
107DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Rio Branco-AC, terça-feira

12 de julho de 2016.
ANO XXIV Nº 5.680

Processo Administrativo nº:0000134-67.2016.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Relator: 
Requerente:Diretoria Regional do Vale do Acre
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, 

pneus, alinhamento, balanceamento e cambagem nos veículos pertencentes à 
frota do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

DECISÃO

Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, 

à contratação de empresa especializada para prestação de serviços, com 

alinhamento, balanceamento e cambagem nos veículos pertencentes à frota 
do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.
Para tanto, foi juntado o mapa de preços (doc. 0060450) e a minuta de edital 

Referência (doc. 0066952).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR nº 207/2016 (doc. 0073208).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 

Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da 
contratação, AUTORIZO a abertura do certame.

disponibilidade orçamentária, assim como a declaração de adequação de que 
trata a Lei Complementar n. 101/2000, art. 16.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.
Publique-se.
Rio Branco-AC, 05 de julho de 2016.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora Maria 
CEZARINETE de S. Augusto ANGELIM, Presidente, em 10/07/2016, às 
23:45, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0000503-61.2016.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Diretoria de Gestão Estratégica
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Formação de registro de preços para aquisição de armário de aço 

Restaurativa – Convênio 202/2012 – SICONV nº 776362/2012.

DECISÃO

Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, 

à formação de registro de preços para aquisição de armário de aço e cadeira 

– Convênio 202/2012 – SICONV nº 776362/2012.
Para tanto, foi juntado o mapa de preços (doc. 00061429) e a minuta de edital 

Referência (doc. 0072491).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR nº 215/2016 (doc. 0076075).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 

Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da 
contratação, AUTORIZO a abertura do certame.

disponibilidade orçamentária, assim como a declaração de adequação de que 
trata a Lei Complementar n. 101/2000, art. 16.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.
Publique-se.
Rio Branco-AC, 07 de julho de 2016.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora Maria 
CEZARINETE de S. Augusto ANGELIM, Presidente, em 10/07/2016, às 
23:43, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0003854-42.2016.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Relator: 
Requerente:Gerência de Instalações
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para a execução 
dos serviços de construção da Creche dos Servidores da Sede Administrativa 

do Tribunal de Justiça de Rio Branco/AC

DECISÃO

Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, 

do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção da 
Creche dos Servidores da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça de Rio 
Branco/AC.

da contratação no item 2 do Projeto Básico integrante da mencionada minuta.
Informação de índole orçamentária dá conta de dotação para a despesa (doc. 
0066286).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, conforme parecer jurídico (doc. 0069925).
A Diretoria de Logística opina pela autorização da fase externa da licitação, 
consoante documento 0065648.
Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da 
contratação, AUTORIZO a abertura do certame.
Feito isso, declaro, com fundamento no art. 16, inc. II, da LC n. 101/2000, que 

Anual e é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano 
Plurianual.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.
Publique-se.
Rio Branco-AC, 01 de julho de 2016.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora Maria 
CEZARINETE de S. Augusto ANGELIM, Presidente, em 10/07/2016, às 
23:32, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0004180-02.2016.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Instalações, Diretoria de Logística, Tribunal de Justiça 
do Acre
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Contratação de empresa especializada para execução de instalações 
elétricas de subestação de 112,5 kVA do Restaurante e iluminação no entorno 
dos prédios anexos, localizados na Sede Administrativa Tribunal de Justiça do 
Estado do Acre

DECISÃO

Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório, 
na modalidade Tomada de Preços, visando à contratação de empresa 
especializada para execução de instalações elétricas de subestação de 112,5 
kVA do Restaurante e iluminação no entorno dos prédios anexos, localizados 
na Sede Administrativa Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em regime 

condições constantes no Projeto Básico.

da contratação no item 2 do Projeto Básico (doc. 0075359).
Informação de índole orçamentária dá conta de dotação para a despesa (doc. 
0065129) .
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, conforme parecer jurídico (doc. 0076337).
A Diretoria de Logística opina pela autorização da fase externa da licitação, 
consoante documento 0076823.
Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da 
contratação, AUTORIZO a abertura do certame.
Feito isso, declaro, com fundamento no art. 16, inc. II, da LC n. 101/2000, que 

