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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 20/2020
Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de informática, conforme as condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Edital a partir de: 17/03/2020 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 17/03/2020 às 08:00Hs
Abertura da Proposta:  em 03/04/2020 às 10:30Hs, no endereço: www.comprasnet.gov.br
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Rio Branco-AC, terça-feira
17 de março de 2020.
ANO XXVIl Nº 6.555126 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE RESO-
LUÇÃO. EXPEDIENTE FORENSE. IMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA ÚNICA 
DE TRABALHO DE SETE HORAS DIÁRIAS ININTERRUPTAS. ÓRGÃOS 
JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO 
ACRE. MEDIDAS URGENTES. PLANTÃO JUDICIÁRIO. 

1. A alteração do horário do expediente forense para 7 (sete) horas ininter-
ruptas, ser cumprido no interstício das 8h00min às 15h00min, tem por fina-
lidade a promoção de economia direta com gastos ordinários deste Tribunal, 
promovendo a economicidade do dinheiro público, a considerar a redução no 
orçamento público motivado pela crise econômica pela qual passa o Brasil e, 
por consectário, o Estado do Acre.
2. A mudança no expediente forense além de se revestir de amparo constitu-
cional e legal, não causará nenhum prejuízo ao jurisdicionado, aos advogados, 
e às instituições parceiras, porquanto os processos judiciais e administrativos 
são manuseados digitalmente via sistema eletrônico e ainda o Poder Judiciário 
continuará funcionando no sistema de Plantão para resolver eventuais medi-
das urgentes a partir das 15h00min.
3. Proposta de Resolução temporária aprovada. 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Processo Administrativo nº 
0100049-50.2020.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores da 
Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno do Tribunal de Justi-
ça do Estado do Acre, à unanimidade, pela aprovação da proposta de alteração 
da Resolução n.º 157/2011 - Modificação do horário de atendimento ao público 
e expediente forense, com o consequente encaminhamento ao Tribunal Pleno 
Administrativo, nos termos do voto do relator e das mídias digitais gravadas.

Rio Branco, 16/03/2020.

Desª. Eva Evangelista
Presidente, em exercício

Des. Júnior Alberto
Relator

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº:0006618-93.2019.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Aquisição de água mineral sem gás, envasada em garrafões de plásti-
co de 20 litros e vasilhame, para as Comarcas de Bujari, Capixaba, Porto Acre, 
Plácido de Castro, Senador Guiomard e Acrelândia, visando atender às ne-
cessidades deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

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 eventual e futura aquisição de água mineral sem gás, envasada em garra-
fões de plástico de 20 litros e vasilhame, para as Comarcas de Bujari, Capi-
xaba, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard e Acrelândia, visando 
atender às necessidades deste Tribunal de Justiça do Estado do Acre, con-
forme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos.
Nesse sentindo foi juntado o mapa de preços (doc. 0682756) e a minuta de 
edital (doc. 0751950) que traz a justificativa da aquisição no Termo de Refe-
rência (doc. 0752002).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR (doc’s 0713000 e 0754426).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 
manifestando-se pela deflagração do certame (doc. 0755243).
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 13/03/2020, às 16:29, conforme art. 1º, III, 
“b”, da Lei 11.419/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0006618-93.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
18/2020. Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Aquisição de água mineral sem 
gás, envasada em garrafões de plástico de 20 litros e vasilhame, para as Co-
marcas de Bujari, Capixaba, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard 

e Acrelândia, visando atender às necessidades deste Tribunal de Justiça do 
Estado do Acre, conforme 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 31 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, 16 de março de 2020.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira TJAC

Processo Administrativo nº:0007687-63.2019.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:DITEC
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Aquisição de materiais de informática diversos, conforme item 04, do 
Termo de Referência, destinado ao reparo de computadores para reutilização 
em diversas áreas do Poder Judiciário 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 eventual e futura aquisição de materiais de informática diversos, conforme 
item 04, do Termo de Referência, destinado ao reparo de computadores para 
reutilização em diversas áreas do Poder Judiciário do Estado do Acre.
Nesse sentindo foi juntado o mapa de preços (Sei 0685576) e a minuta de edi-
tal (Sei 0736928) que traz a justificativa da aquisição no Termo de Referência 
(Sei 0755847).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR (Sei 0728170).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 
manifestando-se pela deflagração do certame (Sei 0757427).
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 13/03/2020, às 16:30, conforme art. 1º, III, 
“b”, da Lei 11.419/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0007687-63.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
19/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de materiais de in-
formática diversos, conforme item 04, do Termo de Referência, destinado ao 
reparo de computadores para reutilização em diversas áreas do Poder Judici-
ário do Estado do Acre, atendendo as necessidades da Diretoria com relação 
à manutenção e reposição de peças nos equipamentos de informática que 
apresentaram defeitos durante o período 2018/2019. Local e data da realiza-
ção do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual do site www.
comprasnet.gov.br, no dia 03 de abril de 2020, às 10h30min (horário de Bra-
sília). 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, 16 de março de 2020.

