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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

Portaria nº 58/2020 - PRES/GABPRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no desempenho de suas atribuições
legais e regimentais, considerando o constante do Processo SEI 0002057-65.2019.6.22.8000 (evento 0512896),
RESOLVE:
APROVAR o Plano Anual de Capacitação dos Servidores do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, para o
exercício 2020, conforme o anexo único desta Portaria, passível de revisões e ajustes e condicionado à
disponibilidade orçamentária para o custeio das ações.
A Escola Judiciária Eleitoral e a Secretaria de Gestão de Pessoas deverão acompanhar o calendário de execução
das atividades previstas no PAC 2020, ficando determinado o reagendamento de datas ou a reformulação das
capacitações que eventualmente venham a colidir com as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
novo Coronavírus (COVID-19) adotadas por este Tribunal.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Porto Velho, 24 de março de 2020.
Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia
Presidente
ANEXO ÚNICO
Apresentação
Nos termos da Resolução TSE nº 22.572/2007 e da Resolução nº 23/2016, a Escola Judiciária Eleitoral (EJE) e a
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) apresentam o plano de capacitações para o exercício de 2020.
DESCRIÇÃO DE NECESSIDADES
A formulação do Plano Anual de Capacitações, PAC-2020, busca atender necessidades das unidades e equipes
de trabalho de nosso regional, de forma a garantir o melhor desempenho possível para os processos, serviços e
comportamentos das pessoas envolvidas.
Em atividade de supervisão dos trabalhos, a Escola Judiciária Eleitoral constatou a aderência do Plano Anual de
Capacitação 2020 ao planejamento estratégico deste Tribunal e considerou-o pronto para a sua execução.
As necessidades foram levantadas em conjunto com os gestores de unidades, os quais foram consultados em
tempo e tiveram prazos para o alinhamento das ações de capacitação. Ainda assim, as demandas por
aprendizado superam em muito a capacidade de execução dentro de um único exercício, o que levará a SGP
a limitar a sua execução de acordo com a disponibilidade de tempo e recursos orçamentários, zelando para a
maximização do desempenho do plano.
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A partir de 2020, entretanto, sugere-se a criação de trilhas de desenvolvimento competências, como modelo de
aprendizagem, de forma que os conteúdos possam ser melhor distribuídos e a aprendizagem possa ser
acompanhada de maneira mais consistente que o modelo anterior permitia.
TRILHAS DE APRENDIZAGEM
O conceito de trilhas remete à criação de caminhos utilizados pelas unidades e servidores para seu
aperfeiçoamento. Em uma trilha são disponibilizados conteúdos, apontados caminhos e até oferecidos
treinamentos.
Por se tratar de um movimento inicial de criação de trilhas, o que se apresenta no PAC-2020 é o percurso inicial
de aprendizagem sugerido para cada eixo temático de desenvolvimento de nosso regional. A cada ano esse
percurso deverá ser aperfeiçoado, até o ponto em que nosso ambiente de aprendizagem esteja preparado para
oferecer a curadoria necessária aos servidores e unidades que desejem aperfeiçoamento.
As possibilidades de capacitação apontadas no PAC-2020 encontram limites para a contratação e execução
dentro de um exercício, o que nos faz apontar o caminho das trilhas como solução, para que haja continuidade no
desenvolvimento de nossos processos, competências e desenvolvimento de equipes.
As trilhas propostas e seus conteúdos foram elaboradas de acordo com as informações de necessidade de
capacitação prestadas pelas unidades, informações coletadas em processos de avaliação de servidores,
informações provenientes das inspeções realizadas nos cartórios eleitorais e pesquisas da Coordenadoria de
Educação e Desenvolvimento sobre tendências e necessidades de capacitação.
A criação de trilhas requer aperfeiçoamento contínuo, o que se dará pela verificação da sazonalidade de cada
conhecimento, da verificação dos históricos de aprendizagem das unidades, da avaliação de mudanças no
contexto externo que requeiram atualizações e da descoberta de novos temas e abordagens que necessitem ser
incluídos em cada eixo temático da matriz de competências, é um desenvolvimento cíclico e contínuo que terá
atualizações anuais para aumento da maturidade do processo.
PRIORIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES
A quantidade de necessidades relacionadas neste documento é imensamente superior à capacidade de
contratação e execução em um exercício, dados os limites de tempo e orçamento. Por esse motivo faz-se
necessário estabelecer critérios de priorização na execução do PAC. Dessa forma levar-se á sempre em conta:
A abrangência do público-alvo: capacitações que envolvam maior número de servidores serão priorizadas,
especialmente no primeiro semestre de ano eleitoral;
Menor custo com deslocamentos: havendo a possibilidade de inscrição em evento local que atenda o
conhecimento a ser adquirido, ou mesmo capacitações que utilizem ambiente virtual, essas serão priorizadas;
Capacitações imprescindíveis para o funcionamento de unidades, sistemas, processos ou rotinas de trabalho;
Obrigatoriedade de execução: as capacitações que se tornaram obrigatórias por imposição legal, exigências de
órgãos superiores ou determinação da alta gestão;