Anual e é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano 
Plurianual.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.
Publique-se.
Rio Branco-AC, 07 de julho de 2016.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora Maria 
CEZARINETE de S. Augusto ANGELIM, Presidente, em 10/07/2016, às 
21:45, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0001159-18.2016.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Bens e Materiais
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Formação de registro de preços para eventual aquisição de EPI 
(equipamento de proteção individual) e outros materiais para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 11/2016, de acordo com a Ata de 



Rio Branco-AC, terça-feira
12 de julho de 2016.
ANO XXIV Nº 5.680108 DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO

Realização (docs. 0072174-0072175-0072177-0072180-0072191-0072195-
0072198-0072199-0072201-0072203-0072204), Resultado por Fornecedor 
(doc. 0072205) e Termo de Adjudicação (doc. 0072206), a Pregoeira do Tribunal 
de Justiça do Estado do Acre declarou vencedoras do certame licitatório, pelo 
critério de menor preço por item as empresas:
N. V. VERDE & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 03.363.727/0001-
21, com valor global de R$ 6.091,90 (seis mil noventa e um reais e noventa 
centavos), sendo R$ 1.518,40 (um mil quinhentos e dezoito reais e quarenta 
centavos) para o item 15; R$ 1.074,50 (um mil setenta e quatro reais e 
cinquenta centavos) para o item 16 e R$ 3.499,00 (três mil quatrocentos e 
noventa e nove reais) para o item 17;
P. R. P. BORGES COMÉRCIO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.457.629/0001-89, com valor global de R$ 28.521,20 (vinte e oito mil 
quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos), sendo R$ 16.850,00 (dezesseis 
mil oitocentos e cinquenta reais) para o item 3 e R$ 11.671,20 (onze mil 
seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos) para o item 22;
AC - DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 05.508.816/0001-44, com valor global de R$ 450,00 
(quatrocentos e cinquenta reais) para o item 14;
L. R. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.050.694/0001-10, com valor global de R$ 3.350,00 (três mil 
trezentos e cinquenta reais) para o item 18;
COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob 
o nº 09.601.610/0001-15, com valor global de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 
reais) para o item 13;
TECA TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.163.447/0001-06, com valor global de R$ 8.702,30 (oito mil setecentos e 
dois reais e trinta centavos), sendo R$ 1.261,78 (um mil duzentos e sessenta 
e um reais e setenta e oito centavos) para o item 8; R$ 1.430,58 (um mil 
quatrocentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) para o item 9; R$ 
1.472,78 (um mil quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) 
para o item 10; R$ 1.637,36 (um mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e 
seis centavos) para o item 11 e R$ 2.899,80 (dois mil oitocentos e noventa e 
nove reais e oitenta centavos) para o item 25;
APARECIDO DE JESUS RIBEIRO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.819.577/0001-22, com valor global de R$ 4.215,00 (quatro mil duzentos e 
quinze reais) para o item 1;
RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 20.784.313/0001-95, com valor global de R$ 1.509,70 (um mil 
quinhentos e nove reais e setenta centavos), sendo R$ 592,50 (quinhentos e 
noventa e dois reais e cinquenta centavos) para o item 2; R$ 92,40 (noventa e 
dois reais e quarenta centavos) para o item 6; R$ 34,00 (trinta e quatro reais) 
para o item 12; R$ 299,80 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) 
para o item 21 e R$ 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais)para o item 24;
CESSP COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.786.106/0001-
70, com valor global de R$ 5.071,40 (cinco mil setenta e um reais e quarenta 
centavos), sendo R$ 283,60 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta 
centavos) para o item 5; R$ 89,80 (oitenta e nove reais e oitenta centavos) 
para o item 7; R$ 1.698,00 (um mil seiscentos e noventa e oito reais) para o 
item 19 e R$ 3.000,00 (três mil reais) para o item 20;
LUBRAS REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob 
o nº 23.316.851/0001-43, com valor global de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos 
e cinquenta reais) para o item 4.
Foi fracassado o item 23.
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR nº 
210/2016 e HOMOLOGO a decisão apresentada.
À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema 
COMPRASNET.

destinada a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniência e 
necessidade, mediante procedimentos deliberados pela Diretoria de Logística, 
observando a utilização racional e as formas de controle dos recursos 

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora Maria 
CEZARINETE de S. Augusto ANGELIM, Presidente, em 10/07/2016, às 
23:44, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006.