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro TJAC

Processo Administrativo nº:0005005-38.2019.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Tribunal de Justiça do Acre
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Aquisição de equipamentos de informática

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 eventual aquisição de equipamentos de informática.
Nesse sentindo foi juntado o mapa de preços (doc. 0738567) e a minuta de 
edital (doc. 0744750) que traz a justificativa da aquisição no Termo de Refe-
rência (doc. 0744707).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
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ASJUR (doc. 0742992).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 
manifestando-se pela deflagração do certame (doc. 0758419).
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 13/03/2020, às 16:30, conforme art. 1º, III, 
“b”, da Lei 11.419/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0005005-38.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
20/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de equipamentos de 
informática, 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 03 
de abril 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, 16 de março de 2020.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira TJAC

Processo Administrativo nº:0007261-51.2019.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Bens e Materiais
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Aquisição de material para interligação de fibra óptica onde funcionará 
o Projeto Casa de Justiça e Cidadania na Cidade do Povo em Rio Branco - AC

DECISÃO
 
Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, 
na modalidade Pregão Eletrônico, com a finalidade de registrar preços visan-
do à aquisição de material para interligação de fibra óptica onde funcionará o 
Projeto Casa de Justiça e Cidadania na Cidade do Povo em Rio Branco - AC.
Nesse sentindo foi juntado o mapa de preços (doc. 0680212) e a minuta de 
edital (doc. 0757257) que traz a justificativa da aquisição no Termo de Refe-
rência (doc. 0729201).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR (doc. 0728619).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 
manifestando-se pela deflagração do certame (doc. 0758508).
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 13/03/2020, às 16:30, conforme art. 1º, III, 
“b”, da Lei 11.419/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0007261-51.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
21/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de material para inter-
ligação de fibra óptica onde funcionará o Projeto Casa de Justiça e Cidadania 
na Cidade do Povo em Rio Branco - AC, conforme 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.com-
prasnet.gov.br, no dia 07 de abril de 2020, às 10h30min (horário de Brasília). 
UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos telefo-
nes (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 16 de março de 2020.

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro TJAC

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIAS

Nº 485, de 12.03.2020 – Concede duas diárias, em complementação à Portaria 
431/2020, ao servidor Antônio Felipe Soares Pessoa, Técnico Judiciário, Ma-
trícula 7000644, conforme Despacho nº 4058 / 2020 - PRESI/GAPRE.

Nº 486, de 13.03.2020 – Concede três diárias e meia ao servidor Anderson 
dos Santos, Técnico Judiciário, Matrícula 7000501, por seu deslocamento a 
este município, no período de 9 a 12 de março do corrente ano, para participar 
do treinamento na produção, movimentação e expedição de documentos junto 
ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado- SEEU, na Escola do Po-
der Judiciário, conforme Proposta de Viagem.

Nº 488, de 12.03.2020 – Concede uma diária e meia ao servidor Egnaldo 
Ferreira de Arruda, Técnico Judiciário/Motorista, Matrícula 7000610, por seu 
deslocamento ao município de Cruzeiro do Sul, no período de 14 a 15 de mar-
ço do corrente ano, para deslocamento a ser realizado conduzindo servidores 
que participaram do treinamento de produção, movimentação e expedição de 
documentos junto ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado - SEEU, 
conforme Proposta de Viagem.

Nº 496, de 13.03.2020 – Concede duas diárias e meia ao servidor Raimundo 
Nonato Menezes de Abreu, Técnico Judiciário, Matrícula 7000219, por seu 
deslocamento ao município de Rodrigues Alves, no período de 23 a 25 de 
março do corrente ano, para realizar o Pregão Presencial nº 1/2020 visando à 
contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de locação 
de veículo automotor, tipo caminhonete, com condutor, conforme Proposta de 
Viagem.

