retirada do Edital: 11/03/2020 à 24/03/2020
Propostas:  Serão recebidas até as  09:10min (Horário Brasília) do  dia 
24/03/2020 no  site http://www.publinexo.com.br e abertura das Propos-
tas será às 09h20min (horário de Brasília). 
Edital e Informações:  O Edital estará  à disposição dos interessados 
site http://www.publinexo.com.br ou excepcionalmente na  Associação 
Nossa Senhora da Saúde - Comissão Especial de Licitação, Telefone 
0xx(68) 3224-3811, das 10 às 17h (Horário de Brasília).
Rio Branco – AC, 11 de março de 2020.

Katia Lima e Souza
Pregoeira

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DA SAÚDE
HOSPITAL REGIONAL DO JURUÁ

RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PROCESSO N° 009/2020 Publicado 
no DOE 12.746 Pag 50.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2020 - ANSSAU 
ONDE SE LÊ:
A P DO NASCIMENTO NETO – ME  no item de n° 03 com valor global 
de R$ 26.000,00 ( Seis Mil Reais) 
LEIA-SE
A P DO NASCIMENTO NETO – ME  no item de n° 03 com valor global 
de R$ 26.000,00 ( Vinte e Seis Mil Reais) 
Rio Branco-Ac, 28 de Fevereiro de 2020

Joana Pedro dos Santos 
Presidente da Anssau

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE
          
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre, nos termos do 
item I art. 24 da Lei Nº. 3.268 DE 30/09/1957, combinado com o art. 6º 
de seu Regimento Interno, CONVOCA os senhores médicos, inscritos 

e em situação regular, num total de 1075, a comparecerem em Assem-
bleia Geral que se realizará no dia 23 de março de 2020, às 19 horas, 
em primeira convocação com a maioria absoluta, e às 19:30 horas em 
segunda convocação, independente do quórum, em sua sede situada 
na Nova Avenida Ceará, 933, Bairro Jardim de Alah nesta Capital, para 
discussão da seguinte ordem do dia:
1) -  Prestação de Contas do Exercício de 2019. 
2) -  Outros assuntos oportunos.
Rio Branco, 09 de março de 2020

Dra. Leuda Maria da Silva Dávalos
Presidente

RAZÃO SOCIAL: FLORA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
CONSTRUTORA SINARA
CNPJ: 10.723.841/0001-80

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – 
IMAC a Licença Ambiental Única – LAU, para a atividade de Serviços 
de Transporte Fluvial de Produtos Químico e Materiais Hidráulicos, 
localizado na Rua Francisco Bezerra, nº 170, Bairro Centro, no 
Município de Marechal Thaumaturgo – Acre. Não foi determinado o 
Estudo de Impacto Ambiental.

Marilena Melo de Araújo 

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 351/2019, com validade de 4 (quatro) 
Anos, para atividade de PISCICULTURA, CRIAÇÃO, ENGORDA E 
PESQUE E PAGUE, localizado à Rodovia BR-317, Km 125, Sentido 
Xapuri, Xapuri – AC.

ANTÔNIO CHARLES QUEIROZ
CPF: 004.475.882-06

Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – 
IMAC, a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade de Extração Mine-
ral Convencional de argila para uso imediato na construção civil, com 
área total de 6,71 hectares, localizado na AC-90, km02, Ramal do Joca, 
km1,5 no Município de Rio Branco – Acre.
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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
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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
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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 17/2020
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - 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.
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 30/03/2020 às 10:30Hs, no endereço: www.comprasnet.gov.br

Histórico de eventos publicados... 

Itens e Download

(Licitações 1-1 de 1)

Nova Pesquisa  



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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da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR (doc. 0734318).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 
manifestando-se pela deflagração do certame (doc. 0754088).
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 15:28, conforme art. 1º, III, 
“b”, da Lei 11.419/2006.

