DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

Ano 2018, Número 194

Porto Velho, segunda-feira, 15 de outubro de 2018

Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia
Desembargador Sansão Batista Saldanha
Presidente
Desembargador Paulo Kiyochi Mori
Vice-Presidente e Corregedor Eleitoral
Lia Maria Araújo Lopes
Diretora-Geral

Secretaria Judiciária de Gestão da Informação
Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação
Fone: (69) 3211-2116
Fax: (69) 3211-2125
diario@tre-ro.jus.br

Sumário
PRESIDÊNCIA..............................................................................................................................................................2
Atos da Presidência ...................................................................................................................................................2
Portarias..................................................................................................................................................................2
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL................................................................................................................3
DIRETORIA-GERAL.....................................................................................................................................................3
SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO.................................................................................3
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais .........................................................................................3
Decisões judiciais....................................................................................................................................................3
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE ..........................................5
Contratos ...................................................................................................................................................................5
Atas de Registro de Preços ....................................................................................................................................5
Extrato de Ratificação de Inexigibilidade................................................................................................................6
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS ................................................................................................................7
ZONAS ELEITORAIS ...................................................................................................................................................7
1ª Zona Eleitoral ........................................................................................................................................................7
Editais .....................................................................................................................................................................7
Despachos ..............................................................................................................................................................8
2ª Zona Eleitoral ........................................................................................................................................................9
Editais .....................................................................................................................................................................9
5ª Zona Eleitoral ......................................................................................................................................................10
Portarias................................................................................................................................................................10
9ª Zona Eleitoral ......................................................................................................................................................11
Editais ...................................................................................................................................................................11
21ª Zona Eleitoral ....................................................................................................................................................13
Editais ...................................................................................................................................................................13
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui
a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano 2018, Número 194

Porto Velho/RO, segunda-feira, 15 de outubro de 2018

Página 2

COMISSÕES ..............................................................................................................................................................15

PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

Portaria - 945 /2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições
descritas no inciso III do art. 14 do Regimento Interno deste Tribunal;
Considerando as disposições contidas na Resolução TSE n. 22.582, de 30 de agosto de 2007;
RESOLVE:
Art. 1º Retificar a Portaria nº 929/2018, considerando o erro material consistente em referir-se à concessão
de Promoção Funcional nas carreiras de Técnicos Judiciários do Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral
de Rondônia, enquanto deveria ser conceder Progressão Funcional, conforme consta abaixo aos servidores
nominados a seguir:
Nome: VALDELIZA COSMO RODRIGUES
Cargo: Técnico Judiciário
Progressão da Classe B Padrão 9 para a Classe B Padrão 10
Efeitos a partir de 30/07/2018
Nome: JEAN-MARC BOUDOU
Cargo: Técnico Judiciário
Progressão da Classe B Padrão 7 para a Classe B Padrão 8
Efeitos a partir de 29/03/2018
Nome: DANIELA DE SOUZA MORAES
Cargo: Técnico Judiciário
Progressão da Classe A Padrão 4 para a Classe A Padrão 5
Efeitos a partir de 11/07/2018
Nome: MARCOS ALVES DE SOUZA
Cargo: Técnico Judiciário
Progressão da Classe A Padrão 3 para a Classe A Padrão 4
Efeitos a partir de 07/08/2018
Nome: ROBERTO AZEVEDO ANDRADE JUNIOR
Cargo: Técnico Judiciário
Progressão da Classe A Padrão 1 para a Classe A Padrão 2
Efeitos a partir de 23/08/2018
Nome: HERMENSON PEREIRA DA SILVA
Cargo: Técnico Judiciário
Progressão da Classe A Padrão 1 para a Classe A Padrão 2
Efeitos a partir de 05/09/2018
Art. 2º Os efeitos financeiros contarão das datas das respectivas progressões, conforme estabelecido no artigo
anterior, condicionada a implementação à disponibilidade orçamentária.

Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano 2018, Número 194

Porto Velho/RO, segunda-feira, 15 de outubro de 2018

Página 3

Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 10/10/2018, às 18:05,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0342376 e o código CRC
1DA18F3F.
Portaria - 967 /2018
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições
descritas no inciso III do art. 14 do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o constante do Processo SEI
n. 0002204-28.2018.6.22.8000, evento 0331693, RESOLVE:
DISPENSAR, a partir de 05 de novembro de 2018, a servidora requisitada ROSÁLIA WILHELM da Função
Comissionada de Chefe de Cartório da 5ª Zona Eleitoral, nível FC-6, para a qual foi designada pela Portaria n.
168/2017.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do §4º do art. 15 da Lei n. 8.112/90.
Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, outubro de 2018.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 09/10/2018, às 15:00,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0344224 e o código CRC
5A38A271.

