Rio Branco-AC, sexta-feira
23 de março de 2018.
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DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.
Publique-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo
BONFIM, Presidente, em 21/03/2018, às 16:38, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei
11.419/2006.
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SEI n.º 0006881-96.2017.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP n.º
12/2018. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de equipamentos de
segurança (equipamentos de contrainteligência) para compor o sistema de segurança corporativa do Poder Judiciário do Estado do Acre, conforme especi¿FDo}HVHTXDQWLGDGHGLVFULPLQDGDQR7HUPRGH5HIHUrQFLDGR(GLWDO/RFDOH
data da realização do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual
do site www.comprasnet.gov.br, no dia 9 de abril de 2018, 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, 22 de março de 2018.
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GRF TXHWUD]DMXVWL¿FDWLYDGDFRQWUDWDomRQRLWHPGR7HUPRGH
Referência (doc. 0356581).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer
ASJUR (doc. 0360942).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas,
PDQLIHVWDQGRVHSHODGHÀDJUDomRGRFHUWDPH GRF 
Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da contratação, AUTORIZO a abertura do certame.
3RUVHWUDWDUGHPHURUHJLVWURGHSUHoRV¿FDGLVSHQVDGDLQIRUPDomRGHGLVSRnibilidade orçamentária, assim como a declaração de adequação de que trata
o art. 16 da Lei Complementar n. 101/2000.
Encaminhe-se o feito à CPL, para as providências correspondentes.
Publique-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo
BONFIM, Presidente, em 21/03/2018, às 16:37, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei
11.419/2006.
AVISO DE LICITAÇÃO

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira/TJAC
Processo Administrativo nº:0000424-14.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Bens e Materiais
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Aquisição de materiais diversos (copa e cozinha) para o TJAC.

Processo SEI n.º 0009088-68.2017.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP n.º
14/2018. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de materiais médico,
RGRQWROyJLFRH¿VLRWHUiSLFRVGLYHUVRVSDUDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVGR3RGHU
-XGLFLiULRGR(VWDGRGR$FUHFRQIRUPHHVSHFL¿FDo}HVFRQWLGDVQR7HUPRGH
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 10 de abril
de 2018, 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, 22 de março de 2018.

DECISÃO
Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório,
QDPRGDOLGDGH3UHJmR(OHWU{QLFRFRPD¿QDOLGDGHGHUHJLVWUDUSUHoRVYLVDQGR
à eventual aquisição de materiais diversos (copa e cozinha) para o TJAC.
Para tanto, foi juntado o mapa de preços (doc. 0361126) e a minuta de edital
GRF TXHWUD]DMXVWL¿FDWLYDGDDTXLVLomRQRLWHPGR7HUPRGH5Hferência (doc. 0336546).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer
ASJUR (doc. 0363349).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas,
PDQLIHVWDQGRVHSHODGHÀDJUDomRGRFHUWDPH GRF 
Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da aquisição,
AUTORIZO a abertura do certame.
3RUVHWUDWDUGHPHURUHJLVWURGHSUHoRV¿FDGLVSHQVDGDLQIRUPDomRGHGLVSRnibilidade 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.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo
BONFIM, Presidente, em 21/03/2018, às 16:33, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei
11.419/2006
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SEI n.º 0000424-14.2018.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP n.º
13/2018. Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Aquisição de materiais diverVRV FRSD H FR]LQKD  SDUD R 7-$& FRQIRUPH HVSHFL¿FDo}HV H TXDQWLWDWLYRV
contidos no Termo de Referência. Local e data da realização do certame: A
licitação será realizada em ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br,
no dia 16 de abril de 2018, 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, 22 de março de 2018.
Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira/TJAC
Processo Administrativo nº:0009088-68.2017.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Qualidade de Vida
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
$VVXQWR$TXLVLomRGHPDWHULDLVPpGLFRRGRQWROyJLFRH¿VLRWHUiSLFRVGLYHUVRV
para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre
DECISÃO
Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitatório,
QDPRGDOLGDGH3UHJmR(OHWU{QLFRFRPD¿QDOLGDGHGHUHJLVWUDUSUHoRVYLVDQGR
j DTXLVLomR GH PDWHULDLV PpGLFR RGRQWROyJLFR H ¿VLRWHUiSLFRV GLYHUVRV SDUD
atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.
Para tanto, foi juntado o mapa de preços (doc. 0358527) e a minuta de edital