Nº 497, de 13.03.2020 – Concede duas diárias, em complementação à Portaria 
393/2020, à servidora  Maria Izabel Bezerra Oliveira, Diretora de Secreta-
ria, Código CJ5PJ, Matrícula 7000496, da Vara Única Criminal da Comarca 
de Epitaciolândia, conforme Despacho nº 4863/2020 - PRESI/GAPRE evento 
(0757158).

Nº 498, de 13.03.2020 – Concede duas diárias, em complementação à Portaria 
381/2020, à servidora Vanderléia de Oliveira Lima, Diretora de Secretaria, 
Código CJ5PJ, Matrícula 7000644, da Vara Única da Comarca de Assis Brasil, 
conforme Despacho nº 4863/2020 - PRESI/GAPRE evento (0757158).

Nº 499, de 13.03.2020 – Concede uma diária e meia ao servidor Reynaldo 
Souza do Nascimento, Técnico Judiciário, Matrícula 7001794, por seu des-
locamento a este município, no período de 21 a 22 de março do corrente ano, 
para conduzir o veículo Modelo L200 Triton, Placa NAE 2414, para realizar a 
troca do para-bisa do referido veículo, e com retorno programado, conforme 
agendamento com o Setor de Transporte do TJ/AC., conforme Proposta de 
Viagem.

Nº 500, de 13.03.2020 – Concede meia diária ao servidor Gérson da Cunha 
Mariobo, Analista Judiciário/Psicólogo, Matrícula 7001888, por seu desloca-
mento ao município de Mâncio Lima, no dia 17 de março do corrente ano, para 
dar continuidade de Complementação da Realização de Estudos Psicológicos, 
por determinação do Juiz responsável pela Vara Única Cível, conforme Pro-
posta de Viagem.

Nº 501, de 13.03.2020 – Concede meia diária à servidora Elza Abreu de Sou-
za, Analista Judiciário/Assistente Social, Matrícula 7001983, por seu desloca-
mento ao município de Porto Acre e Vila Caquetá, no dia 4 de fevereiro do 
corrente ano, para  realização de visita domiciliar como parte do Estudo Social, 
conforme Proposta de Viagem.

Nº 502, de 13.03.2020 – Concede meia diária ao servidor Armando de Olivei-
ra Vilacio, Motorista à disposição deste Tribunal, Matrícula 900655-0, por seu 
deslocamento ao município de Porto Acre e Vila Caquetá, no dia 4 de fevereiro 
do corrente ano, para condução de Técnica para reralização de visita domici-
liar, conforme Proposta de Viagem.

Nº 504, de 13.03.2020 – Concede cinco diárias ao servidor Afonso Evangelis-
ta Araújo, Assessor Técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação, Código 
CJ5-PJ, Matrícula 7000395, por seu deslocamento aos municípios de Porto 
Acre, Senador Guiomard, Vila Campinas, Acrelândia, Capixaba, Xapuri, Brasi-
léia, Epitaciolândia e Assis Brasil, no dia 13 e no período de 16 a 20 de março 
do corrente ano, para proceder substituição de baterias inoperantes por novas, 
conforme solicitações contidas no sistema GLPI, bem como as substituições 
serão realizados nos nobreaks, conforme Proposta de Viagem.

Nº 505, de 13.03.2020 – Concede cinco diárias ao servidor João de Oliveira 
Lima Neto, Técnico Judiciário, matrícula 7001707, por seu deslocamento aos 
municípios de Porto Acre, Senador Guiomard, Vila Campinas, Acrelândia, Ca-
pixaba, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, no dia 13 e no período 
de 16 a 20 de março do corrente ano, para proceder substituição de baterias 
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Declaro, sob as penas da lei, que não sou filiado a partido político, não 
exerço cargo público de que possa ser exonerado ad nutum, não sou dire-
tor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilé-
gio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, 
nem exerço mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal�

Local, data�
Assinatura do advogado�

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SEI n�º 0006618-93�2019�8�01�0000� Pregão Eletrônico SRP nº 
18/2020� Tipo: Menor Preço por Grupo� Objeto: Aquisição de água mineral 
sem gás, envasada em garrafões de plástico de 20 litros e vasilhame, para 
as Comarcas de Bujari, Capixaba, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador 
Guiomard e Acrelândia, visando atender às necessidades deste Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos� Local e data da realização do certa-
me: A licitação será realizada em ambiente virtual do site www�comprasnet�
gov�br, no dia 31 de março de 2020, às 10h30min (horário de Brasília)� 
UASG: 925509� Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos tele-
fones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 16 de março de 2020�

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira TJAC

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SEI n�º 0007687-63�2019�8�01�0000� Pregão Eletrônico SRP 
nº 19/2020� Tipo: Menor Preço por Item� Objeto: Aquisição de materiais 
de informática diversos, conforme item 04, do Termo de Referência, 
destinado ao reparo de computadores para reutilização em diversas 
áreas do Poder Judiciário do Estado do Acre, atendendo as necessida-
des da Diretoria com relação à manutenção e reposição de peças nos 
equipamentos de informática que apresentaram defeitos durante o perí-
odo 2018/2019� Local e data da realização do certame: A licitação será 
realizada em ambiente virtual do site www�comprasnet�gov�br, no dia 
03 de abril 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, 16 de março de 2020�

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro TJAC

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SEI n�º 0005005-38�2019�8�01�0000� Pregão Eletrônico SRP 
nº 20/2020� Tipo: Menor Preço por Item� Objeto: Aquisição de equipa-
mentos de informática, conforme as condições, quantidades e exigên-
cias 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 03 de abril 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, 16 de março de 2020�

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira TJAC

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SEI n�º 0007261-51�2019�8�01�0000� Pregão Eletrônico SRP nº 
21/2020� Tipo: Menor Preço por Item� Objeto: Aquisição de material para 
interligação de fibra óptica onde funcionará o Projeto Casa de Justiça e 
Cidadania na Cidade do Povo em Rio Branco - AC, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos� Local e 
data da realização do certame: A licitação será realizada em ambiente virtu-
al do site www�comprasnet�gov�br, no dia 07 de abril de 2020, às 10h30min 
(horário de Brasília)� UASG: 925509� Qualquer dúvida poderá ser esclare-
cida por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 16 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 011/2020 C�E�L/ANSSAU
A Comissão Especial de Licitação torna público que realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico-SRP� 
OBJETO: Aquisição de Reagente para Agência Transfusional  do Hos-

pital 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: 17/03/2020 à 30/03/2020
Propostas:  Serão recebidas até as  09:00min (Horário Brasília) do  dia 
08/04/2019 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, 17 de março de 2020�

Katia Lima e Souza
Pregoeira

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
CNPJ: 04�065�033/0001-70

Torna público que Requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre 
- IMAC, a Licença Ambiental Única – LAU, Referente atividade de 
supressão de vegetação (corte de indivíduos isolados nativa/exótica 
e intervenção em APP) para implantação de linha de transmissão no 
traçado do trecho da LDAT 69KV está localizado na BR 364 ao lado da 
CEASA, 3ª ponte próximo à estação de captação de água (DEPASA) de 
Rio Branco - AC, perímetro urbano com 1,2 km de extensão�

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

ORGANIZAÇÕES GC LTDA

Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – 
IMAC, a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 28/2020, com validade de 4 (qua-
tro) Anos, para atividade de PREPARAÇÃO DE CARNES, PRODUTOS 
E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL – ABATE DE BOVINOS – CA-
PACIDADE DE ABATE DE 40 (QUARENTA) ANIMAIS/DIA, localizado à 
Rodovia AC 475, km 5, 5, Zona Rural, Plácido de Castro – AC�

Estado do Acre
Diário Oficial 

www.diario.ac.gov.br
Casa Civil

Departamento do Diário Oficial
Av. Brasil, nº 439 - Centro 
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 Tribunal de Justiça – Comissão Permanente de Licitação  

 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo SEI n.º 0006618-93.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 18/2020. 
Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Aquisição de água mineral sem gás, envasada 
em garrafões de plástico de 20 litros e vasilhame, para as Comarcas de 
Bujari, Capixaba, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard 
e Acrelândia, visando atender às necessidades deste Tribunal de Justiça do Estado do 
Acre, conforme 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 31 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, 16 de março de 2020. 
 
