
95DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Rio Branco-AC, segunda-feira

22 de dezembro de 2014.
ANO XXII Nº 5.307

Órgão : Presidência
Relator : Desembargador Roberto Barros
Requerente: Gerência de Instalações
Objeto : Adesão. Cortinas de ar.

DECISÃO

Diante das informações contidas nos autos, e em acolhimento ao Parecer 
ASJUR Nº 469/2014, AUTORIZO, com fundamento no art. 22, do Decreto 
Federal nº 7.892/2013, à adesão a Ata de Registro de Preços n.º/s , oriunda 
do Pregão Eletrônico SRP n.º 505/2014-21, gerenciada pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transporte – Superintendência Regional de 

inscrita no CNPJ sob n.º 51.800.332/0001-91 ao custo total de R$ 2.184,12 
(dois mil cento e oitenta e quatro reais e doze centavos), para atender a 
demanda deste Tribunal de Justiça, relativa à aquisição de 04 (quatro) cortinas 
de ar.
Encaminhem-se os autos à Diretoria Logística para adoção das medidas 
necessárias.
Publique-se e cumpra-se.

Rio Branco/AC, 18 de dezembro de 2014

Desembargador Roberto Barros
Presidente

Referência: Processo Administrativo nº 0101223-07.2014
Pregão Eletrônico SRP Nº 39/2014
Objeto : Formação de registro de preços visando à aquisição, futura e 
eventual, de peças de reposição e material de informática.
Requerente : Gerência de bens e materiais
Requerido : Tribunal de Justiça do Estado do Acre

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após a sessão pública relativa ao PE SRP Nº 39/2014, de acordo com a Ata 

Acre declarou vencedores do certame licitatório, pelo critério de menor preço 
por item, os seguintes fornecedores, com seus respectivos valores globais:
AGRIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ nº 13.638.097/0001-
04, com valor global de R$ 15.555,00 (quinze mil quinhentos e cinquenta e 
cinco reais) para os Itens 1 e 2;
O A POMPEO LICITAÇÕES - EPP, CNPJ nº 14.338.825/0001-25, com valor 
global de R$ 222.499,00 (duzentos e vinte e dois mil quatrocentos e noventa e 
nove reais) para os Itens 3 e 8;
M & M SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - ME, CNPJ nº 06.122.074/0001-
87, com valor global de R$ 25.979,60 (vinte e cinco mil novecentos e setenta e 
nove reais e sessenta centavos) para o Item 4;
B S TEIXEIRA - ME, CNPJ nº 14.997.983/0001-97, com valor global de R$ 
87.000,00 (oitenta e sete mil reais) para o Item 7;
GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA, CNPJ nº 52.618.139/0030-31, com valor 
global de R$ 96.354,00 (noventa e seis mil trezentos e cinquenta e quatro 
reais) para os Itens 5 e 6;
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR nº 
419/2014 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.

Rio Branco/AC, 18 de dezembro de 2014.

Des. Roberto Barros
Presidente

Processo nº 0000729-08.2012.8.01.0000
Locação de terreno urbano, medindo 278,80m², localizado na Avenida Getúlio 
Vargas nº 1.199, Bairro Bosque – Comarca de Rio Branco.

APOSTILA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL

Apostilamento nº 01 ao Contrato nº 27/2012

Contratada: Arras Administradora de Bens Imóveis Limpeza e Conservação 
Ltda.

OBJETO: A presente apostila refere-se à alteração do texto disposto na 
Cláusula Primeira, do Contrato nº 27/2012, tendo em vista a constatação de 

erro material. 

Onde se lê: “O presente termo aditivo tem por objeto renovar, com fundamento 
no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por 02 (dois) meses, o prazo de vigência 
previsto na Cláusula Terceira do instrumento original, no período de 08 de 
janeiro de 2014 a 08 de março de 2015, no valor mensal de R$ 1.092,01 (mil 
e noventa e dois reais e um centavo) e total de R$ 2.184,02 (dois mil cento e 
oitenta e quatro reais e dois centavos),

Leia-se: “Os O presente termo aditivo tem por objeto renovar, com fundamento 
no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por 02 (dois) meses, o prazo de vigência 
previsto na Cláusula Terceira do instrumento original, no período de 08 de 
janeiro de 2015 a 08 de março de 2015, no valor mensal de R$ 1.092,01 (mil 
e noventa e dois reais e um centavo) e total de R$ 2.184,02 (dois mil cento e 
oitenta e quatro reais e dois centavos))”.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato inicialmente 
celebradas.

Rio Branco, 18 de dezembro de 2014.

Desembargador Roberto Barros
Presidente do Tribunal de Justiça

Processo nº 0000729-08.2012.8.01.0000
Locação de terreno urbano, medindo 389,52m², localizado na Avenida Getúlio 
Vargas nº 1.203, Bairro Bosque – Comarca de Rio Branco.

APOSTILA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL

Apostilamento nº 01 ao Contrato nº 28/2012

Contratada: Arras Administradora de Bens Imóveis Limpeza e Conservação 
Ltda

OBJETO: A presente apostila refere-se à alteração do texto disposto na 
Cláusula Primeira, do Contrato nº 28/2012, tendo em vista a constatação de 
erro material. 

Onde se lê: “O presente termo aditivo tem por objeto renovar, com fundamento 
no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por 02 (dois) meses, o prazo de vigência 
previsto na Cláusula Terceira do instrumento original, no período de 08 de 
janeiro de 2014 a 08 de março de 2015, no valor mensal de R$ 3.957,02 (três 
mil novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos) e total de R$ 7.914,04 
(sete mil novecentos e catorze reais e quatro centavos),

Leia-se: “O presente termo aditivo tem por objeto renovar, com fundamento 
no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por 02 (dois) meses, o prazo de vigência 
previsto na Cláusula Terceira do instrumento original, no período de 08 de 
janeiro de 2015 a 08 de março de 2015, no valor mensal de R$ 3.957,02 (três 
mil novecentos e cinquenta e sete reais e dois centavos) e total de R$ 7.914,04 
(sete mil novecentos e catorze reais e quatro centavos)”.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato inicialmente 
celebradas.

Rio Branco, 18 de dezembro de 2014.

Desembargador Roberto Barros
Presidente do Tribunal de Justiça

SECRETARIA DE PRECATÓRIOS
Processo Administrativo nº 0002883-62.2013.8.01.0000
Órgão: Presidência
Relator: Des. Roberto Barros
Requerente: Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Requerido: Estado do Acre
Procurador: Harlem Moreira de Sousa

Trata-se de Processo Administrativo instaurado com vista ao cálculo da parcela 
do ano de 2012, dos recursos necessários ao pagamento dos precatórios do  
Estado do Acre - Administração Direta e Indireta.
O Estado do Acre fez a opção pelo regime especial de pagamento de 
precatórios pelo prazo de até 15 (quinze) anos, previsto no § 1º inciso II do 
artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Desse modo, estava obrigado a realizar o repasse da terceira parcela dos 
recursos necessários ao pagamento de seus precatórios até o mês dezembro 
de 2012, a teor do que dispõe o artigo 22, da Resolução nº 115/10, do Conselho 
Nacional de Justiça.
Conforme informação prestada pela Secretaria de Precatórios, no decorrer do 
ano de 2012, o Estado do Acre realizou o depósito de R$ 7.606.242,48 (sete 
milhões seiscentos e seis mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta 


