DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA

Ano 2018, Número 066

Porto Velho, quinta-feira, 12 de abril 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
Decisão em processo administrativo ......................................................................................................................2
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL................................................................................................................5
DIRETORIA-GERAL.....................................................................................................................................................5
Atos do Diretor-Geral .................................................................................................................................................5
Portarias..................................................................................................................................................................5
SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO.................................................................................6
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais .........................................................................................6
Pauta de Julgamentos ............................................................................................................................................6
Decisões judiciais....................................................................................................................................................7
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE ..........................................8
Contratos ...................................................................................................................................................................8
Extratos de Termo Aditivo.......................................................................................................................................8
Extrato de Reconhecimento de Dívida ...................................................................................................................8
Licitações e Compras ................................................................................................................................................9
Avisos de Licitação .................................................................................................................................................9
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS ..............................................................................................................10
ZONAS ELEITORAIS .................................................................................................................................................10
21ª Zona Eleitoral ....................................................................................................................................................10
Despachos ............................................................................................................................................................10
COMISSÕES ..............................................................................................................................................................10

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 066

Porto Velho/RO, quinta-feira, 12 de abril de 2018

Página 2

PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias

Portaria - 232 /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. 0002789-17.2017.6.22.8000, eventos 0275362 e0275363, RESOLVE:
Considerar o servidor MARCO YÊRCO MENDIZABEL CABRERA, nos períodos de 15 a 23 de janeiro de 2018 e 5
a 7 de fevereiro de 2018, responsável pela Secretaria de Tecnologia da Informação deste Regional, em
substituição ao titular afastado, nos termos do art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Considerar o servidor HUMBERTO SGROTT REIS, no dia 15 de fevereiro de 2018, responsável
pela Coordenadoria de Infraestrutura deste Regional, em substituição ao titular afastado, nos termos do art. 38 da
Lei n. 8.112/90.
Considerar o servidor HUDSON OLIVEIRA BRITO, no período de 21 a 24 de fevereiro de 2018, responsável
pela Coordenadoria da Corregedoria deste Regional, em substituição ao titular afastado, nos termos do art. 38 da
Lei n. 8.112/90.
Considerar a servidora MARIA JOSÉ PINTO, no período de 21 a 24 de fevereiro de 2018, responsável pela Seção
de Regularização da Situação Eleitoral deste Regional, em substituição ao titular afastado, nos termos do art. 38
da Lei n. 8.112/90.
Considerar o servidor RANDERSON DOS SANTOS LIMA, no período de 28 de fevereiro a 3 de março de 2018,
responsável pela Assessoria da Corregedoria deste Regional, em substituição ao titular afastado, nos termos do
art. 38 da Lei n. 8.112/90.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, abril de 2018
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 10/04/2018, às 16:35,
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 0277497 e o código CRC
518EB184.
Decisão em processo administrativo