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Decisões judiciais

PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 50-15.2017.6.22.0000 - CLASSE 25
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - Partido Político - Órgão de
Direção Estadual - 2016
Interessado: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - PMDB
Advogado: JOSÉ LUIZ LENZI - OAB: 112-B/RO
Advogado: JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR - OAB: 1370/RO
Advogado: HENRIQUE EDUARDO DA COSTA SOARES - OAB: 7363/RO
Interessado: TOMÁS GUILHERME CORREIA, Presidente
Interessado: AVENILSON GOMES DA TRINDADE, Tesoureiro
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Foi proferida a seguinte decisão da lavra do Excelentíssimo Presidente:
Este Tribunal, na sessão plenária realizada em 29 de junho de 2018, apreciando prestação de contas de
campanha do Diretório Estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), relativa ao exercício financeiro de
2016, proferiu o Acórdão n. 71/2018 (fls. 2326/2337), assim ementado:
Prestação de contas. Partido político. Exercício financeiro 2016. Escrituração contábil digital. Adoção obrigatória.
Programa de incentivo à participação política das mulheres. Recursos aplicados à menor. Descumprimento
reiterado. Ação voltada ao fortalecimento da democracia. Irregularidade grave. Desaprovação das contas. Saldo
remanescente acrescido de 12,5%. Razoabilidade e proporcionalidade. Multa de 5% do valor irregular.
II - A reiterada inobservância da agremiação em destinar recursos à criação e manutenção de programas que
fomentem a participação da mulher na política (2015 e 2016) constitui falha grave, pois frustra ação voltada ao
fortalecimento da democracia, comprometendo a integralidade das contas e justificando sua desaprovação.
Precedentes.
III - O saldo remanescente do percentual dos recursos do Fundo Partidário destinado às ações de promoção e
difusão da participação da mulher na política deverá ser aplicado, na mesma finalidade, dentro do exercício
financeiro subsequente, com o acréscimo em 12,5%, conforme previsão legal, sem prejuízo do valor a ser
destinado para esse fim no ano respectivo (art. 44, § 5º, da Lei n. 9.096/1995, com redação dada pela Lei n.
13.165/2015).
IV - Na hipótese, desaprovadas as contas, não se cogita devolver aos cofres públicos o percentual do Fundo
Partidário não aplicado, restando, tão-somente, a incidência de multa de até 20% do valor apontado como
irregular (art. 37 c/c § 5º do art. 44, ambos da Lei n. 9.096/1995).
V - Inexistindo registro de aplicação do recurso devido em outra finalidade, bem como perfazendo o montante
irregular pouco mais de 1% dos recursos do Fundo Partidário movimentados pelo partido no exercício em exame,
fixa-se a multa em 5% do montante não utilizado, a ser recolhido em parcela única.
VI - Contas desaprovadas, com determinação do cumprimento da obrigação legal aplicando-se o saldo
remanescente acrescido de 12,5%, e do recolhimento de multa no valor de 5% desse montante.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em julgar as contas desaprovadas, nos
termos do voto relator, à unanimidade. Declarou-se suspeito o Juiz Clênio Amorim Corrêa.
Contra o aludido acórdão, o Diretório interpôs Recurso Especial Eleitoral às fls. 2340/2349, invocando como
fundamento o art. 121, § 4º, inciso II da Constituição Federal e o art. 276, inciso I, alínea `b¿ do Código Eleitoral.
Ao final, o recorrente pleiteia o acolhimento das razões recursais para conhecimento do recurso apresentado e, no
mérito, que seja provido e consequentemente reformado o acórdão, aprovando as contas com ressalvas.
Decido.
Inicialmente, ressalto que o juízo de admissibilidade a que se submete o Recurso Especial Eleitoral restringe-se à
verificação da existência de seus pressupostos gerais e específicos.
No tocante aos pressupostos genéricos de admissibilidade do recurso, verifico que este se revela próprio,
tempestivo e manejado por parte legítima.
Passo, então, à análise da incidência dos requisitos específicos, quais sejam: a) existência de dissídio
jurisprudencial; b) prequestionamento e c) demonstração clara do dispositivo legal ou constitucional supostamente
afrontado pelo acórdão.
Pois bem. Analisando os argumentos suscitados, verifica-se que o recorrente alega que quando da imposição de
sanções de qualquer natureza deve o juiz considerar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e,
notadamente, uniformidade das decisões judiciais para garantia da segurança jurídica.
Afirma, também, que este Tribunal, durante a prolação do Acórdão recorrido, mais especificamente em seu item II,
firmou entendimento de que consiste em falta grave a ausência do repasse do percentual destinado à criação e
manutenção de programas que fomentem a participação das mulheres.
O recorrente invoca julgado do TRE/PR (PC 17667) sustentando que o acórdão paradigma bem demonstra que se
trata de mera irregularidade formal quando há a possibilidade de adequação da situação no exercício
subsequente, com a efetivação futura dos repasses, fato que não macula a análise das contas, pois não traz
dúvidas à origem e destinação dos recursos.
Da leitura do julgado em questão, denota-se que aquela Corte aprovou com ressalvas as contas apresentadas,
determinando ao partido que investisse na promoção de gênero, no exercício subsequente ao trânsito em julgado,
todos os valores ainda pendentes, com os acréscimos legais.
Também foi colacionado pelo recorrente o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, datado
de 14 de junho de 2018, julgando a PC n. 8568, de relatoria da Juíza Ângela Issa Haonat.
Na referida ocasião fora constatado que a agremiação partidária não cumpriu a exigência legal de aplicar o
percentual mínimo exigido pelo art. 44, inciso V, do Lei n.9.096/95 na criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres.
No entanto, o colegiado, por unanimidade, concluiu que apesar da falha apontada, esta não é forte o suficiente a
ponto de ensejar a desaprovação das contas, devendo-se apenas aplicar ao partido a sanção de, no ano
subsequente, acrescer o percentual de 2,5% (dois e meio por cento) do Fundo Partidário para essa destinação,
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ficando impedido de utilizá-la para finalidade diversa, nos termos do §1º do art. 22 da Resolução TSE
23.432/2014, sendo então as contas aprovadas com ressalva.
Como dito na fase preambular, o dissídio jurisprudencial é um dos requisitos específicos para fins de
admissibilidade de recurso especial eleitoral. Nesse particular, assim entende o Tribunal Superior Eleitoral:
"Prestação de contas de campanha. Partido político. Eleições 2010 [...] 2. Para a demonstração da divergência
jurisprudencial, é necessário identificar, de forma analítica, que os acórdãos apontados como dissonantes
examinaram situações fáticas semelhantes e, diante delas aplicaram diversamente uma mesma norma legal, ou
que duas cortes eleitorais interpretam determinada disposição legal em sentidos antagônicos, o que não ocorreu
na espécie [...]".
Ante o contexto apurado, tenho como caracterizado o dissenso pretoriano e vislumbro atendidos os requisitos
necessários à admissibilidade do recurso proposto, nos termos do artigo 276, inciso I, alínea "b".
Assim, com amparo no art. 121, § 4º, II, da Constituição Federal, admito o recurso especial.
Intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após o transcurso do prazo, com ou sem contrarrazões, remetam-se os autos ao c. Tribunal Superior Eleitoral.
Cumpra-se.
Porto Velho-RO, 3 de outubro de 2018.
(a) Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Atas de Registro de Preços