Oportunidades inadiáveis, com a existência de capacitações importantes para o desenvolvimento das atividades
que exijam o aproveitamento de uma oportunidade apresentada.
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO PLANO DE CAPACITAÇÕES
Considerando que o orçamento de capacitações prevê a distribuição dos recursos entre contratações, diárias e
passagens em um mesmo plano interno orçamentário, adotaram-se algumas medidas para minorar o prejuízo ao
desenvolvimento organizacional e profissional, dentre as quais destacam-se:
A priorização dos treinamentos.
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A formação de turmas, sempre que possível, para que o custo por participante seja minorado.
A redução do número de participantes em capacitações fora do estado, vez que o valor das diárias compromete a
execução do plano. Com isso, será necessário negociar com os diversos fornecedores de treinamentos a
formação de turmas em Rondônia.
A

utilização

de

cursos

a

distância,

sempre

que

a

análise

de

custo-benefício

recomendar.

A verificação do calendário eleitoral, de forma a garantir a máxima participação das pessoas chave de cada
unidade.
A multiplicação de eventos nos termos da Res. 23/2016.
O orçamento disponível no exercício é de R$ 447.372,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e trezentos e setenta
e dois reais).
Faz-se necessário observar também, que:
Capacitações in-company, dependendo da área de conhecimento, profundidade da abordagem, carga-horária,
exigência de especialização do instrutor, possuem variações de preços, tais situações foram consideradas quando
da elaboração do plano, no entanto, é necessário ressaltar que a execução do PAC exigirá pesquisa e negociação
junto aos diversos fornecedores disponíveis, a fim de garantir o atendimento das necessidades.
Os custos também podem variar de acordo com a disponibilidade dos instrutores, época do ano e situação do
mercado.
As capacitações sugeridas poderão ser substituídas por outras, desde que o eixo e a disciplina sejam mantidos,
de forma a melhor atender as necessidades do Tribunal e de acordo com a disponibilidade orçamentária.
As capacitações realizadas por instrutores internos remunerados serão executadas mediante a comparação de
propostas de planos de curso a serem encaminhadas à COEDE para análise. O processo será conduzido com a
máxima transparência, permitindo a participação de todos os servidores que se considerarem qualificados.
Os cursos sofrerão avaliação específica, conforme preconiza o cadastro nacional de instrutores internos, e os
instrutores bem avaliados serão inscritos nesse rol.
A execução do plano será avaliada continuamente, de forma a se realizar ajustes, os quais serão encaminhados
para apreciação superior, sempre que necessário.
A aderência ao plano será considerada quando as capacitações contratadas atenderem às necessidades nele
relacionadas, novas necessidades elencadas serão analisadas particularmente e terão prioridade mais baixa que
as do PAC, exceto por determinação direta da alta gestão.
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS E INDICADORES
O Plano Anual de Capacitações, fundamenta-se nos valores definidos no Planejamento Estratégico deste regional,
em especial aos valores de transparência, celeridade, eficácia, qualidade de vida do servidor e comprometimento.
Também atende ao objetivo estratégico de aperfeiçoamento da gestão de pessoas.
São indicadores alimentados pela execução do PAC:
1. Utilização dos recursos orçamentários: identifica o percentual de utilização dos recursos disponíveis para a
execução do plano;
2. Atenção aos eixos de competência: afere se as necessidades de todos os tipos de conhecimento mapeados na
Matriz de Competências foram atendidas durante o exercício;
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3. Inclusão de servidores: mensura o aproveitamento das ofertas de capacitação pelos servidores de todo o
estado.
INSTRUTORES INTERNOS
As capacitações previstas no PAC-2020 poderão ser oferecidas por instrutores internos devidamente
credenciados nos termos do Edital n. 26/2017, publicado no DJE n. 20170169, de 13/09/2017, os quais poderão
ser remunerados ou não, conforme os critérios a seguir:
Ter oferecido nos últimos três exercícios alguma atividade de capacitação sem remuneração, a qual deverá estar
documentada no sistema da COEDE e cuja avaliação tenha recebido nota igual ou superior a 8,0 dos
participantes;