Decisão - 35 /2018
INTERESSADO: MARIA CRISTINA MARQUES
ASSUNTO: Pedido de reconsideração em decisão que denegou pedido de aproveitamento de estágio probatório
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Decisão Nº 35 / 2018 - PRES/ASSPRES
Trata-se de Pedido de Reconsideração apresentado pela servidora MARIA CRISTINA MARQUES, já qualificada
nos autos, em virtude de sua irresignação com a Decisão n. 881/2017 (evento n. 0251177), que lhe negou o
pedido de aproveitamento de estágio probatório e a estabilidade já obtida no Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas.
Alegou, na ocasião, que teria direito ao reconhecimento do pedido por conta da identidade de cargos e respectivas
atribuições, visto que, em ambos os casos, a regulamentação se dá por meio da Lei n. 11.416/2006, alterada por
meio da Lei n. 13.317/2016.
Invocou, ainda, a inocorrência de solução de continuidade e a existência de precedente no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, qual seja, o RMS n. 13649/RS, além de ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, entre outros argumentos.
Éo breve relatório. Passo a decidir.
Em caráter preambular, éde suma relevância que seja aqui delineada uma inescusável premissa: em que pese o
fato da identidade de nomenclaturas dos cargos/especialidade (Técnico Judiciário/Área Administrativa) e
identidade de poder/seara (Poder Judiciário da União/Justiça Eleitoral), os cargos em questão não se confundem.
Ao ingressar no quadro de servidores efetivos deste TRE/RO, a servidora MARIA CRISTINA MARQUES
conservou na origem (TRE/AM) o cargo outrora ocupado, assumindo neste Tribunal um novo cargo. Tal ideia
éreforçada quando se rememora que a assunção do segundo cargo pressupôs novos e absolutamente distintos
atos de nomeação, investidura e exercício.
Portanto, ao se submeter a uma nova nomeação, restou configurado aquilo que a doutrina costuma classificar
como “provimento originário” e, por conseguinte, ocorreu um novo ingresso na carreira. Partindo de tais
pressupostos, éinarredável a atenção para o que dispõe o art. 7º, da Lei n. 11.416/2006:
Art. 7o O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder
Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe “A” respectiva, após aprovação em concurso público, de provas
ou de provas e títulos.
Também não se pode olvidar os preceitos estabelecidos na Resolução TSE n. 22.582/2007, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O servidor nomeado para cargo efetivo cumprirá estágio probatório pelo período de 36 (trinta e seis)
meses, durante o qual seu desempenho nas atribuições do cargo será objeto de avaliação, nos fatores a seguir
especificados:
(...)
Como sabido, um dos mais relevantes pilares do estado democrático de direito éa independência e harmonia
entre os poderes constitucionalmente constituídos. Portanto, soa temerário o acréscimo de exceções que não
foram expressamente consignadas por aquele que detém o legítimo direito de legislar/normatizar.
Ademais, écediço que o Direito, dado seu caráter dinâmico, éuma ciência em constante evolução. Por assim ser,
essa dinamicidade também se reflete na evolução da jurisprudência preponderante nas cortes judiciais pátrias.
Desse modo, apesar da invocação do julgado contido no RMS n. 13649/RS, apreciado pela 5ª Turma do STJ , sob
relatoria do Min. Jorge Scartezzini e datado de 21/11/2002, uma pesquisa mais depurada revela a mudança de
entendimento não apenas naquele colendo Superior Tribunal de Justiça, mas, inclusive, naquela mesma Turma,
senão vejamos:
"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA
EM NOVO CARGO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
POSICIONAMENTO NO FINAL DA CARREIRA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O servidor estável, ao ser investido em novo cargo, não está dispensado de cumprir o estágio probatório.
Precedentes.
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2. Não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior a pretensão da recorrente quanto ao seu
posicionamento no final da carreira, na medida em que o provimento do cargo público através de nomeação éum
provimento originário, ou seja, não guarda nenhuma relação com a anterior situação do servidor.
3. A movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no
serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, necessitando, por isso, que o servidor conte com
determinado tempo de serviço no cargo, sendo inadmissível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo
anterior (RMS 22.866/MT, Rel. Min. FEUX FISCHER, DJU 29.06.2007).
4. Agravo Regimental desprovido." (AgRg no REsp 1015473/RS, 5ª Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ
07/04/2011).
Ainda no tocante àsuperação do entendimento arguido pela recorrente, convém ressaltar que a matéria fora
também recentemente enfrentada pelo Tribunal Superior Eleitoral, mais precisamente em setembro de 2017.
Naquela ocasião, a Corte Superior Eleitoral apreciou o pedido de um Analista Judiciário, Área Administrativa,
Especialidade em Contabilidade, do quadro de pessoal do TSE, que, antes de tomar posse naquele Tribunal,
ocupava cargo de mesma nomenclatura, nível, remuneração e especialidade no TRE/SP, onde se encontrava na
classe A, padrão 4. Com esses fundamentos, o servidor requereu dispensa do estágio probatório e o deferimento
da progressão/promoção funcional no cargo.
Submetido o caso àdeliberação em plenário, sobreveio Acórdão unânime, cuja ementa, em razão da similitude
com o caso em tela, transcrevo abaixo:
RECURSO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DO TSE. NOVA INVESTIDURA EM CARGO DE IGUAL
NOMENCLATURA AO ANTERIORMENTE OCUPADO NO TRE/SP. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E
DE DISPENSA DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DO NOVO CARGO. AUSÊNCIA DE RESPALDO
CONSTITUCIONAL E LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a Lei nº 11.416/2006, o ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo das Carreiras
dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á no primeiro padrão da classe A, sendo que as progressões
e promoções na carreira obedecerão o interstício de um ano.
2. Nos termos da Res.-TSE nº 22.582/2007, o servidor nomeado deverá cumprir estágio probatório de 36 meses.
3. Por se tratar de provimento originário, a nomeação para cargo público de igual nomenclatura ao anteriormente
ocupado não deve por si só acarretar efeitos retroativos para fins de progressão/promoção funcional.
4. Recurso desprovido.
Não bastasse a prolação de tal acórdão, foi encaminhado àPresidência do TSE um novo pedido, dessa vez
subscrito por outro servidor, também pleiteando seu reposicionamento de classe/padrão, para fins de estágio
probatório e progressão/promoção na carreira.
Em decorrência disso, sobreveio a Decisão GAB-SPR 0599799, de lavra do Presidente daquela Corte, Ministro
Gilmar Mendes, que, além de reiterar os termos do Acórdão supratranscrito, determinou remessa àDiretoria-Geral
para adoção de idêntico procedimento em casos similares.
Paralelamente, insta esclarecer que não se sustenta aqui a total desconsideração do labor da recorrente no
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, já que tal período poderá ser perfeitamente averbado para fins de
aposentadoria, disponibilidade, concurso de remoção, etc., mas não para fins de obtenção progressão funcional
e/ou dispensa de estágio probatório, uma vez que, em tais hipóteses, a lei estabelece os requisitos que deverão
ser observados para a movimentação na carreira.
Conclui-se como escorreita a decisão administrativa que indeferiu o pedido da servidora MARIA CRISTINA
MARQUES para o fim de dispensa do estágio probatório no cargo público de técnico judiciário, área
administrativa, deste Tribunal.
Por todas essas razões, INDEFIRO o pedido de reconsideração e, em consequência, mantenho incólume a
decisão fustigada (evento n. 0251177), por seus próprios fundamentos, para que produza todos os seus efeitos.
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Converto o pedido de reconsideração (evento n. 0258722) em recurso, com remessa ao douto Corregedor
Regional Eleitoral e submissão àCorte deste Tribunal, de acordo com o previsto no art. 17, inciso XI, do
Regimento Interno, haja vista a expressa formulação de pedido alternativo da requerente.
Intime-se a requerente do inteiro teor desta decisão.
ÀDG e SGP para conhecimento.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, abril de 2018.
Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente
Documento assinado eletronicamente por SANSÃO BATISTA SALDANHA, Presidente, em 11/04/2018, às 16:44,
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 0260152 e o código CRC
D7E490D9.
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