Extrato de Ata Registro Preços – SECONT
Espécie: Extrato das Atas de Registro de Preços nºs. 85 a 89/2018, decorrentes do Pregão Eletrônico TRE-RO
43/2018/TRE-RO. Processo SEI 0000884-40.2018.6.22.8000. 1ª) ARP nº. 85/2018 –Adjudicatária: OLMI
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 00.789.321/0001-17. Objeto: I –Item 02 do Edital. Refrigerador Doméstico, com uma
porta, capacidade total de armazenamento de 260 a 265 litros, sendo 230 a 235 litros do refrigerador e 26 a 30
litros do freezer. Medidas aproximadas 1,50cm de altura, 50cm de largura, 60 cm de profundidade, pés
niveladores, porta em aço galvanizado com garantia de 03 (três) anos contra corrosão, sem utilização de
gás CFC, com peso aproximado de 45Kg, com degelo autolimpante, prateleiras removíveis na porta e refrigerador,
gaveta extra frio, com gavetão transparente para frutas e legumes, iluminação interna. Consumo máximo de 30
kwh/mês, alimentação de 110V ou bivolt. Cor branco. Certificação do INMETRO ou outra empresa credenciada
para certificação. Coeficiente de Eficiência Energética (CEE) "A". Garantia mínimo de 01 (um) ano e assistência
técnica em Porto Velho/RO. Marca: Consul. Unid. Quant. 10. Valor Unit. R$ 1.299,99. Subtotal R$ 12.999,00. II) –
Item 03 do Edital. Refrigerador Duplex, com duas portas, tipo de degelo frostfree, capacidade total de
armazenamento de 430 a 450 litros, sendo 320 a 330 litros do refrigerador e 110 a 120 litros do freezer. Com
aproximadamente 1,90cm de altura, 70cm de largura, 70 cm de profundidade, pés niveladores e rodízios traseiros,
porta em aço galvanizado com garantia de 03 (três) anos contra corrosão, não contenha CFC, com peso
aproximado de 90Kg, prateleiras removíveis na porta e refrigerador, gaveta extra frio, com gavetão transparente
para frutas e legumes, no mínimo 10 prateleiras, iluminação interna. Consumo máximo de 70 kwh/mês,
alimentação de 110V ou bivolt. Cor branco. Certificação do INMETRO ou outra empresa credenciada para
certificação. Coeficiente de Eficiência Energética (CEE) "A". Garantia mínimo de 01 (um) ano e assistência técnica
em Porto Velho/RO. Marca: Consul. Unid. Quant. 02. Valor Unit. R$ 2.500,70. Subtotal R$ 5.001,40. III) - Item 07
do Edital. Ventilador de Coluna, potência 125 à130W (1/6CV), rotação máxima de 1.500 RPM, baixo consumo de
energia com Coeficiente de Eficiência Energética (CEE) "A"; com proteção térmica; hélice de 3 pás; com 45 à50
cm de diâmetro; mínimo de 3 velocidades: baixa, média e alta; baixo nível de ruído; grade plástica oscilante e
removível de alta resistência, oscilação horizontal automática de 90 graus; inclinação vertical em 3 posições (0º,
40º e 80º); com fusível de segurança; alça de transporte ergonômica; pedestal: altura entre, no mínimo, 1,33m e,
no máximo, 1,60m; várias opções de regulagem. Voltagem: 110 ou Bivolt. Cor preto. Garantia mínima de 01 (um)
ano e assistência técnica em Porto Velho/RO. Marca: Ventisol. Unid. Quant. 50. Valor Unit. R$ 178,66. Subtotal
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R$ 8.933,00. IV) - Item 08 do Edital. Ventilador de parede, 50 cm, tensão 127/220 W. Características: potência 1/4
cv (200 W), RPM 1500 (máxima) grades de proteção com pintura epoxi na cor preta, diâmetro da hélice 440 mm,
equipado com protetor térmico e chave seletora de velocidade. Garantia mínima de 01 (um) ano e assistência
técnica em Porto Velho/RO. Marca: Ventisol. Unid. Quant. 15. Valor Unit. R$ 149,89. Subtotal R$ 2.248,35. Valor
Total da ARP R$ 29.182,65. 2º) ARP nº. 86/2018 –Adjudicatária: U. S. PRINCE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 01.740.169/0001-40. Objeto: I) Item 09 do Edital. Fragmentadora Grande de Papel,
capacidade de fragmentação mínima de 20 folhas de papel tipo A4, padrão 70/75 g/m² com clipes e grampos, cd,
cartão e disquete, nível mínimo de segurança 3 (norma DIN 32757) , corte máximo em tiras de 2,0 mm de largura
ou partículas de 4mm x 40mm, acionamento automático com sensor óptico ou indução magnética, botão de
avanço e reverso automática, proteção contra sobrecarga, sensores de segurança (porta aberta, cesto cheio,
sobrecarga do motor), abertura mínima de inserção de 230mm, nível de ruído não superior a 60 dB, velocidade de
fragmentação mínima de 3m/minuto, volume mínima da lixeira de 80 litros, potência mínima do motor de 600W,
equipamento com pentes raspadores e engrenagens metálicas, cilindros de cortes maciços, equipamento com
rodízios para locomoção. Voltagem 220V ou Bivolt, peso máximo do equipamento não superior a 80kg. Possuir
Certificação de Qualidade e Segurança reconhecido por órgão acreditado. Garantia mínima de 01(um) ano e
assistência técnica em Porto Velho/RO. Marca: Comix. Unid. Quant. 12. Valor Unit. R$ 5.390,00. Subtotal R$
64.680,00. II) Item 10 do Edital. Fragmentadora Grande de Papel, capacidade de fragmentação mínima de 20
folhas de papel tipo A4, padrão 70/75 g/m² com clipes e grampos, cd, cartão e disquete, nível mínimo de
segurança 3 (norma DIN 32757) , corte máximo em tiras de 2,0 mm de largura ou partículas de 4mm x 40mm,
acionamento automático com sensor óptico ou indução magnética, botão de avanço e reverso automática,
proteção contra sobrecarga, sensores de segurança (porta aberta, cesto cheio, sobrecarga do motor), abertura
mínima de inserção de 230mm, nível de ruído não superior a 60 dB, velocidade de fragmentação mínima de
3m/minuto, volume mínima da lixeira de 80 litros, potência mínima do motor de 600W, equipamento com pentes
raspadores e engrenagens metálicas, cilindros de cortes maciços, equipamento com rodízios para locomoção.
Voltagem 220V ou Bivolt, peso máximo do equipamento não superior a 80kg. Possuir Certificação de Qualidade e
Segurança reconhecido por órgão acreditado. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência técnica em Porto
Velho/RO. (Cota reservada ME/EPP referente ao item 09). Marca: Comix S-611. Unid. Quant. 03. Valor Unit. R$
5.390,00. Subtotal R$ 16.170,00. Valor total da ARP R$ 80.850,00. 3º) –ARP Nº. 87/ 2018. Adjudicatária:
COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI. CNPJ: 18.768.894/0001-20. Objeto: I) - Item 04 do Edital. Fogão de 4
Bocas àGás, acendimento automático total, 04 (quatro) bocas com queimadores esmaltados, mesa em inox
sobreposta, tampo de vidro temperado, injetor de gás horizontal e válvula que impeça vazamento de gás no forno,
proteção térmica traseira, com vidro duplo para visualizar o forno, fibra cerâmica no forno, puxador anatômico,
forno autolimpante, grade do forno deslizante removível. Voltagem 110 V ou bivolt. Cor branco. Com
aproximadamente 90cm de altura, 50cm de largura, 60cm de profundidade. Certificado INMETRO ou outra
empresa credenciada para certificação. Marca: Atlas. Garantia mínima de 01(um) ano e assistência em Porto
Velho/RO. Unid. Quant. 10. Valor Unit. R$ 468,97. Subtotal R$ 4.689,70. Valor Total da ARP R$ 4.689,70. 4º) –
ARP 88/2018. Adjudicatária: REGIONAL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI
EPP. CNPJ: 27.048.093/0001-80. Objeto: I) Item 01 do Edital. Bebedouro Elétrico, em aço inoxidável, tipo coluna,
para garrafão de 20 (vinte) litros, confeccionado tampo e frontal em polietileno de alto impacto, cor cinza ou
branco, pingadeira removível, com duas torneiras de fácil manuseio (natural e gelada) em plástico de alta
resistência, reservatório de água em plástico atóxico e sistema Easy Open, com serpentina externa em cobre, com
capacidade de refrigeração mínima de 3,5 litro/hora, termostato externo, fixo com regulagem manual, com 07
níveis de temperatura entre 4º c e 15º c, Voltagem 110 V ou bivolt, consumo mensal de energia de
aproximadamente 5,5 KWh/mês, não utilizar como elemento de refrigeração gás CFC, medidas aproximadas de
0,98 cm de altura, 0,36 cm de profundidade, 0,29 cm de largura. Certificação do INMETRO ou outra empresa
credenciada para certificação, de acordo com ABNT-NBR 131972. Marca: Begel. Coeficiente de Eficiência
Energética (CEE) "A". Garantia mínimo de 01 (um) ano e assistência técnica em Porto Velho/RO. Unid. Quant. 30.
Valor Unit. R$ 456,00. Subtotal R$ 13.680,00. Valor Total das ARP’s: R$ 128.402,35. Vigência das Atas: 12 meses
a contar da publicação no D.O.U. Assinadas por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, diretora-Geral do TRE-RO, em
10/10/2018 e pelos representantes das empresas, em datas variadas.
Documento assinado eletronicamente por CARLOS ROBERTO CAVALCANTI DA SILVA, Técnico Judiciário, em
11/10/2018, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser
conferida no site http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0345715 e o
código CRC C0811439.