Ter participado de curso de formação de instrutores internos ou trilha de formação de instrutores;
Apresentar plano de aula contendo:
Nome da capacitação
Eixo de competência
Público-alvo
Conteúdo programático
Carga-horária
Métodos e abordagens
Caso o servidor não tenha cumprido o Item I desses critérios, poderá oferecer sua capacitação sem remuneração
a fim de cumprir o requisito quando da formação de novas turmas.
O uso de formações com instrutores internos, remunerados ou não, dependerá da disponibilidade de agenda do
público-alvo e de aprovação da Diretoria Geral em processo devidamente instruído.
Caberá à SGP, por meio da COEDE, a publicação de Edital de chamada para instrutores internos, dando prazo
para que novos servidores se credenciem para a oferta de cursos.
Em nenhuma hipótese haverá remuneração de instrutores para capacitações não previstas no PAC.
MULTIPLICAÇÃO DE EVENTOS
Os eventos multiplicativos estão previstos na Res. 23/2016 e fazem parte do processo de contratação de cursos.
Significa dizer que uma contratação só poderá ser oficialmente concluída após o registro da multiplicação.
Não são passíveis de multiplicação os cursos contratados na modalidade in-company, ou que contem com a
inscrição de mais de 10 participantes, posto que nesses casos considera-se que o conteúdo está incorporado na
organização. Os cursos com participação menor de servidores devem ser multiplicados e devidamente
documentados.
A partir deste exercício a documentação dos eventos multiplicativos comporá o conteúdo das trilhas de
aprendizagem, facilitando a gestão do conhecimento. A COEDE proverá ambiente virtual adequado para o acesso
das informações, bem como a consultoria aos gestores de unidades para que componham as trilhas para suas
respectivas equipes.
Para facilitar o agendamento das multiplicações, ficam definidas as semanas de multiplicação de eventos, nas
quais os multiplicadores deverão se inscrever assim que sua indicação para a participação em treinamentos seja
aprovada pela Diretoria Geral:
Semana de Multiplicação I: 21 a 24 de abril
Semana de Multiplicação II: 23 a 26 de junho
Semana de Multiplicação III: 25 a 28 de agosto
Semana de Multiplicação IV: 24 a 27 de novembro
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Os servidores capacitados serão incentivados a promover multiplicações em vídeo, para armazenamento em
portal mantido pela COEDE, para consulta dos demais servidores em qualquer tempo.
CONSIDERAÇÕES
O conjunto de demandas a serem atendidas é complexo. Torna-se, portanto, função do PAC garantir que o
atendimento seja o mais completo e efetivo possível, para que se obtenha internamente o máximo desempenho
na realização das atividades.
A inclusão das demandas no Plano não obriga a contratação de cursos, posto que durante o exercício novas
demandas podem surgir, novas abordagens podem substituir a necessidade de contratação ou mesmo a
ocupação das unidades pode impedir a realização de algum evento planejado.
ROL DE CAPACITAÇÕES PASSÍVEIS DE CONTRATAÇÃO/EXECUÇÃO EM 2020
Em atenção às diretrizes estabelecidas na reunião de gestores realizada do no dia 9 de janeiro, na sala da
Diretoria Geral, conforme evento 0494133, sugere-se este conjunto de capacitações priorizadas para contratação
neste exercício.
(Tabela disponível no Processo SEI 0002057-65.2019.6.22.8000)
EVENTOS ESPECIAIS QUE DEMANDARÃO CONTRATAÇÕES, INSTRUTORIA INTERNA COM ÔNUS OU SEM
Dentre as ações de desenvolvimento previstas para o ano, tem-se um conjunto de atividades necessárias e que
demandarão contratações e formação de turmas, sendo elas:
Dia do aposentado: em alusão às comemorações do Dia do Aposentado, ainda em janeiro), prevê-se a realização
de um evento, com palestra, teatro e dinâmicas, que envolverão os servidores aposentados e não aposentados
em uma ação de educação para a vida.
Semana da Mulher: uma semana inteira dedicada à conscientização acerca do papel de homens e mulheres na
sociedade moderna, bem como a inserção do tema Diversidade no contexto organizacional. Prevê-se o convite a
palestrantes e instituições que apoiem mulheres em situação de risco, bem como servidores que tenham
autoridade no tema, para a realização do evento, que ocorrerá de 2 a 6 de março de 2020.
II Semana de gestão de pessoas: prevista para acontecer no período de 25 a 29 de maio, a Semana atuará sobre
os temas Comunicação não violenta, dia do desafio, sustentabilidade, dimensionamento da força de trabalho e
deverá envolver todos os servidores.