Portaria – 247/2018
A Diretora Geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no uso das atribuições que lhe foram
delegadas pela Portaria 269/2016, art. 1º, XIII, e com fulcro no parágrafo único do art. 60 da Lei n. 8.666/93 e no
art. 1º da Resolução n. 56/2014/TRE-RO, e com o que consta do Processo SEI n. 0000882-70.2018.6.22.8000,
Resolve:
Art. 1º - Conceder Suprimento de Fundos, na modalidade na modalidade de "Cartão de Pagamento do Governo
Federal - CPGF", ao servidor RANIERI MOTA DE LIMA, Técnico Judiciário, CPF n. 220.273.275-15 , com a
finalidade de custear despesas de pequena monta, urgentes e inadiáveis, para atender às demandas do
Cerimonial (ASPLAN), nos valores e classificações descritos a seguir, bem como determinar a observância às
recomendações e determinações contidas no Acórdão n. 1.276/2008-Plenário do Tribunal de Contas da União e
na Resolução supramencionada:
a) Material de Consumo (33.90.30.96) –R$ 3.300,00;
b) Serviços de Pessoa Física (33.90.36.96) –R$ 1.000,00;
a) Serviços de Pessoa Jurídica (33.90.39.96) – R$ 3.500,00; e
b) Contribuição Previdenciária Patronal (33.91.47.18) –R$ 200,00.
Art. 2º - O prazo máximo para aplicação deste suprimento de fundos éde 180 (cento e oitenta) dias, dentro deste
exercício financeiro, conforme previsto no art. 10, V, e no art. 21, ambos da Resolução n. 56/2014/TRE-RO.
Art. 3º - A prestação de contas da utilização deste suprimento de fundos deverá ser apresentada em até 15
(quinze) dias subsequentes ao término do período de aplicação constante do artigo anterior, e nos moldes
estabelecidos neste órgão, consoante determina o art. 22, §1º, e os artigos 22 a 25 da Resolução mencionada.
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Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral do Rondônia, fevereiro de 2018
Lia Maria Araújo Lopes
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 10/04/2018, às 15:53,
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 0279252 e o código CRC
9B05AA0C.
Portaria – 250/2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 269/2016, art. 3º, V; e em conformidade com a Resolução
TSE nº 23.323, de 19/08/2010 e Resolução TRE/RO nº 08, de 31/05/2007,
RESOLVE:
I- Autorizar, conforme consta no processo SEI nº 0000517-16.2018.6.22.8000, o pagamento de diárias ao servidor
abaixo discriminado, em razão de seu deslocamento a fim de realizar transporte de equipamentos para adequação
da Central de Atendimento ao Eleitor em Ji-Paraná-RO, nos dias 11 e 12 de abril de 2018 .