Extrato de Ratificação de Inexigibilidade
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Extrato de Ratificação da Inexigibilidade - SECONT
Espécie: Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 26 da Lei 8.666/93 e
Decisão TCU n. 1.336/2006–Plenário. Carta-Contrato n. 22/2018/TRE-RO, assinada em 10/10/2018. Contratada:
TERCEIRA ONDA SERVIÇOS LTDA EPP. CNPJ: 83.920.215/0001-58. Objeto: Aquisição de 1 (uma) Licença do
software do VOLARE 20 PRO, módulos Orçamento de Obras, Memorial Descritivo, Planejamento de Obras e
Licitações &Concorrências, com atualização de preços de insumos (MOVPREÇO TCPO/SINAPI - praça Porto
Velho-RO), por um período de 12 (doze) meses, além de TREINAMENTO "IN COMPANY" (até 12 participantes),
que poderá ser compartilhado com outros Órgãos Públicos. Vigência: 15 (quinze) meses, a contar da data de sua
assinatura no Sistema Eletrônico de Informação –SEI do TRE-RO. Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei n.
8.666/93. Valor: R$ 21.644,00. Justificativa: Necessidade de acesso aos avanços tecnológicos e modernização
dos serviços dos projetos de engenharia do TRE-RO. Declaração de Inexigibilidade: Parecer Jurídico nº.
0340469/2018 - PRES/DG/AJDG, de 03/10/2018, por MARISA LEONARDO DE ARAÚJO LIMA DA SILVA, CPF
716.688.707-97, e por FREDERICO SADECK FILHO, CPF n. 317.034.372-68, ambos Assessores Jurídicos. Ato
de autorização da despesa e de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação: Despacho nº. 5760/2018 - GABDG, de
04/10/2018, por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, CPF 475.106.849-00, Diretora-Geral do TRE-RO. Notas de
Empenho: 2018NE000914 e 2018NE000915, de 08/10/2018. Programa de Trabalho: 02122057020GP0011.
Elementos Despesas nº. 44.90.40.05 e 33.90.40.20. Processo: SEI nº. 0000587-33.2018.6.22.8000.

Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 11/10/2018, às 12:52,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.tre-ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código verificador 0345467 e o código CRC
562C903D.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL DE INTIMAÇÃO n. 38/2018
(art. 45, I, da Resolução do TSE n. 23.546/2017)
De ordem do Excelentíssimo Senhor LEONARDO MEIRA COUTO, Juiz Titular da 1ª Zona Eleitoral de Rondônia,
intima-se os interessados para, no prazo e forma da legislação vigente, ofertar impugnação à declaração de
ausência
de
movimentação
financeira
em
conta
bancária, recebimento
de
estimáveis
em
dinheiro e/ou favorecimento de repasse de recursos do fundo partidário apresentada pelos partidos políticos
abaixo relacionados, em relação ao ano-exercício 2017 (número do processo/ prestador de contas /sigla
/responsável /advogado):
Prestação de Contas n. 37-76.2018.6.22.0001 SADP: 5296/2018
Prestador: Partido da República - PR – de NOVA MAMORÉ/RO
Referência: Exercício Financeiro 2017
Responsável: Dejalma Pereira da Costa
Advogado: Anderson Lopes Muniz – OAB/RO – 3102
Prestação de Contas n. 36-91.2018.6.22.0001 SADP: 5297/2018
Prestador: PODEMOS – PODE – de NOVA MAMORÉ/RO
Referência: Exercício Financeiro 2017
Responsável: Denizio Pereira da Costa
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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Advogado: Anderson Lopes Muniz – OAB/RO – 3102
PRAZO: 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação do presente edital no Diário Eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Rondônia.
FORMA: A impugnação deve ser em petição fundamentada e acompanhada de documentos que comprovem a
falsidade da declaração de ausência de movimento financeiro em conta bancária e/ou outra transação relacionada
a aquisição de bens ou estimáveis em dinheiro em favor do partido político.
Para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado no local de costume do
Cartório Eleitoral e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e passado neste Cartório da 1ª Zona Eleitoral
de Rondônia, aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezoito. Eu, DIOGO ANDERSON LOPES E SILVA,
Chefe de Cartório, mandei digitar, conferi e subscrevo.
Despachos