Educação para a vida: o Programa Segundo Turno agora atuará com novo nome e abrangência, preparando os
servidores para uma consciência mais ampla sobre a vida futura, não apenas pela aposentadoria.
Conversa entre amigos: programação de qualidade de vida, pra estabelecimento de diálogos produtivos sobre
temas de interesse dos servidores e equipes.
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 25/03/2020, às 14:47,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alaor Diniz Grangeia, Presidente, em 25/03/2020, às 16:17,
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 0515531 e o código CRC 996F98CB.
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

Portaria nº 110/2020 - PRES/DG/GABDG
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 066/2018, art. 1º, XXXIII, considerando a suspensão da
viagem autorizada através da Portaria 103 (0513510) e retorno no dia 21/03/2020 a esta Capital dos
servidores Clínio Negreiros da Costa, José João Ribeiro e Lúcio Fagner Santos Nascimento, em virtude da
situação mundial desencadeada pela pandemia do Covid-19, RESOLVE:
I. Determinar que os servidores efetuem, no prazo de cinco dias, conforme art. 59, caput, da Lei 8.112/90, a
devolução dos valores recebidos a título de diárias, conforme abaixo discriminado:
Nome; Função; Destino; Período da devolução; Total diárias a devolver
CLÍNIO NEGREIROS DA COSTA; Assistente I; ARIQUEMES, CACOAL, CEREJEIRAS, CHUPINGUAIA, JIPARANÁ, MACHADINHO D''OESTE, PIMENTA BUENO, PRESIDENTE MÉDICI, VILHENA - RO; 22/03/2020 a
27/03/2020; R$ 1.317,15
JOSÉ JOÃO RIBEIRO; Técnico Judiciário; ALVORADA DO OESTE, BURITIS, COSTA MARQUES, JARU, OURO
PRETO DO OESTE, ROLIM DE MOURA, SANTA LUZIA D''OESTE, SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO;
22/03/2020 a 27/03/2020; R$ 1.317,15
LÚCIO FAGNER SANTOS NASCIMENTO; Assistente II; ALVORADA DO OESTE, BURITIS, COSTA MARQUES,
JARU, OURO PRETO DO OESTE, ROLIM DE MOURA, SANTA LUZIA D''OESTE, SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ RO; 22/03/2020 a 27/03/2020; R$ 1.317,15
II. Determinar ao setor competente que providencie a emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU), para
que os servidores procedam a devolução dos valores.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, março de 2020.
Lia Maria Araújo Lopes
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 24/03/2020, às 17:01,
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 0517060 e o código CRC DA81502D.
SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais

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 2020, Número 060

Porto Velho/RO, quinta-feira, 26 de março de 2020

Página 8

Pauta de Julgamentos

PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 31/3/2020
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno do TRE-RO para julgamento no dia 31/3/2020, às
16h (dezesseis horas), dos processos abaixo relacionados, assim como dos adiados ou constantes de pautas já
publicadas.
AVISO
Nos termos da Portaria Conjunta TRE-RO n. 1/2020, que dispõe sobre a necessidade de assegurar a continuidade
das atividades da Justiça Eleitoral de Rondônia e adoção de medidas preventivas ao contágio do coronavírus
(COVID-19), as sessões do Pleno ocorrerão por meio de videoconferência.
As sessões de julgamento serão transmitidas, ao vivo, por meio do canal do TRE-RO no YouTube: http://www.trero.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-julgamento/videoconferencia e no canal do Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCuCwMQOpjp2-NaFkufHEe1A
O advogado que desejar preferência no julgamento ou tiver interesse em sustentar oralmente suas razões deverá
encaminhar o pedido para o e-mail todos-sjgi@tre-ro.jus.br, até 24 horas antes da sessão de julgamento, quando
receberá as instruções para acessar o sistema de videoconferência.
1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL n. 87172.2016.6.22.0026 – (PROCESSO FÍSICO)
Origem: Cujubim - RO
Relator nos Embargos: Juiz CLÊNIO AMORIM CORRÊA
Resumo: Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão n. 369/2019
Embargante: FRANCIANE BRITO ALVES SAMPAIO SOUZA
Advogado: Nelson Canedo Mota – OAB/RO n. 2.721
Advogada: Cristiane Silva Pavin – OAB/RO n.8221
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO n. 5193
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
2. REPRESENTAÇÃO n. 0600005-54.2020.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz ILISIR BUENO RODRIGUES
Resumo: Registro de Partido Político
Representante: MARCELO CRUZ DA SILVA
Advogado: Nelson Canedo Mota – OAB/RO n. 2.721
Advogada: Cristiane Silva Pavin – OAB/RO n.8221
Advogado: Igor Habib Ramos Fernandes – OAB/RO n. 5193
3. PETIÇÃO n. 0600256-09.2019.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz Federal MARCELO STIVAL
Resumo: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Requerente: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Advogado: José Alberto Anísio – OAB/RO n. 6623
4. PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0600129-71.2019.6.22.0000
Origem: Porto Velho – RO
Relator: Juiz FRANCISCO BORGES FERREIRA NETO
Resumo: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Representante: PARTIDO SOCIAL LIBERAL DO ESTADO DE RONDONIA
Advogado: Luiz Felipe da Silva Andrade – OAB/RO n. 6175
Advogado: Richard Campanari – OAB/RO n. 2889
Advogada: Erika Camargo Gerhardt – OAB/RO n. 1911 e OAB/SP n. 137008
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Porto Velho-RO, 25 de março de 2020.
Desembargador MARCOS ALAOR DINIZ GRANGEIA
Presidente do TRE/RO.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extratos de Carta-Contrato