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, destina-
dos a atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, con-
forme 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

Processo Administrativo nº:0004001-63.2019.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Instalações
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Reforma e Adequação do Juizado da Infância e da Juventude na Ci-
dade da Justiça de Cruzeiro do Sul.
 
DECISÃO
 
Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, 
na modalidade Tomada de Preços visando à Contratação de empresa do ramo 
de engenharia civil para a execução das obras de Reforma e Adequação do 
Juizado da Infância e da Juventude na Cidade da Justiça de Cruzeiro do Sul.
Nesse sentido foi juntado o orçamento (doc. 0677388), minuta de edital (doc. 
0686446), que traz a justificativa da contratação no Termo de Referência e a 
comprovação de disponibilidade orçamentária e financeira (docs. 0677396 e 
0686926). 
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as orientações contidas no Parecer Jurídico 
(doc. 0692412).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 
manifestando-se pela deflagração do certame (doc. 0754302).
Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da contrata-
ção, AUTORIZA-SE a abertura do certame.
Feito isso, declaro, com fundamento no Art. 16, inc. II, da LC n. 101/2000, que 
a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária 
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, dando-se ciência a quem de direito.
 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador FRANCISCO 
DJALMA da Silva, Presidente, em 06/03/2020, às 15:51, conforme art. 1º, III, 
“b”, da Lei 11.419/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 000.4001-63.20198.01.0000. Tomada de Preços n.º 01/2020. 
Tipo: Regime de Empreitada por Preço Unitário. Objeto: Contratação de em-
presa do ramo de engenharia civil para a execução das obras de Reforma e 
Adequação do Juizado da Infância e da Juventude na Cidade da Justiça de 
Cruzeiro do Sul. LOCAL E DATA PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Os en-
velopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação defi-
nidos no objeto do Edital e seus Anexos deverão ser entregues ao Presidente 
da Comissão até às 9h:30 do dia 27 de março de 2020, na Sala de Reuniões, 
situada na Sede Administrativa, à Rua Tribunal de Justiça, s/n., Via Verde - Rio 
Branco/AC. 

Rio Branco–AC, 06 de março de 2020.

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Presidente da CPL/TJAC

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS

Nº 401, de 06.03.2020 – Concede duas diárias e meia ao Desembargador 
Francisco Djalma da Silva, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Acre, por seu deslocamento ao município de Cruzeiro do Sul, no período de 6 
a 9 de março do corrente ano, para participar da Abertura da XVI Semana da 
Justiça pela paz em Casa e Implantação do Programa Justiça sobre Rodas e 
demais municípios no Vale do Juruá com a participação da Coordenadora da 
COMSIV, Desembargadora Eva Evangelista, conforme Proposta de Viagem.

Nº 402, de 06.03.2020 – Concede duas diárias e meia ao 1º SGT PM Antonio 
de Meneses, à disposição deste Poder, Matrícula 12000005, por seu deslo-
camento ao município de Cruzeiro do Sul, no período de 6 a 9 de março do 
corrente ano, para realizar segurança aproximada do Presidente, que irá parti-
cipar da Abertura da XVI Semana da Justiça pela paz em Casa e Implantação 
do Programa Justiça sobre Rodas e demais municípios no Vale do Juruá com a 
participação da Coordenadora da COMSIV, Desembargadora Eva Evangelista, 
conforme Proposta de Viagem.

Nº 403, de 06.03.2020 – Concede duas diárias e meia ao servidor Angelo 
Douglas de Souza Lima, Assessor – Relações Públicas e Cerimonial, Código 
CJ3-PJ, Matrícula 7000587, por seu deslocamento ao município de Cruzeiro 
do Sul, no período de 8 a 10 de março do corrente ano, para planejamento, or-
ganização e execução das solenidades de Abertura da XVI Semana da Justiça 
pela paz em Casa e de Implantação do Programa Justiça sobre Rodas e de-
mais municípios no Vale do Juruá, com a participação do Presidente, Desem-
bargador Francisco Djalma, e da Coordenadora da COMSIV, Desembargadora 
Eva Evangelista, conforme Proposta de Viagem.