Prestação de Contas n. 37-76.2018.6.22.0001 SADP: 5296/2018
Prestador: Partido da República - PR – de NOVA MAMORÉ/RO
Referência: Exercício Financeiro 2017
Responsável: Dejalma Pereira da Costa
Advogado: Anderson Lopes Muniz – OAB/RO – 3102
Vistos,
Inicialmente, determino que o rito aplicável ao processamento presente declaração de ausência de movimentação
financeira no exercício 2017 será o inserto na Resolução/TSE n. 23.546/2017, mas quanto aos documentos,
regularidade de contas e outras disposições materiais, o cartório e/ou analista de contas deverão observar o
disposto na Resolução/TSE n 23.464/2015.
Verifique-se a regular representação processual do órgão partidário. Não havendo tal representação, proceda-se a
suspensão do processo e intimação para regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 44,
caput, da Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Estando em termos a representação processual, publique-se edital no DJE TRE-RO com o nome de todos os
órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos tempestivamente, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período (art. 45, I, da
Resolução do TSE n. 23.546/2017).
Findo o prazo supra, proceda-se a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do §3º do art. 6º da Resolução do TSE n. 23.546/2017, e a coleta e certificação nos autos das
informações obtidas sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário (art. 45, II e III, da Resolução do TSE n. 23.546/2017).
Em seguida, após vista técnica sobre as matérias previstas nos incisos I, II e III do art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017, no prazo de 5 (cinco) dias, intimar o Ministério Público Eleitoral, para manifestação, no prazo de 5
(cinco) dias (art. 45, II, da Resolução do TSE n. 23.546/2017).
Havendo impugnação, os interessados deverão manifestar sobre as informações e os documentos apresentados
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias (art. 45, VII, da Resolução do TSE n. 23.546/2017).
Guajará-Mirim, 10 de outubro de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral
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Prestação de Contas n. 36-91.2018.6.22.0001 SADP: 5297/2018
Prestador: PODEMOS – PODE – de NOVA MAMORÉ/RO
Referência: Exercício Financeiro 2017
Responsável: Denizio Pereira da Costa
Advogado: Anderson Lopes Muniz – OAB/RO – 3102
Vistos,
Inicialmente, determino que o rito aplicável ao processamento presente declaração de ausência de movimentação
financeira no exercício 2017 será o inserto na Resolução/TSE n. 23.546/2017, mas quanto aos documentos,
regularidade de contas e outras disposições materiais, o cartório e/ou analista de contas deverão observar o
disposto na Resolução/TSE n 23.464/2015.
Verifique-se a regular representação processual do órgão partidário. Não havendo tal representação, proceda-se a
suspensão do processo e intimação para regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 44,
caput, da Resolução do TSE n. 23.546/2017.
Estando em termos a representação processual, publique-se edital no DJE TRE-RO com o nome de todos os
órgãos partidários e respectivos responsáveis que apresentaram a declaração de ausência de movimentação de
recursos tempestivamente, facultando a qualquer interessado, no prazo de três dias contados da publicação do
edital, a apresentação de impugnação que deve ser apresentada em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período (art. 45, I, da
Resolução do TSE n. 23.546/2017).
Findo o prazo supra, proceda-se a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do §3º do art. 6º da Resolução do TSE n. 23.546/2017, e a coleta e certificação nos autos das
informações obtidas sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou distribuição de
recursos do Fundo Partidário (art. 45, II e III, da Resolução do TSE n. 23.546/2017).
Em seguida, após vista técnica sobre as matérias previstas nos incisos I, II e III do art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017, no prazo de 5 (cinco) dias, intimar o Ministério Público Eleitoral, para manifestação, no prazo de 5
(cinco) dias (art. 45, II, da Resolução do TSE n. 23.546/2017).
Havendo impugnação, os interessados deverão manifestar sobre as informações e os documentos apresentados
nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias (art. 45, VII, da Resolução do TSE n. 23.546/2017).
Guajará-Mirim, 10 de outubro de 2018.
LEONARDO MEIRA COUTO
Juiz Eleitoral
2ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 79/ 2018

2ª Zona Eleitoral

Circunscrição Eleitoral – Porto Velho e Itapuã do Oeste
O Excelentíssimo Senhor Jorge Luiz dos Santos Leal, MM. Juiz Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, republicada em 06 de
fevereiro de 2018.
TORNA PÚBLICO, aos que deste edital tomarem conhecimento, em especial o Excelentíssimo representante do
Ministério Público Eleitoral nesta Zona, Dr. Rogério José Nantes, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados
do Brasil e os fiscais dos partidos políticos e coligações, que, na Av. Presidente Dutra, nº 1889, Areal, neste
município, onde estão armazenadas as Urnas Eletrônicas, no depósito de urnas eletrônicas do TRE/RO,
executará, a partir das 08h00, do dia 17 de outubro de 2018, durante dias consecutivos, ou em tantos quantos
necessários, com auxílio dos técnicos contratados/convocados e demais servidores da 2ª ZE, cujos nomes
Diário da Justiça Eleitoral – Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que
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seguem: Flávio Ricardo Polizer, Marcio Leno Nery Infante, Ana Ruth dos Santos Batista, Elita Alves Cavalcante,
Elizabeth Fleuri de Siqueira, Francisca Salete Rodrigues Nunes, Maria Gabriela Lima de Mendonça, Edilson
Vasconcelos Dantas Junior, Pamela Dias Carvalho, Gian Douglas Viana de Souza, Martius Brandão Compasso,
Thiago Moraes de Assunção, Jailton Cosme Lima Oliveira, Jakson Barbosa Alves, Plínio Martins, Sidmar Nunes,
Eduardo Gil Tivanello, Valdemir Pereira da Silva, Cristiana Teixeira Costa Silva, Eduardo Marques Ramos, Antonio
Edson Freitas da Silva, Virna Penha Pedraza, Irlan de Almeida Holanda, Érica Costa Souza, Arly de Souza
Quintela, a carga para o 2º turno, os testes de funcionamento, a identificação e a colocação de lacres nas urnas
eletrônicas de votação; a preparação, a realização de teste de funcionamento e a colocação de lacres nas urnas
eletrônicas de contingência; o acondicionamento dos cartões de memória de contingência em envelopes a serem
lacrados, correspondentes ao município de Porto Velho e Itapuã do Oeste, jurisdicionado por esta Zona Eleitoral,
de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o processo,
bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto no artigo 84, § 3º da Resolução TSE nº 23.554,
republicada em 06 de fevereiro de 2018, encerrando-se nesta cerimônia o prazo de conferência, por parte dos
fiscais dos partidos políticos e coligações. Caso seja necessário, na mesma oportunidade poderá ocorrer eventual
geração de mídias, processo que também pode ser acompanhado e auditado, nos termos do art. 91 da mesma
Resolução.
Ficam INTIMADOS, desde já, a comparecer no local acima indicado, no dia 17 de outubro de 2018, às 08h00, as
pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas e
visualização dos dados contidos na tela. Terminado o procedimento, e, havendo necessidade, ocorrerá, na
mesma data, a carga daquelas que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para
visualização dos dados contidos em suas telas, para o que também estão INTIMADAS as pessoas referidas neste
edital.
Ficam também CIENTIFICADOS de que, no dia 23 de outubro de 2018, às 08h00, as urnas eletrônicas serão
ligadas e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas, havendo a possibilidade de realizar
contingências e novas cargas, no mesmo dia, bem como a partir das 16:00 horas da véspera da eleição e dia do
pleito eleitoral, que igualmente poderá ser acompanhado.
Ficam INTIMADOS a comparecer dia 27 de outubro de 2018, às 15h, para acompanhar a cerimônia de
Oficialização do Sistema de Gerenciamento, que ocorrerá no prédio sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia, localizado na Av. Presidente Dutra, n.º 1889, Bairro Areal, Porto Velho/RO ou no fórum Eleitoral, 2ª
Zona Eleitoral, situado na Rua Jacy Paraná, s/n, Bairro Baixa da União.
Ficam ainda CIENTIFICADOS de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna
no dia da votação, conforme o art. 90 da Resolução TSE nº 23.554, desde que não tenha ocorrido votação. Por
fim, ficam cientes que, no dia do pleito, poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou
de justificativa.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz Eleitoral publicar o
presente Edital, que vai afixado no local de costume.
Porto Velho/RO, 11 de outubro de 2018. Eu, Flávio Ricardo Polizer, Chefe de Cartório desta 2ª Zona Eleitoral,
subscrevo,