Extrato de Carta-Contrato – SECONT
SEI/TRE-RO - 0517244 - Extrato de Carta-Contrato
Espécie: Extrato da Carta-Contrato n. 05/2020/TRE-RO, assinada em 25/03/2020. Ata de Registro de Preços n.
91/2019 –Pregão Eletrônico n. 36/2019. Contratada: AMAZON FORT SOLUÇÕES AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA EIRELI, CNPJ n. 84.750.538/0001-03. Objeto: prestação de serviços de COLETA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS CLASSE I –PERIGOSOS, conforme definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT
NBR 10004:2004 e Anexo I da Resolução CONAMA 452/2012, compreendendo também a pesagem, o transporte,
eventual armazenamento temporário e a destinação final adequada à legislação ambiental dos resíduos
produzidos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico supramencionado
e seus anexos, Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decretos Federais 3555/2000, 10.024/2019 e 9.507/2018.
Vigência: 12 meses, iniciando-se em 25/03/2020. Valor Total Estimado: R$ 48.293,83. Programa de Trabalho:
02122003320GP0011. Elemento de Despesa: 33.90.39-75. Nota de Empenho n. 2020NE000282, de 23/03/2020.
Ato de Autorização da Licitação: DESPACHO Nº 5637/2019-PRES/DG/GABDG, de 08/11/2019. Ato de
Homologação do Pregão Eletrônico: DESPACHO Nº 6552/2019-PRES/DG/GABDG, de 19/12/2019. Signatários:
pelo Contratante, a Senhora LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora-Geral do TRE-RO e, pela Contratada, o
Senhor IURI DANIEL SERRATE FARIA. Processo SEI: 0000739-47.2019.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 25/03/2020, às 12:47,
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 0517244 e o código CRC 17FA6014.
Atas de Registro de Preços