AVISO DE LICITAÇÃO
 
Processo nº 0000063-65.2016.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 17/2016. 
Tipo: Menor preço por item e grupo. Objeto: Contratação eventual e futura 
de empresa especializada para prestação de serviços de desinsetização, 
desmorcegação, desratização, descupinização, limpeza de fossas, cisterna e 
rede de esgoto das áreas internas e externas dos prédios onde estão instaladas 
as unidades do Poder Judiciário, na capital e no interior do Estado, conforme 

do Edital. Local e data da realização do certame: A licitação será realizada em 
ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 27 de julho de 2016, às 
10:30h (horário de Brasília). Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio 
dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 11 de julho de 2016.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira/TJAC

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo n. 0004180-02.2016.8.01.0000. Tomada de Preços n.º 02/2016. 
Tipo: Regime de empreitada por preço global. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para execução de instalações elétricas de subestação de 112,5 
kVA do Restaurante e iluminação no entorno dos prédios anexos, localizados 
na Sede Administrativa Tribunal de Justiça do Estado do Acre, em regime 

condições constantes no Projeto Básico. LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO 
DO CERTAME: na Sala de Reuniões da Diretoria de Logística, situada na Sede 
Administrativa, à Rua Tribunal de Justiça, s/n., Via Verde - Rio Branco/AC., no 
dia 28 de julho de 2016, às 09:00h (horário local). Qualquer dúvida poderá ser 
esclarecida por meio dos telefones (68) 0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 11 de julho de 2016.

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
 
Processo nº 0000468-04.2016.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 18/2016. 
Tipo: Menor preço por grupo e item. Objeto: Formação de registro de preços 
para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços 
terceirizados de copeiragem, estoquistas, montador de móveis, carregador, 
jardinagem e roçagem, com o fornecimento dos materiais necessários para a 
execução dos serviços, visando suprir as demandas da rotina das atividades 
de funcionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, mediante a 
alocação de postos de serviço, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 

do Edital. LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: A licitação será 
realizada em ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 25 de 
julho de 2016, às 10:30h (horário de Brasília). Qualquer dúvida poderá ser 
esclarecida por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.
jus.br.

Rio Branco–AC, 11 de julho de 2016.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira/TJAC

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo n. 0003854-42.2016.8.01.0000. Concorrência n.º 01/2016. Tipo: 
Regime de empreitada por preço global. Objeto: Contratação de empresa 
do ramo de engenharia civil para a execução dos serviços de construção 
da Creche dos Servidores da Sede Administrativa do Tribunal de Justiça de 
Rio Branco/AC. LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: na Sala 
de Reuniões da Diretoria de Logística, situada na Sede Administrativa, à Rua 
Tribunal de Justiça, s/n., Via Verde - Rio Branco/AC, no dia 15 de agosto de 
2016, às 9:00h (horário local). Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por 
meio dos telefones (68) 0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 11 de julho de 2016.

Raimundo Nonato Menezes de Abreu
Presidente da CPL/TJAC

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 0000134-67.2016.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 19/2016. 
Tipo: Menor preço por grupo. Objeto: Formação de registro de preços visando 
contratação de empresa especializada para prestação de serviços, com 

alinhamento, balanceamento e cambagem nos veículos pertencentes à frota do 

discriminadas no Anexo I - Termo de Referência do Edital. LOCAL E DATA DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: A licitação será realizada em ambiente virtual do 
site www.comprasnet.gov.br, no dia 29 de julho de 2016, às 10:30h (horário de 
Brasília). Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos telefones (68) 
3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.

Rio Branco–AC, 11 de julho de 2016.

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira/TJAC

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nº 0000503-61.2016.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 20/2016. 
Tipo: Menor preço por item. Objeto: Formação de registro de preços para 

necessidades do Convênio Justiça restaurativa – Convênio 202/2012 – SICONV 


