
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE

Comissão Permanente de Licitação 

Processo 
Administrativo 
nº

: 0004204-93.2017.8.01.0000

Local : Rio Branco

Unidade : CPL

Requerente : Diretoria de Tecnologia da Informação

Requerido : Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Assunto :

Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para atendimento das 
necessidades do Poder Judiciário Acreano, para cumprimento da Lei nº 
13.431, de 4 de abril de 2017, nas Comarcas de: Brasiléia, Epitaciolândia, 
Capixaba, Acrelândia, Xapuri, Plácido de Castro, Senador Guiomard, 
Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, 
Assis Brasil, Rodrigues Alves e Porto Acre

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 6/2018, de acordo com a Ata de 
Realização (doc. 0345376), Resultado por Fornecedor (doc. 0345377) e Termo de Adjudicação 
(doc. 0345378), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedoras do 
certame licitatório, pelo critério de menor preço por item as empresas:

ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.682.745/0001-40, com valor global de R$ 11.533,32 (onze mil 
quinhentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) para o item 2;

ACESSO TELECOM LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
10.539.098/0001-03, com valor global de R$ 69.758,10 (sessenta e nove mil setecentos e cinquenta 
e oito reais e dez centavos), sendo R$ 6.747,66 (seis mil setecentos e quarenta e sete reais e 
sessenta e seis centavos) para o item 3, R$ 33.424,74 (trinta e três mil quatrocentos e vinte e quatro 
reais e setenta e quatro centavos) para o item 9 e R$ 29.585,70 (vinte e nove mil quinhentos e 
oitenta e cinco reais e setenta centavos) para o item 10;

BSI - BRASIL SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
sob o nº 27.267.032/0001-04, com valor global de R$ 4.662,00 (quatro mil seiscentos e sessenta e 
dois reais) para o item 5;

MAPE COMERCIALIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 05.379.350/0001-24, com valor global de R$ 9.705,42 (nove mil setecentos e cinco 
reais e quarenta e dois centavos), sendo R$ 8.460,00 (oito mil quatrocentos e sessenta reais) para o 
item 7 e R$ 1.245,42 (um mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para o
item 8;

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.178.791/0001-20, com valor global de R$ 1.440,00 (um mil 
quatrocentos e quarenta reais) para o item 11.
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