Nome; Cargo/Função; Destino; Período; Quantidade; Valor Unitário; Adic. Desloc.; Descontos; Total
MARCO TÚLIO ALVES SOMBRA; Técnico Judiciário; JI-PARANÁ - RO; 11/04/2018 a 12/04/2018; 1,5; 254,00;
0,00; 80,36; 300,64
II- Determinar que o servidor apresente relatório de viagem no prazo de 07 (sete) dias úteis do término da viagem.
Publique-se.
Registre-se.
Cumpra-se.
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, abril de 2018
LIA MARIA ARAÚJO LOPES
Diretora-Geral
Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral, em 10/04/2018, às 18:49,
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 0279701 e o código CRC
756E84F6.
SECRETARIA JUDICIÁRIA E DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Coordenadoria de Registros e Informações Processuais
Pauta de Julgamentos
PAUTA DE JULGAMENTO DO DIA 17/4/2018
Elaborada nos termos dos artigos 44 e 46 do Regimento Interno, para julgamento no dia 17/4/2018 às 15h (quinze
horas), no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, localizado na Avenida Presidente Dutra, 1889,
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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Bairro Baixa União, nesta Capital, dos processos abaixo relacionados, assim como dos adiados ou constantes de
pautas já publicadas:
1. RECURSO ELEITORAL Nº 562-14.2016.6.22.0006 – Classe 30
Origem: PORTO VELHO-RO
Relator: JUIZ PAULO ROGÉRIO JOSÉ
Resumo: RECURSO ELEITORAL - Prestação de Contas - Partido Político - Órgão de Direção Municipal
Recorrente: PARTIDO DA REPÚBLICA
Advogado: IGOR HABIB RAMOS FERNANDES - OAB: 5193/RO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Porto Velho, 10 de abril de 2018.
(a) Desembargador SANSÃO SALDANHA
Presidente do TRE/RO.
Decisões judiciais