Nº 404, de 06.03.2020 – Concede duas diárias e meia ao servidor Clodomi-
ro Neves do Nascimento, Assessor da Secretaria de Relações Públicas e 
Cerimonial da Presidência deste Tribunal, Código CJ6-PJ, Matrícula 8000704, 
por seu deslocamento ao município de Cruzeiro do Sul, no período de 8 a 10 
de março do corrente ano, para planejamento, organização e execução das 
solenidades de Abertura da XVI Semana da Justiça pela paz em Casa e de 
Implantação do Programa Justiça sobre Rodas e demais municípios no Vale do 
Juruá, com a participação do Presidente, Desembargador Francisco Djalma, e 
da Coordenadora da COMSIV, Desembargadora Eva Evangelista, conforme 
Proposta de Viagem.

Nº 405, de 06.03.2020 – Concede duas diárias e meia á servidora Ana Paula 
Batalha da Silva, Assessor Técnico, Código CJ5-PJ, Matrícula 8000703, por 
seu deslocamento ao município de Cruzeiro do Sul, no período de 8 a 10 de 
março do corrente ano, para planejamento, organização e execução na parte 
de mídia/jornalismo/fotografia/imprensa, da Abertura da XVI Semana da Jus-
tiça pela paz em Casa e de Implantação do Programa Justiça sobre Rodas e 
demais municípios no Vale do Juruá, com a participação do Presidente, De-
sembargador Francisco Djalma, e da Coordenadora da COMSIV, Desembar-
gadora Eva Evangelista, conforme Proposta de Viagem.

Nº 406, de 06.03.2020 – Concede duas diárias e meia ao servidor Manoel de 
Lima Machado, Motorista Oficial, Matrícula 7000063, por seu deslocamento 
ao município de Cruzeiro do Sul, no período de 8 a 10 de março do corrente 
ano, para conduzir os servidores em razão do planejamento, organização e 
execução das solenidades de Abertura da XVI Semana da Justiça pela paz em 
Casa e de Implantação do Programa Justiça sobre Rodas e demais municípios 
no Vale do Juruá, com a participação do Presidente, Desembargador Francisco 
Djalma, e da Coordenadora da COMSIV, Desembargadora Eva Evangelista, 
conforme Proposta de Viagem.

Nº 407, de 06.03.2020 – Concede duas diárias e meia ao servidor Sérgio Bap-
tista Quintanilha Júnior, Diretor Regional do Vale do Acre, Código CJ1-PJ, 
Matrícula 7001711, por seu deslocamento ao município de Cruzeiro do Sul, no 
período de 7 a 10 de março do corrente ano, para planejamento, organização e 
execução das solenidades de Abertura da XVI Semana da Justiça pela paz em 
Casa e de Implantação do Programa Justiça sobre Rodas e demais municípios 
no Vale do Juruá, com a participação do Presidente, Desembargador Francisco 
Djalma, e da Coordenadora da COMSIV, Desembargadora Eva Evangelista, 
conforme Proposta de Viagem.

Nº 408, de 06.03.2020 – Concede duas diária e meia ao servidor Euclides 
Cavalcante Araújo Bastos, Diretor de Gestão Estratégica, Código CJ1-PJ, 
Matrícula 8000675, por seu deslocamento ao município de Cruzeiro do Sul, no 
período de 7 a 10 de março do corrente ano, para planejamento, organização e 
execução na parte de mídia/jornalismo/fotografia/imprensa, da Abertura da XVI 
Semana da Justiça pela paz em Casa e de Implantação do Programa Justiça 
sobre Rodas e demais municípios no Vale do Juruá, com a participação do Pre-
sidente, Desembargador Francisco Djalma, e da Coordenadora da COMSIV, 
Desembargadora Eva Evangelista, conforme Proposta de Viagem.

Nº 409, de 06.03.2020 – Concede duas diárias e meia ao servidor Egnaldo 
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