Extrato de Ata Registro Preços – SECONT
SEI/TRE-RO - 0517200 - Extrato de Ata Registro Preços
Espécie: Extrato da Ata de Registro de Preços nº. 01/2020, decorrente do Pregão Eletrônico TRE-RO
05/2020/TRE-RO. Processo SEI 0001882-71.2019.6.22.8000. Adjudicatária: ZANELLA E LAUTHARTH
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES. CNPJ: 31.550.257/0001-40. Objeto: Manutenção e recarga de
extintores de incêndio: GRUPO/LOTE 1. I) Item 01 do Edital. Tipo CO2-06Kg . Unid. Quant. 55. Valor Unit. R$
51,00; II) Item 02 do Edital. Tipo H2O –10 Litros. Unid. Quant. 30. Valor Unit. R$ 44,00; III) Item 03 do Edital. Tipo
PQS –de pó químico tipo BC, com pressurização direta, 12Kg. Unid. Quant. 11. Valor Unit. 80,00; IV) Item 04 do
Edital. Tipo PQS- de pó químico tipo BC, com pressurização direta, 8 Kg. Unid. Quant. 8. Valor Unit. R$ 44,00;
Valor Total do Grupo 1 - R$ 5.357,00. GRUPO/LOTE 2 - V) Item 05 do Edital. Tipo CO2 –6 Kg. Unid. Quant. 17.
Valor Unit. R$ 57,00; VI) Item 06 do Edital. Tipo H2O –10 Litros. Unid. Quant. 19. Valor Unit. R$ 83,00. VII) Item 07
do Edital. Tipo PQS –06 Kg. Unid. Quant. 02. Valor Unit. R$ 70,00. VIII) Item 08 do Edital. Tipo PQS –de pó
químico tipo BC, com pressurização direta, 12 Kg. Unid. Quant. 10. Valor Unit. R$ 130,00. Valor Total do Grupo 2 R$ 3.986,00. GRUPO/LOTE 3. IX) Item 09 do Edital. Tipo BC –06 Kg. Unid. Quant. 03. Valor Unit. R$ 73,00; X)
Item 10 do Edital. Tipo CO2 - 06 Kg. Unid. Quant. 06. Valor Unit. R$ 80,00; XI) Item 11 do Edital. Tipo CO2 –08
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Kg. Unid. Quant. 03. Valor Unit. R$ 100,00; XII) Item 12 do Edital. Tipo H20 –10 Litros. Unid. Quant. 10. Valor Unit.
R$ 80,00; XIII) Item 13 do Edital. Tipo PQS –08 Kg. Unid. Quant. 02. Valor Unit. R$ 90,00; XIV) Item 14 do Edital.
Tipo PQS –de pó químico tipo BC, com pressurização direta, 12 Kg. Unid. Quant. 06. Valor Unit. R$ 100,00. Valor
Total do Grupo 3 - R$ 2.579,00. GRUPO/LOTE 4. XV) Item 15 do Edital. Tipo CO2 –06 Kg. Unid. Quant. 11. Valor
Unit. R$ 55,6913; XVI) Item 16 do Edital. Tipo CO2 –10 Kg. Unid. Quant. 03. Valor Unit. R$ 80,6130; XVII) Item 17
do Edital. Tipo H2O –10 Litros. Unid. Quant. 12. Valor Unit. R$ 35,4442; XVIII) Item 18 do Edital. Tipo PQS –de pó
químico tipo BC, com pressurização direta, 12 Kg. Unid. Quant. 06. Valor Unit. R$ 50,5923. XIX) Item 19 do Edital.
Tipo PQS –de pó químico tipo BC, com pressurização direta, 08 Kg. Unid. Quant. 02 Valor Unid. R$ 40,5183; XX)
Item 20 do Edital. Tipo PQS –de pó químico tipo BC, de pó químico tipo BC, com pressurização direta, 10 Kg.
Unid. Quant. 02. Valor Unit. R$ 50,6913; Valor Total do Grupo 4 - R$ 1.765,7467. GRUPO/LOTE 5. XXI) Item 21
do Edital. Tipo CO2 –06 Kg. Unid. Quant. 08. Valor Unit. R$ 52,1010. XXII) Item 22 do Edital. Tipo H2O –10 Litros.
Unid. Quant. 13. Valor Unit. R$ 36,6808; XXIII) Item 23 do Edital. Tipo PQS –de pó químico tipo BC, com
pressurização direta, 8 Kg. Unid. Quant. 02. Valor Unit. R$ 41,9609; XXIV) Item 24 do Edital. Tipo PQS –de pó
químico tipo BC, com pressurização direta, 12Kg . Unid. Quant. 10. Valor Unit. R$ 52,2410; Valor Total do Grupo 5
- R$ 1.499,9902. GRUPO/LOTE 6. XXV) Item 25 do Edital. Tipo CO2 –06 Kg. Unid. Quant. 07. Valor Unit. R$
61,4452; XXVI) Item 26 do Edital. Tipo H2O –10 Litros. Unid. Quant. 08. Valor Unit. R$ 44,1561; XXVII) Item 27 do
Edital. Tipo PQS –de químico tipo BC, com pressurização direta, 12 Kg. Unid. Quant. 03. Valor Unit. R$ 62,2082;
Valor Total do Grupo 6 –R$ 969,9898. Valor Total da ARP: R$ 16.157,7267. 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
24/03/2020 e pelo representante Legal da empresa.
Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 25/03/2020, às 13:10,
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 0517200 e o código CRC DA613DBE.
Extrato de ratificação de Dispensa