Processo 0600039-97.2018.6.22.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA
RESOLUÇÃO N. 10/2018
INSTRUÇÃO N. 0600039-97.2018.6.22.0000 –CLASSE 19 –PJE –PORTO VELHO –RONDÔNIA
(Processo Administrativo 0000642-81.2018.6.22.8000 –SEI)
Relator: Desembargador Sansão Saldanha
Interessado: Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade - SAOFC
Estabelece o Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia para o biênio de 2019-2020
O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no uso de suas atribuições regimentais e,
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 114, de 20 de abril de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, que
estabelece, dentre outros, o planejamento, a execução e o monitoramento de obras no Poder Judiciário;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n. 23.544, de 18 de dezembro de 2017, do Tribunal Superior Eleitoral,
que dispõe sobre a elaboração de Plano de Obras e a padronização das construções de cartórios eleitorais no
âmbito da Justiça Eleitoral;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de elaboração de Plano para a realização de novas obras em cada Tribunal;
RESOLVE:
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Obras da Justiça Eleitoral no Estado de Rondônia para o biênio 2019-2020, na
forma anexa a esta Resolução.
§1º A ordem de prioridade definida no Plano de Obras do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia observará as
ponderações e os critérios descritos no Sistema de Avaliação e Priorização de Obras, constantes dos seus
Anexos I, II e IV.
§2º Os projetos constantes na Proposta Orçamentária deste Tribunal para o exercício de 2019 estão incluídos no
Plano de Obras.
§3º As obras emergenciais e aquelas cujos valores se enquadrem no limite estabelecido no artigo 23, inciso I
alínea a, da Lei n. 8.666/93 poderão ser executadas sem previsão no plano de obras.
Art. 2º A alocação de recursos orçamentários na proposta de Lei Orçamentária Anual e seus créditos adicionais
obedecerão às diretrizes estabelecidas neste Plano de Obras.
Parágrafo Único. Na hipótese de impedimentos de ordem técnica, operacional ou legal que inviabilizem a
execução da obra, créditos orçamentários poderão ser alocados ao empreendimento classificado na ordem
subsequente do Quadro de Priorização de Obras.
Art. 3º A unidade de controle interno será responsável por fiscalizar o cumprimento desta Resolução.
Art.4º Os casos omissos deverão ser submetidos àDiretoria Geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Porto Velho, Rondônia, 4 de abril de 2018.
Desembargador SANSÃO SALDANHA –Presidente
Desembargador ISAÍAS FONSECA MORAES - Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral em exercício
Juiz GLODNER LUIZ PAULETTO
Juíza ROSEMEIRE CONCEIÇÃO DOS SANTOS PEREIRA DE SOUZA
Juiz FLÁVIO FRAGA E SILVA
Juiz PAULO ROGÉRIO JOSÉ
Juiz ARMANDO REIGOTA FERREIRA FILHO
Obs: Os anexos desta Resolução serão publicados na página do TRE na internet: www.tre-ro.jus.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
Contratos
Extratos de Termo Aditivo

Extrato de Termo Aditivo
Espécie: Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato TRE-RO n. 06/2017, assinado em 10/04/2018. Contratada:
ARANCÍBIA VIAGENS LTDA -EPP, CNPJ n. 89.624.373/0001-47. Objeto: Registrar o acréscimo do percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor inicial do Contrato n. 06/2017, a contar da assinatura do presente
instrumento. Fundamento legal: Art. 65, I, “b” e §1º da lei 8.666/93 c/c Cláusula Nona, item 29, e Cláusula
Vigésima, I, “b” e sua Subcláusula Primeira, todas do Contrato originário. Valor: R$ 53.235,37. Programa de
Trabalho: 02061057042690001, Natureza da Despesa 33.90.33.01, Notas de Empenho ns. 2018NE000272 e
2018NE000273, ambas de 06/04/2018. Ato de Autorização DESPACHO n. 1626/2018 - PRES/GABDG, de
05/04/2018. Signatários: pelo Contratante, o Excelentíssimo Senhor Desembargador SANSÃO SALDANHA,
Presidente do TRE-RO, e pela Contratada, a Senhora TAHIANA BARONI BECKER. Processo SEI n. 000524049.2016.6.22.8000.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar Administrativo(a), em
11/04/2018, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por
FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção, em 11/04/2018, às 14:17, 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/servicosjudiciais/verificacao informando o código verificador 0279916 e o código CRC 1AF8E8C0.
Extrato de Reconhecimento de Dívida

