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necessárias.

Publique-se.

Cumpra-se.

Desembargadora 
Presidente 

Rio Branco-AC, 23 de janeiro de 2018.
 
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 24/01/2018, às 17:46, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0008464-19.2017.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Diretoria Regional do Vale do Acre
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para 05 (cinco) 
elevadores do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, sendo 03 (três) elevado-

Justiça) e 02 (dois) elevadores elétricos, instalados na SEDE do Poder Judi-
ciário.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após a sessão pública relativa ao PE Nº 5/2018, de acordo com a Ata de Rea-
lização (doc. 0338325), Resultado por Fornecedor (doc. 0338327) e Termo de 
Adjudicação (doc. 0338328), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado do 
Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de menor preço 
por grupo único, a empresa ELEVAENGE COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉC-
NICA EM ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.283.075/0001-
00, com valor global de R$ 78.200,00 (setenta e oito mil e duzentos reais) para 
prestação de serviços e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para aqui-
sição de peças, sendo concedido o desconto de 5% (cinco por cento) sobre 

corresponde a R$ 228.200,00 (duzentos e vinte e oito mil e duzentos reais). 
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR e 
HOMOLOGO a decisão apresentada.

-
PRASNET.

serviços destinados a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniên-
cia e necessidade, mediante procedimentos deliberados pela Diretoria de Lo-

Publique-se.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 24/01/2018, às 17:33, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0009680-15.2017.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Direção do Foro da Comarca de Porto Acre, drvac, Supervisão 
Regional de Fiscalização de Contratos e Levantamentos de Indicadores.
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre

fornecimento de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche para a Comarca 
de Porto Acre.

DECISÃO

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

-
cimento de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche para a Comarca de 
Porto Acre.
Para tanto, foi juntado o mapa de preços (doc. 0335283) e a minuta de edital 

Referência (doc. 0336510).

da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR (doc. 0340003).

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

-
nibilidade orçamentária, assim como a declaração de adequação de que trata 
art. 16 da Lei Complementar n. 101/2000.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.

Publique-se.

Rio Branco-AC, 24 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo 
BONFIM, Presidente, em 24/01/2018, às 17:33, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 
11.419/2006.

Extrato de Termo Aditivo ao Contrato

Nº do Processo: 0000825-81.2016.8.01.0000

Nº do Termo Aditivo: Quinto Termo Aditivo

Nº do Contrato: 29/2013

Objeto do Contrato: Contratação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) 

Modalidade de Licitação: Adesão à Ata de Registro de Preços nº16/2013 do 
Pregão Eletrônico nº 007/2013 da Universidade Federal da Integração Latino

Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Acre e empresa Telefônica Brasil S.A.

Valor Global Estimado: R$ 195.924,60 (Cento e noventa e cinco mil, novecen-
tos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)

O presente termo aditivo tem por objeto 
renovar, com fundamento no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por 6 (seis) meses, 
o prazo de vigência previsto na Cláusula Segunda do instrumento original, no 

195.924,60 (Cento e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e quatro reais e 
sessenta centavos), conforme novo prazo de proposta da empresa Contrata-
da (doc. 0326166).

8.666/93,  a revisão dos preços praticados de acordo com as planilhas abaixo:

Serviço telefônico móvel-

Descrição
Unidade 

Medida
Q u a n t . 
Mensal

Quant. 
(6 meses)

Valor Unitário
R$

Valor Total
R$

-

- 22

-

484

Durante a vigência deste aditivo não haverá troca de aparelhos, conforme 