Extrato de Ratificação da Dispensa de Licitação - SECONT
SEI/TRE-RO - 0517162 - Extrato de Ratificação da Dispensa de Licitação
Espécie: Extrato de Ratificação de Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 26 da Lei 8.666/93 e nos
termos da Decisão TCU n. 1.336/2006 – Plenário. Contratada: M.S. AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA,
CNPJ n. 16.973.725/0001-04. Objeto 1) Perfil (travessa) para divisória naval tipo baguete, barra medindo 1.185
mm de comprimento, espessura 35mm, painel de aço perfilado e acabamento com pintura eletrostática àpó, cor
branca. Quant: 203; Vlr. Unit. R$ 6,18; Subtotal R$ 1.254,54; 2) Leito do baguete para vidro em divisória, cor
branca, perfil com comprimento da barra medindo 1.185 mm de comprimento, por 35mmx20mm. Quant: 203; Vlr.
Unit. R$ 5,20; Subtotal R$ 1.055,60; 3) Perfil (travessa) para divisória naval TIPO H, para instalação de divisória
naval, perfil Galvanizado. Dimensões: 35mm de largura por 19mm de altura, 3,00 metros de comprimento,
tratamento anticorrosivo, cor branca. Quant: 300; Vlr. Unit. R$ 17,10; Subtotal R$ 5.130,00; 4) Perfil (travessa)
para divisória naval TIPO U, para instalação de divisória naval, perfil Galvanizado. Dimensões: 35mm de largura
por 19mm de altura, 3,00 metros de comprimento, tratamento anticorrosivo, cor branca. Quant: 220; Vlr. Unit. R$
15,30; Subtotal R$ 3.366,00; 5) Placas para divisória naval, dimensões 1,20metro x 2,10 metro, espessura 35mm,
painel de aço perfilado e acabamento com pintura eletrostática àpó, cor Areia Jundiaí.. Quant: 200; Vlr. Unit. R$
130,00; Subtotal R$ 26.000,00; 6) Porta para divisória, completa, largura 82cm, altura 210cm, espessura 4mm,
acabamento superficial laminado; Cor Areia Jundiaí, incluso ferragens (dobradiça e fechadura igual ao item G) e
perfil de aço (batente e perfil de requadro). Quant: 40; Vlr. Unit. R$ 277,20; Subtotal R$ 11.088,00; 7) Fechadura
para divisória, conjunto completo de fechadura tubular, 3 pinos com chave externa e botão interno, miolo de latão,
maçanetas e espelhos em aço, mecanismos em aço galvanizado, cor cromada, maçaneta diâmetro de 90mm,
maçaneta formato tulipa. Quant: 20; Vlr. Unit. R$ 65,00; Subtotal R$ 1.300,00; Valor total da Nota de Empenho:
R$ 49.194,14. Programa de Trabalho: 02122003320GP0011, Elemento de Despesa: 33.90.30.24, Nota de
Empenho: 2019NE000278, de 19/03/2020. Fundamento Legal: Art. 24, V, da Lei 8.666/93. Justificativa:
Necessidade de compra de divisória para Melhorias no ambiente interno de trabalho, mobilidade para adequações
e substituição de materiais danificados. Declaração de Dispensa de Licitação em 17/03/2020, por meio do Parecer
Jurídico 38/2020/AJDG, por SILVIA GONÇALVES DE MACEDO, CPF n. 348.160.891-87, Assessora Jurídica.
Autorizada a Despesa e Ratificada a Dispensa de Licitação em 18/03/2020, por meio do Despacho 376/GABDG,
por LIA MARIA ARAUJO LOPES, CPF n. 475.106.849-00, Diretora Geral do TRE-RO. Processo SEI n. 000004459.2020.6.22.8000.
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Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico Judiciário, em 25/03/2020, às 10:15,
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 0517162 e o código CRC A8BFE463.
Licitações e Compras
Resultados de Julgamento