JORGE LUIZ DOS SANTOS LEAL
Juiz da 2ª Zona Eleitoral
5ª Zona Eleitoral
Portarias

PORTARIA Nº 011/2018
Dispõe sobre a emissão de certidões de folgas dadas aos colaboradores participantes das Eleições 2018.
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A Juíza Eleitoral da 05ª Zona Eleitoral, Senhora Maxulene de Sousa Freitas, no uso de suas competências, nos
termos do art. 35, IV do Código Eleitoral, etc.
CONSIDERANDO o tempo exíguo para a preparação e logística do 2º turno das Eleições 2018, nesta
circunscrição da 05ª Zona Eleitoral;
CONSIDERANDO o quantitativo robusto de colaboradores em São Francisco do Guaporé e a distância entre esta
e Costa Marques;
RESOLVE:
Art. 1º. As certidões de folga serão emitidas a partir do dia 05 de novembro de 2018.
Art. 2º. Os casos que possam envolver urgência serão decididos por este juízo, mediante requerimento que
tragam em seu bojo elementos que justifiquem a urgência.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Costa Marques/RO, 10 de outubro de 2018.
MAXULENE DE SOUSA FREITAS
Juíza Eleitoral - 05ª ZE
9ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL N.º 116/2018 (carga de urnas)
A Excelentíssima Senhora MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, republicada em 06 de fevereiro de 2018.
Torna público, aos que deste edital tomarem conhecimento, em especial a Excelentíssima representante do
Ministério Público Eleitoral nesta Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais dos
partidos políticos e coligações, que, na Avenida Castelo Branco nº 970, neste município de Pimenta Bueno, onde
estão armazenadas as Urnas Eletrônicas, executará, a partir das 09h00 do dia 23 de outubro, no horário
compreendido entre 09h00 e 19h00, ou em tantos dias quantos necessários, com auxílio da chefe de cartório
Ticiana Lippi Paulucci Conselvan, técnica judiciária Valdeliza Cosmo Rodrigues, dos auxiliares de cartório Márcio
Dassi Negri, Gilmar Aparecido Pinheiro, Leontina Ventorim, Hederson Mota, Reinaldo Souza Alves, dos técnicos
Fabricio Fini Michelis e Emerson de Oliveira Laurindo, e do apoio logístico Tallis Tauan Gomes de Alcântara, Hugo
Mauricio da Cruz Estrozi e José Renato Lovo, a carga para o 2º turno, os testes de funcionamento, a identificação
e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação dos Municípios de Pimenta Bueno e Primavera; de
modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar e auditar o processo, bem
como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto no artigo 84, § 3º da Resolução TSE nº 23.554/2017,
encerrando-se, nesta cerimônia, o prazo de conferência por parte dos fiscais dos partidos políticos e coligações.
Caso seja necessário, na mesma oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também
pode ser acompanhado e auditado, nos termos do art. 91 da mesma Resolução, ficando intimados, desde já, a
comparecer no local acima indicado, no dia 23 de outubro, no horário supracitado, as pessoas arroladas neste
documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas e visualização dos dados
contidos na tela.
Ficam intimados, desde já, a comparecer no local acima indicado, nos dias 25 e 26 de outubro, às 09h00, as
pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas e
visualização dos dados contidos na tela. Terminado o procedimento, e, havendo necessidade, ocorrerá, na
mesma data, a geração de mídias e, logo após, no mesmo local, a carga daquelas que vierem a apresentar
problemas no momento em que forem ligadas para visualização dos dados contidos em suas telas, para o que
também estão intimadas as pessoas referidas neste edital.
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Ficam também cientificados de que, no dia 27 de outubro, véspera do pleito, as urnas eletrônicas poderão ser
ligadas no Fórum Eleitoral e nos locais de votação e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas,
procedimento que igualmente poderá ser acompanhado. Havendo necessidade, ocorrerá, na mesma data, em
dois horários, às 09h00 e às 14h00, na Avenida Castelo Branco, 970, centro, Pimenta Bueno, a geração de
mídias, e, logo após, no mesmo local designado, a carga das urnas que vierem a apresentar problemas quando
da realização deste procedimento e, eventualmente, daquela que for sorteada para a auditoria da votação paralela
e tiver de ser substituída no local, para o que também estão intimadas as pessoas referidas neste edital.
Ficam ainda cientificados de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna no dia
da votação, conforme o art. 90 da Resolução TSE nº 23.554, desde que não tenha ocorrido votação. Por fim, ficam
cientes que, no dia do pleito, poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou de
justificativa.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Senhora Doutora Juíza Eleitoral
publicar o presente Edital, que vai afixado no local de costume.
Dado e passado nesta cidade de Pimenta Bueno, aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, Ticiana
Lippi Paulucci Conselvan, Chefe do Cartório desta Zona, subscrevo, e segue assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

EDITAL N.º 117/2018 (Oficialização do Sistema Gerenciamento)
A Excelentíssima Senhora MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o que dispõe o art. 198 da Resolução TSE nº 23.554, republicada em 06 de fevereiro de 2018.
Torna público, aos que deste edital tomarem conhecimento, em especial a Excelentíssima representante do
Ministério Público Eleitoral nesta Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos
políticos e coligações, que, na Avenida Castelo Branco, nº 970, neste município de Pimenta Bueno, sede do
cartório desta Zona Eleitoral, ocorrerá, a partir das 15h do dia 27 de outubro de 2018, a oficialização do sistema de
gerenciamento relativa aos municípios de Pimenta Bueno e Primavera de Rondônia, que será utilizado no 2º turno
das Eleições Gerais 2018, de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam
acompanhar o processo, conforme o disposto na mencionada Resolução.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral
publicar o presente edital, que vai afixado no local de costume.
Dado e passado na cidade de Pimenta Bueno, aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, Ticiana Lippi
Paulucci Conselvan, Chefe do Cartório desta Zona, subscrevo, e segue assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral

EDITAL N. 118/2018 (Locais de transmissão)
A Excelentíssima Senhora MM. Juíza Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições legais e em conformidade
com o que dispõe o art. 204 da Resolução TSE nº 23.554, republicada em 06 de fevereiro de 2018.
Torna público aos que deste edital tomarem conhecimento, em especial a Excelentíssima representante do
Ministério Público Eleitoral nesta Zona, os representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e dos partidos
políticos e coligações, os locais de transmissão dos resultados para o 2º turno das eleições de 2018:
• Transmissão da José Severino dos Santos – perímetro urbano de Primavera de Rondônia (JEConnect): Servidor
Requisitado – Hederson Mota - inscrição: 008562122313.
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• Transmissão da Escola Estácio de Sá – Distrito de Querência do Norte (JEConnect) : Apoio Logístico – José
Renato Lovo - inscrição: 005713512305.
• Transmissão da Escola Emanuel Osvaldo Moreira – perímetro rural de Pimenta Bueno (JEConnect): Apoio
Logístico – Ismayr Carlos Alves Xavier - inscrição: 013725852380.
• Transmissão da Escola Urucumacuã - perímetro rural de Pimenta Bueno (JEConnect): Apoio Logístico –
Alexandre Cirilo de Souza Mota - inscrição: 016962102399.
• Transmissão da Escola Polo Luís Cabral - perímetro rural de Pimenta Bueno (JEConnect): Apoio Logístico –
Rodrigo França Cardoso - inscrição: 012574282372.
• Transmissão da Escola Dominical Vitória - perímetro rural de Pimenta Bueno (JEConnect): Apoio Logístico –
Hugo Mauricio da Cruz Estrozi - inscrição: 293292470175.
• Transmissão da Escola Águia Dourada - perímetro rural de Pimenta Bueno (JEConnect): Apoio Logístico – Tallis
Tauan Gomes de Alcantâra - inscrição: 015566142356.
• Transmissão da Escola União do Calcário - perímetro rural de Pimenta Bueno (JEConnect): Apoio Logístico –
Cristhian Costa Ribeiro - inscrição: 012541122356.
•
Transmissão do Posto de Saúde Marcos Freire - perímetro rural de Pimenta Bueno (Bgan): Apoio
Logístico – Everaldo Boni Bareto - inscrição: 013730742364.
• Transmissão do Fórum Eleitoral da 09ª ZE : Técnico de Urna – Fabricio Fini Michelis - inscrição 009797732348.
Ficam ainda autorizados a procederem a leitura e transmissão dos resultados de qualquer dos locais acima
relacionados, os seguintes servidores efetivos e requisitados da Justiça Eleitoral:
• Ticiana Lippi Paulucci - Chefe do Cartório da 09ª Zona Eleitoral/RO, inscrição: 092411400612;
• Valdeliza Cosmo Rodrigues - Técnica Judiciária da 09ª Zona Eleitoral/RO, inscrição: 008586422305;
• Márcio Dassi Negri – Servidor Requisitado da 09ª Zona Eleitoral/RO, inscrição: 011513882380;
• Gilmar Aparecido Pinheiro – Servidor Requisitado da 09ª Zona Eleitoral/RO, inscrição: 009807302364;
• Reinaldo Alves de Souza – Servidor Requisitado da 09ª Zona Eleitoral/RO, inscrição: 009820582321;
• Emerson de Oliveira Laurindo – Técnico STI TRE/RO.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou a Excelentíssima Senhora Juíza Eleitoral
publicar o presente edital, que vai afixado no local de costume.
Dado e passado na cidade de Pimenta Bueno, aos 11 dias do mês de outubro do ano de 2018. Eu, Ticiana Lippi
Paulucci Conselvan, Chefe do Cartório desta Zona, subscrevo, e segue assinado pela MM. Juíza Eleitoral.
KEILA ALESSANDRA ROEDER ROCHA DE ALMEIDA
Juíza Eleitoral
21ª Zona Eleitoral
Editais

EDITAL Nº 15/ 2018

21ª Zona Eleitoral Preparação das urnas

2º turno

eleição 2018

Circunscrição Eleitoral – Porto Velho e Candeias do Jamari
O Excelentíssimo Senhor Áureo Virgílio Queiroz, MM. Juiz (a) Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, republicada em 06 de
fevereiro de 2018.
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TORNA PÚBLICO, aos que deste edital tomarem conhecimento, em especial o(a) Excelentíssimo(a) representante
do Ministério Público Eleitoral nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais
dos partidos políticos e coligações, que, na Av. Presidente Dutra, nº 1889, Areal, neste município, onde estão
armazenadas as Urnas Eletrônicas, no depósito de urnas eletrônicas do TRE/RO, executará, a partir das 08h00,
do dia 18 de outubro de 2018, durante dias consecutivos, ou em tantos quantos necessários, com auxílio dos
servidores João Paulo Rodrigues de Lima, Paulo Victor Mendes Tavares, Luciano Noberto Rocha do Carmo,
Cristóvão Bentes da Silva, Idison Felini, Plínio Martins, Aline Barbosa dos Santos, Arione Cavalcante dos Santos,
Carlos Reuel Queiroz Pontes, Charles de Souza Alves, Daniela Carina Silva Testa, Leandro Gomes Barros de
Almeida, Leandro Rocha Pereira, Marcelo de Araújo Ribeiro, Paula Storlerman Araújo, Tiago Sousa Pinheiro,
Walter Ramagem Badaró Neto, Eduardo Gil Tivanello, Sidmar Nunes, Plínio Martins de Oliveira, Valdemir Pereira
da Silva, Cristiana Teixeira Costa Silva, Eduardo Marques Ramos, Antonio Edson Freitas Da Silva, Virna Penha
Pedraza, Irlan de Almeida Holanda, Érica Costa Souza, Arly de Souza Quintela e outros que deverão ser
identificados no momento da cerimônia e assinarão a ata, a carga para o 2º turno, os testes de funcionamento, a
identificação e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação; a preparação, a realização de teste de
funcionamento e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência (e nas destinadas às mesas
receptoras de justificativas, se for o caso); o acondicionamento dos cartões de memória de contingência em
envelopes a serem lacrados, correspondentes ao município de Porto Velho e Candeias do Jamari, jurisdicionado
por esta Zona Eleitoral, de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar
e auditar o processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto no artigo 84, § 3º da
Resolução TSE nº 23.554, republicada em 06 de fevereiro de 2018, encerrando-se nesta cerimônia o prazo de
conferência, por parte dos fiscais dos partidos políticos e coligações. Caso seja necessário, na mesma
oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode ser acompanhado e
auditado, nos termos do art. 91 da mesma Resolução.
Ficam INTIMADOS, desde já, a comparecer no local acima indicado, no dia 18 de outubro de 2018, às 08h00, as
pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas e
visualização dos dados contidos na tela. Terminado o procedimento, e, havendo necessidade, ocorrerá, na
mesma data, a carga daquelas que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para
visualização dos dados contidos em suas telas, para o que também estão INTIMADAS as pessoas referidas neste
edital.
Ficam também CIENTIFICADOS de que, no dia 23 de outubro de 2018, às 14h00, e no dia 27 de outubro, às 9:00
horas, as urnas eletrônicas poderão ser ligadas e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas,
havendo a possibilidade de realizar contingências e novas cargas, nos mesmos dias, bem como a partir das 16:00
horas da véspera da eleição e dia do pleito eleitoral, que igualmente poderá ser acompanhado.
Ficam ainda CIENTIFICADOS de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna
no dia da votação, conforme o art. 90 da Resolução TSE nº 23.554, desde que não tenha ocorrido votação. Por
fim, ficam cientes que, no dia do pleito, poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou
de justificativa.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz Eleitoral publicar o
presente Edital, que vai afixado no local de costume.
Porto Velho/RO, 11 de outubro de 2018. Eu, João Paulo Rodrigues de Lima, Chefe de Cartório desta 21ª Zona
Eleitoral, subscrevo,
. Áureo Virgílio Queiroz
Juiz desta 21ª ZE/RO
EDITAL Nº 15/ 2018 - 21ª Zona Eleitoral - Preparação das urnas