 

Gilcineide Ribeiro Batista 
Pregoeira TJAC 

 
 
 
 
 
 

 
 Tribunal de Justiça – Comissão Permanente de Licitação  

 
 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo SEI n.º 0006618-93.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 18/2020. 
Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Aquisição de água mineral sem gás, envasada 
em garrafões de plástico de 20 litros e vasilhame, para as Comarcas de 
Bujari, Capixaba, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard 
e Acrelândia, visando atender às necessidades deste Tribunal de Justiça do Estado do 
Acre, conforme 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 31 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, 16 de março de 2020. 
 
 

Gilcineide Ribeiro Batista 
Pregoeira TJAC 

 
 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0005005-38.2019.8.01.0000. Pregão Eletrôni-
co SRP nº 20/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição 
de equipamentos de informática, conforme as condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Local 
e data da realização do certame: A licitação será realizada em am-
biente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 03 de abril 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, 16 de março de 2020.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira TJAC

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0007261-51.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico 
SRP nº 21/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de ma-
terial para interligação de fibra óptica onde funcionará o Projeto Casa 
de Justiça e Cidadania na Cidade do Povo em Rio Branco - AC, con-
forme 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 
07 de abril 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, 16 de março de 2020.

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Pregoeiro TJAC

O novo coronavírus (Co-
vid-19) tem sintomas se-
melhantes a outras sín-

dromes como resfriado e gripe. 
Por causa dessa condição, muitas 
vezes pacientes podem se confun-
dir em relação à sua condição, o 
que pode gerar problemas, mini-
mizando um cuidado necessário 
à prevenção contra a pandemia 
que assola o mundo e o Brasil.

Para esclarecer as diferenças, 

o Ministério da Saúde elaborou 
materiais de divulgação expli-
cando cada uma das síndromes e 
como os sintomas se manifestam. 
No caso da febre, por exemplo, 
a ocorrência dela é comum em 
casos de Covid-19 e de gripe, mas 
rara em resfriados.

Os espirros são comuns em res-
friados, mas raros tanto em gripes 
quanto em Covid-19. O nariz entu-
pido aparece frequentemente em 

resfriados, às vezes em gripes e, rara-
mente, em casos do novo coronaví-
rus. A dor de cabeça é rara em resfria-
dos, comum em gripes e pode surgir 
em infecções pelo novo coronavírus.

Quando uma pessoa estiver 
com sintomas correspondentes à 
Covid-19, é importante seguir as 
orientações do Ministério da Saú-
de e procurar um posto de saúde 
para obter orientação médica 
quanto às medidas.

Entenda a diferença entre 
Covid-19, resfriado e gripe

Supremo se une ao Congresso 
contra Bolsonaro após ato

A decisão de Jair Bolsonaro de 
juntar-se a manifestantes que pe-
diam o fechamento do Congresso 
e do Supremo Tribunal Federal 
gerou uma reação coordenada 
por parte dos Poderes sob ataque.

A pedido do presidente do Su-
premo, Dias Toffoli, e do ministro 
Luiz Fux, os presidentes Rodrigo 
Maia (Câmara, DEM-RJ) e Davi 
Alcolumbre (Senado, DEM-AP) 
receberam nesta segunda (16) o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta, para discutir medidas 
acerca da pandemia do novo co-
ronavírus.

No domingo (15), Bolsonaro 
surpreendeu ao surgir na praça 
dos Três Poderes e, descumprindo 
ordens sanitárias já que estava em 
isolamento por ter tido contato 
com infectados em sua viagem aos 
EUA, confraternizou-se com inte-
grantes do ato. Ao longo do dia, 
fez postagens de apoio ao protesto.

Ele foi criticado por políticos 
e infectologistas, dado que neste 
momento a recomendação ofi-
cial é a de evitar aglomerações 
e contato físico, e só respondeu 
dizendo que poderia fazer o que 
bem entendesse, negando estar a 
atacar outros Poderes.

O ato deu um novo sentido à 
já aguda crise política, que residia 
centrada na disputa entre Execu-
tivo e Legislativo pelo manejo de 
R$ 30 bilhões do Orçamento.

Agora, o papel moderador que 
o Judiciário vinha exercendo, ex-
ceto nos episódios em que Bolso-
naro foi admoestado pelo decano 
Celso de Mello, mudou.

No Palácio do Planalto, a infor-
mação recebida é de que não ha-
verá mais a tolerância tácita que 
marcava a presidência Dias Toffo-
li, que buscava o papel de esteio 
institucional em tempos de extre-
ma crispação entre os Poderes.