Resultado de Licitação – SLC
SEI/TRE-RO - 0516980 - Resultado de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2020
PROCESSO Nº 0002906-37.2019.6.22.8000
Cumprida a fase de julgamento, o Pregoeiro declarou vencedoras do certame as licitantes: 01.060.256/0001-57 L.H.C COMERCIO E SERVICOS LTDA, itens 14, 33 e 34, valor R$ 1.430,00; 02.635.441/0001-95 - GRAFICA
EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL EIRELI, itens 2, 13 e 15, valor R$ 18.135,00; 04.218.430/0001-35 EDIGRAFICA GRAFICA E EDITORA LTDA, item 3, valor R$ 75.144,00; 04.875.554/0001-93 - GRAFICA E
EDITORA ROSSETTO EIRELI, itens 8 e 9, valor R$ 4.600,00; 05.064.812/0001-14 - RENTEX COMUNICACAO
&MARKENTING EIRELI, item 36, valor R$ 15.020,00; 08.804.604/0001-00 - AVOHAI EVENTOS LTDA, item 1,
valor R$ 3.000,00; 09.192.266/0001-58 - IDEIA COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA, itens 12, 17 e 37,
valor R$ 57.580,00; 09.492.650/0002-57 - MICRODATA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA, item 23, valor R$
3.000,00; 15.539.260/0001-07 - SANTOS &BARRETO LTDA, itens 5, 6, 7, 11, 30, 31 e 32, valor R$ 69.350,00;
27.232.288/0001-86 - RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI, itens 4, 18, 19, 20, 22 e 42, valor R$ 87.140,00;
63.750.350/0001-95 - HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI, grupo 1 e itens 10, 16,
24, 25, 26 e 35, valor R$ 82.265,00. Superada a etapa recursal, o Pregoeiro adjudicou o objeto às vencedoras. Os
itens 21, 27, 28 e 29 restaram fracassados. Valor total do certame R$ 416.664,00.
Documento assinado eletronicamente por ANDERCLEDSON REIS, Pregoeiro(a), em 24/03/2020, às 15:04,
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 0516980 e o código CRC 597192EC.
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
1ª Zona Eleitoral
Sentenças

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600008-06.2020.6.22.0001/001ªZONA ELEITORAL DE GUAJARÁ-MIRIM
REQUERENTE: PARTIDO AVANTE, antigo PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PT DO B
DIRETÓRIO ESTADUAL: RONDÔNIA
Advogado do (a) REQUERENTE: LUCIO FELIPE NASCIMENTO DA SILVA - OAB/RO 8992
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SENTENÇA
Trata-se de requerimento do diretório estadual do Partido AVANTE de Rondônia, relatando que o diretório
municipal de Guajará-Mirim encontra-se inadimplente em sua prestação de contas desde 2011 e pretende
regularizá-las junto a este juízo.
Em relação a apresentação das movimentações financeiras nos exercícios 2017 e 2018, o requerente verificou a
impossibilidade de inserir as informações pertinentes no sistema SPCA pela suspensão da anotação do partido no
sistema SGIP, solicitando que a mencionada sanção seja afastada para a regularização das contas.
Encaminhado o feito ao Ministério Público Eleitoral para manifestação, este solicitou "a intimação do requerente
para que junte aos autos a decisão que suspendeu as anotações do Órgão Partidário".
É o breve relato. Decido.
O Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA) é de uso obrigatório pelos partidos políticos, possibilitando a
elaboração e a entrega das prestações de contas anuais relativas ao exercício de 2017 e de anos posteriores.
A Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (23.604/2019), que define o processamento das prestações de contas
partidárias, determina que os autos "deve ser composto das informações declaradas no sistema SPCA e dos
documentos juntados nos autos da prestação de contas" (artigo 29).
A certidão circunstanciada de ID n. 511313 comprova a inadimplência do diretório municipal desde 2011 e a
captura de tela de ID n. 511315 demonstra, de forma inequívoca, a impossibilidade de geração de documentos no
sistema SPCA pelo requerente.
É dever da Justiça Eleitoral adotar medidas para que a agremiação partidária possa apresentar, bem como
regularizar, as suas contas, sem, contudo, sustar permanentemente a suspensão da anotação do registro do
diretório municipal imposta em sentença transitada em julgado.
Neste caso, entendo que o prazo de 30 (trinta) dias é suficiente e razoável para afastar a suspensão da anotação
do diretório municipal constante no sistema SGIP e o órgão estadual requerente promover, dentro do referido
lapso, todas as providências para a apresentação das contas do diretório municipal do AVANTE de Guajará-Mirim
dos exercícios 2017 e 2018.
Ante exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, deferindo,
excepcionalmente, a sustação da suspensão da anotação do diretório municipal do partido AVANTE por 30 (trinta)
dias, improrrogável, e, após o decurso do referido prazo, a sanção será reestabelecida e mantida até o trânsito em
julgado de eventual pedido de regularização das contas de exercícios anteriores esta decisão.
Oficie-se ao setor competente (SEANOP) do e. Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia para cumprir esta decisão,
consignando que o setor deverá certificar nos autos SEI pertinente a data de início e final da sustação da
suspensão de anotação partidária.
Intime-se. Publique-se.
Após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.
Guajará-Mirim, 23 de março de 2020.
PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO
Juiz Eleitoral
COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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