2º turno

eleição 2018

Circunscrição Eleitoral – Porto Velho e Candeias do Jamari
O Excelentíssimo Senhor Áureo Virgílio Queiroz, MM. Juiz (a) Eleitoral desta Zona, no uso de suas atribuições
legais e em conformidade com o que dispõe o art. 84 da Resolução TSE nº 23.554, republicada em 06 de
fevereiro de 2018.
TORNA PÚBLICO, aos que deste edital tomarem conhecimento, em especial o(a) Excelentíssimo(a) representante
do Ministério Público Eleitoral nesta Zona, o(s) representante(s) da Ordem dos Advogados do Brasil e os fiscais
dos partidos políticos e coligações, que, na Av. Presidente Dutra, nº 1889, Areal, neste município, onde estão
armazenadas as Urnas Eletrônicas, no depósito de urnas eletrônicas do TRE/RO, executará, a partir das 08h00,
do dia 18 de outubro de 2018, durante dias consecutivos, ou em tantos quantos necessários, com auxílio dos
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servidores João Paulo Rodrigues de Lima, Paulo Victor Mendes Tavares, Luciano Noberto Rocha do Carmo,
Cristóvão Bentes da Silva, Idison Felini, Plínio Martins, Aline Barbosa dos Santos, Arione Cavalcante dos Santos,
Carlos Reuel Queiroz Pontes, Charles de Souza Alves, Daniela Carina Silva Testa, Leandro Gomes Barros de
Almeida, Leandro Rocha Pereira, Marcelo de Araújo Ribeiro, Paula Storlerman Araújo, Tiago Sousa Pinheiro,
Walter Ramagem Badaró Neto, Eduardo Gil Tivanello, Sidmar Nunes, Plínio Martins de Oliveira, Valdemir Pereira
da Silva, Cristiana Teixeira Costa Silva, Eduardo Marques Ramos, Antonio Edson Freitas Da Silva, Virna Penha
Pedraza, Irlan de Almeida Holanda, Érica Costa Souza, Arly de Souza Quintela e outros que deverão ser
identificados no momento da cerimônia e assinarão a ata, a carga para o 2º turno, os testes de funcionamento, a
identificação e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de votação; a preparação, a realização de teste de
funcionamento e a colocação de lacres nas urnas eletrônicas de contingência (e nas destinadas às mesas
receptoras de justificativas, se for o caso); o acondicionamento dos cartões de memória de contingência em
envelopes a serem lacrados, correspondentes ao município de Porto Velho e Candeias do Jamari, jurisdicionado
por esta Zona Eleitoral, de modo que as pessoas acima mencionadas e demais interessados possam acompanhar
e auditar o processo, bem como assinar os respectivos lacres, conforme o disposto no artigo 84, § 3º da
Resolução TSE nº 23.554, republicada em 06 de fevereiro de 2018, encerrando-se nesta cerimônia o prazo de
conferência, por parte dos fiscais dos partidos políticos e coligações. Caso seja necessário, na mesma
oportunidade poderá ocorrer eventual geração de mídias, processo que também pode ser acompanhado e
auditado, nos termos do art. 91 da mesma Resolução.
Ficam INTIMADOS, desde já, a comparecer no local acima indicado, no dia 18 de outubro de 2018, às 08h00, as
pessoas arroladas neste documento, bem como quaisquer interessados, para acompanhar a inspeção das urnas e
visualização dos dados contidos na tela. Terminado o procedimento, e, havendo necessidade, ocorrerá, na
mesma data, a carga daquelas que vierem a apresentar problemas no momento em que forem ligadas para
visualização dos dados contidos em suas telas, para o que também estão INTIMADAS as pessoas referidas neste
edital.
Ficam também CIENTIFICADOS de que, no dia 23 de outubro de 2018, às 14h00, e no dia 27 de outubro, às 9:00
horas, as urnas eletrônicas poderão ser ligadas e visualizados os dados apresentados na tela das máquinas,
havendo a possibilidade de realizar contingências e novas cargas, nos mesmos dias, bem como a partir das 16:00
horas da véspera da eleição e dia do pleito eleitoral, que igualmente poderá ser acompanhado.
Ficam ainda CIENTIFICADOS de que, para garantir o uso do sistema eletrônico, será permitida a carga em urna
no dia da votação, conforme o art. 90 da Resolução TSE nº 23.554, desde que não tenha ocorrido votação. Por
fim, ficam cientes que, no dia do pleito, poderá ser dada carga, a qualquer momento, em urnas de contingência ou
de justificativa.
E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, mandou o Senhor Doutor Juiz Eleitoral publicar o
presente Edital, que vai afixado no local de costume.
Porto Velho/RO, 11 de outubro de 2018. Eu, João Paulo Rodrigues de Lima, Chefe de Cartório desta 21ª Zona
Eleitoral, subscrevo,
Áureo Virgílio Queiroz.
Juiz desta 21ª ZE/RO

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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