Toffoli transitava bem no go-
verno por meio de sua ligação 
com o general Fernando Azevedo, 
ministro da Defesa e seu ex-asses-
sor especial.

Crises foram mediadas e o 
ministro deu decisões polêmi-
cas favorecendo, por exemplo, 
o senador Flávio Bolsonaro (RJ), 
primogênito do presidente e in-
vestigado entre outras coisas por 
ligação com milicianos.

Os militares, que na tríade prin-
cipal do governo têm Azevedo, 
Luiz Eduardo Ramos (Secretaria 
de Governo) e Walter Braga Netto 
(Casa Civil), têm mantido silêncio 
sobre a escalada da crise.

Nesta segunda, os três generais 
que serviram juntos sob o comando 
de Azevedo se reuniram, mas oficial-
mente para falar sobre o temor do 
espaçamento da pandemia na fron-
teira entre Venezuela e Roraima.

A presença de Fux no encon-
tro desta segunda é indicação de 

continuidade, dado que pelo ro-
dízio do STF o ministro assumi-
rá o lugar de Toffoli. Também 
de unidade, dado que os dois 
togados não comungam exa-
tamente das mesmas linhas de 
pensamento na corte.

Inicialmente, a ideia não é for-
çar mais o conflito —isso caberia 
a Bolsonaro, que mesmo nesta se-
gunda voltou a falar de forma de-
safiadora a Maia, que até aqui foi 
o fiador do único grande sucesso 
legislativo do governo, a reforma 
da Previdência.

O presidente disse abertamen-
te que estava sendo isolado, alvo 
de um golpe, de que há rumores 
de impeachment no ar. Nas redes 
sociais, seus filhos Eduardo (de-
putado por SP) e Carlos (vereador 
pelo PSC carioca) ativamente de-
nunciaram uma suposta campa-
nha contra seu pai.

Rodrigo Maia prefere seguir 
a linha propositiva, como fez ao 
convocar seus pares para aprovar 
quaisquer ações emergenciais em 
relação ao coronavírus.

Medidas econômicas terão 
ambiente para prosperar, desde 
que com o selo do Congresso —
deixando o protagonismo deseja-
do por Paulo Guedes (Economia) 
na lateral.

Maia não quer ser visto como 
um Eduardo Cunha, o então de-
putado emedebista que presidia a 

Câmara e patrocinou pautas-bom-
bas fiscais contra Dilma Rousseff 
(PT) no ano que antecedeu o im-
peachment da presidente.

Por outro lado, deu seu recado 
na semana passada ao deixar pas-
sar um acréscimo de R$ 20 bilhões 
no Orçamento com o Benefício de 
Prestação Continuada, uma clássi-
ca pauta-bomba.

A crise sanitária tornou-se o 
palco da aceleração do isolamento 
de Bolsonaro, que crescentemente 
fala em tons messiânicos, supon-
do um apoio popular unânime a 
seu projeto que não é aferido em 
pesquisas de opinião.

Além do mau exemplo do do-
mingo, Bolsonaro tem insistido 
em que o coronavírus não é tão 
perigoso quanto parece, ignoran-
do aspectos epidemiológicos que 
não têm a ver com a taxa de letali-
dade do patógeno.

O presidente tentou interfe-
rir diretamente no trabalho de 
Mandetta, que foi deputado pelo 
DEM-MS. Na semana passada, ele 
ficou contrariado com a ida pro-

gramada do ministro para São 
Paulo, onde se encontraria com 
o governador João Doria (PSDB) e 
seu time.

Para Bolsonaro, isso cacifaria 
o tucano, agora um rival aberto 
visando a disputa presidencial de 
2022. Mandetta alegou que não 
poderia deixar de coordenar esfor-
ços com o estado mais populoso e 
que concentra o maior número 
de infectados pelo coronavírus. E 
viajou a São Paulo, sob protestos.

O governador, que chamou o 
presidente de ausente na crise e 
foi dos primeiros a criticá-lo pelo 
ato de domingo, não poupa elo-
gios a Mandetta e ao Congresso, 
numa sinalização vista por alia-
dos e adversários como a de posi-
cionamento de batalha.

Nesta terça, um ex-aliado de 
Bolsonaro cooptado por Doria, o 
deputado Alexandre Frota (PSDB-
-SP), irá protocolar um pedido de 
impeachment do presidente. Nin-
guém levará muito a sério, mas o 
instrumento ficará à disposição 
de Maia, para análise eventual.