Extrato de Reconhecimento de Dívida - SECONT
Espécie: Extrato de Reconhecimento da Dívida do exercício 2017, com fundamento no artigo art. 26 da Lei
8.666/93. Interessado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, CNPJ: 34.028.316/0001-03.
Objeto: Despesa com reembolso aos correios dos auxílio-alimentação referentes aos meses de novembro e
dezembro/2017. Fundamento legal: Artigo 37 da Lei 4.320/64. Valor R$ 2.127,54. Programa de Trabalho:
023310570212B0011, Elementos de Despesa: 33.90.92-46, Nota de Empenho n. 2018NE000280, de 09/04/2018.
Ato de Autorização: Despacho 1638/2018-PRES/DG/GABDG, de 05/04/2018, assinado por LIA MARIA ARAÚJO
LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Processo 0001660-74.2017.6.22.8000.
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA SANTOS, Auxiliar Administrativo(a), em
11/04/2018, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. Documento assinado eletronicamente por
FÁBIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Chefe de Seção, em 11/04/2018, às 14:16, 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/servicosjudiciais/verificacao informando o código verificador 0279913 e o código CRC 4B426C5C.
Licitações e Compras
Avisos de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018
PROCESSO Nº 0000318-91.2018.6.22.8000
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de serviço locação de transporte fluvial de
passageiros, nos termos e condições estabelecidos no edital e seus anexos.
FORMA DE EXECUÇÃO: Indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.
ABERTURA: As propostas serão abertas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, às 14h30min do dia 25 de
abril de 2018 (horário de Brasília). A sessão pública será operada da Sala de Licitações do TRE/RO, situada na
Av. Presidente Dutra, 1889, Baixa União, CEP 76.805-901. Porto Velho –Rondônia.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: A partir do dia 12 de abril de 2018, nos sítios da internet
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tre-ro.jus.br ou, ainda, mediante solicitação formal, na Seção de
Licitações e Compras do TRE/RO, no endereço acima indicado.
Telefones para informações: (69) 3211-2082 / 3211-2168 / 3211-2165
Porto Velho, 10 de abril de 2018.
Documento assinado eletronicamente por ANDERCLEDSON REIS, Pregoeiro(a), em 10/04/2018, às 18:43,
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 0279855 e o código CRC
2C5D9E66.
Aviso de Licitação
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 017/2018
PROCESSO Nº 0000414-09.2018.6.22.8000
OBJETO: Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual prestação de SERVIÇOS
GRÁFICOS, para suprir as demandas da Justiça Eleitoral de Rondônia, nos termos e condições previstos no edital
e seus anexos.
FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.
ABERTURA: As propostas serão abertas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, às 14h30min do dia 26 de
abril de 2018 (horário de Brasília). A sessão pública será operada da Sala de Licitações do TRE/RO, situada na
Av. Presidente Dutra, 1889, Baixa União, CEP 76.805-901. Porto Velho –Rondônia.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: A partir do dia 12 de abril de 2018, nos sítios da internet
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tre-ro.jus.br ou, ainda, mediante solicitação formal na Seção de
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
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Licitações e Compras do TRE/RO, no endereço acima indicado. Telefones para informações: (69) 32112082/2168/2165.
Porto Velho, 10 de abril de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Roberto Azevedo Andrade Júnior, Pregoeiro(a), em 10/04/2018, às
18:59, 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 0279862 e o código CRC
57FA73F6.

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
21ª Zona Eleitoral
Despachos

Prestação de Contas nº 61-69.2017.6.22.0021
Protocolo: 5.955/2017
Assunto: Eleições Municipais de 2016 – Candeias do Jamari
Candidato: Antônio Serafim da Silva Júnior
Advogado: Joedina Dourado e Silva, OAB/RO 5139
DESPACHO
Intime-se o candidato para que se manifeste sobre as inconsistências apontadas, no prazo de setenta e duas
horas, vedada a juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade ou impropriedade
apontada nos termos do art. 66 da Resolução TSE n. 23.463/2015
Sucessivamente, com ou sem manifestação do candidato, vista ao MPE para manifestação.
Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento.
Intimem-se as partes.
Porto Velho, 23 de março de 2018.
JOSÉ AUGUSTO ALVES MARTINS
Juiz Eleitoral

COMISSÕES
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

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