Gilcineide Ribeiro Batista
Pregoeira/TJAC
Processo Administrativo nº:0010057-83.2017.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Diretoria de Tecnologia da Informação
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Aquisição de materiais de informática
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL
Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 8/2018, de acordo com a Ata de
Realização (doc. 0353263), Resultado por Fornecedor (doc. 0353266) e Termo
de Adjudicação (doc. 0353267), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado
do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de menor preço
por item a empresa:
JPG DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 22.308.223/0001-53, com valor global de R$ 69.300,00
(sessenta e nove mil e trezentos reais), sendo R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil
reais) para o item 1 e R$ 35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos reais) para
o item 3.
O item 2 se encontra em retorno à fase de aceitação.
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR e
HOMOLOGO a decisão apresentada.
À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COMPRASNET.
$SyVDDVVLQDWXUDGRLQVWUXPHQWRFRQWUDWXDO¿FDDXWRUL]DGDDDTXLVLomRGHVtinada a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniência e necessidade, mediante procedimentos deliberados pela Diretoria de Logística, obserYDQGRDXWLOL]DomRUDFLRQDOHDVIRUPDVGHFRQWUROHGRVUHFXUVRV¿QDQFHLURV
disponíveis.
Publique-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo
BONFIM, Presidente, em 21/03/2018, às 16:34, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei
11.419/2006.
Processo Administrativo nº:0010057-83.2017.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Diretoria de Tecnologia da Informação
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Aquisição de materiais de informática
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL
Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 8/2018, de acordo com a Ata
Complementar (doc. 0366795), Resultado por Fornecedor (doc. 0366799)
e Termo de Adjudicação (doc. 0366800), a Pregoeira do Tribunal de Justiça
do Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de
menor preço por item a empresa CRUZEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GRÁFICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.452.137/0001-91, com valor
global de R$ 199.300,00 (cento e noventa e nove mil e trezentos reais) para
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o item 2.
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR e
HOMOLOGO a decisão apresentada.
À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COMPRASNET.
$SyVDDVVLQDWXUDGRLQVWUXPHQWRFRQWUDWXDO¿FDDXWRUL]DGDDDTXLVLomRGHVtinada a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniência e necessidade, mediante procedimentos deliberados pela Diretoria de Logística, obserYDQGRDXWLOL]DomRUDFLRQDOHDVIRUPDVGHFRQWUROHGRVUHFXUVRV¿QDQFHLURV
disponíveis.
Publique-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo
BONFIM, Presidente, em 21/03/2018, às 16:42, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei
11.419/2006

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo
BONFIM, Presidente, em 21/03/2018, às 16:36, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei
11.419/2006.

Processo Administrativo nº:0009091-23.2017.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Bens e Materiais
Objeto:Aquisição de materiais de consumo e permanentes diversos para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Acre.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 9/2018, de acordo com as Atas
de Realização (doc. 0364135) e Complementar nº 1 (doc. 0366152), Resultado por Fornecedor (doc. 0366161) e Termo de Adjudicação (doc. 0366170), a
Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedoras do
certame licitatório, pelo critério de menor preço por item as empresas:
J. M. DE SOUSA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº 10.715.575/0001-44, com
valor global de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) para o item 1;
SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o
nº 07.270.661/0001-86, com valor global de R$ 8.360,00 (oito mil trezentos e
sessenta reais) para o item 52;
VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o
nº 26.517.495/0001-14, com valor global de R$ 7.530,95 (sete mil, quinhentos
e trinta reais e noventa e cinco centavos) para os itens 2, 3, 11, 14, 17, 18 e 19;
ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
18.007.154/0001-70, com valor global de R$ 6.699,85 (seis mil, seiscentos e
noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos) para o item 4;
RPF COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.217.016/0001-49, com
valor global de R$ 9.342,27 (nove mil trezentos e quarenta e dois reais e vinte
e sete centavos) para os itens 5, 20, 21, 56 e 58;
M.F.P. ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.748.902/0001-52,
com valor global de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) para os
itens 53, 54 e 55;
OCEANIA INDÚSTRIA ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
04.960.441/0001-96, com valor global de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais) para o item 59;
VENDRAMINI COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.515.304/0001-07, com valor global de R$ 6.450,00
(seis mil, quatrocentos e cinquenta reais) para o item 62;
COSTA E SHIMABUKO PSICOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
14.566.979/0001-74, com valor global de R$ 21.185,00 (vinte e um mil, cento e
oitenta e cinco reais) para os itens 30, 32, 33, 34, 46, 47, 48, 49 e 50;
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
05.207.424/0001-45, com valor global de R$ 4.322,00 (quatro mil, trezentos e
vinte e dois reais) para o item 6;
NJV IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
16.631.998/0001-62, com valor global de R$ 6.760,00 (seis mil, setecentos e
sessenta reais) para o item 7;
HKA TECNOLOGIAS DO BRASIL EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
19.729.347/0001-06, com valor global de R$ 4.365,32 (quatro mil, trezentos e
sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) para o item 27;
AGUIA BRANCA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 15.111.687/0001-00, com valor global de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) para o item 26;
SELF STATION ÁUDIO E VÍDEO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
23.198.676/0001-37, com valor global de R$ 1.140,00 (um mil, cento e quarenta reais) para o item 29.
Foram desertos os itens 35, 36 e 44.
Foram fracassados os itens 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 51, 57, 60, 61 e 63.
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR e
HOMOLOGO a decisão apresentada.
À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COMPRASNET.
$SyVDDVVLQDWXUDGRLQVWUXPHQWRFRQWUDWXDO¿FDDXWRUL]DGDDDTXLVLomRGHVtinada a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniência e necessidade, mediante procedimentos deliberados pela Diretoria de Logística, obserYDQGRDXWLOL]DomRUDFLRQDOHDVIRUPDVGHFRQWUROHGRVUHFXUVRV¿QDQFHLURV
disponíveis.
Publique-se.

Processo Administrativo nº:0008355-05.2017.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Supervisão Regional Área de Transporte
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
seguro total para a frota de veículos do Poder Judiciário Acreano, pelo período
de 12 (doze) meses, com cobertura compreensiva (colisão, incêndio e roubo),
bem ainda com cobertura a terceiros (danos materiais e danos pessoais) acidentes pessoais por passageiros, com assistência 24 horas

Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 10/2018, de acordo com a Ata de
Realização (doc. 0365955), Resultado por Fornecedor (doc. 0365956) e Termo
de Adjudicação (doc. 0365957), a Pregoeira do Tribunal de Justiça do Estado
do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de menor preço
por grupo a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., inscrita no CNPJ
sob o nº 61.074.175/0001-38, com valor global de R$ 50.713,10 (cinquenta mil
setecentos e treze reais e dez centavos), sendo R$ 40.800,00 (quarenta mil e
oitocentos reais) para o grupo 1 e R$ 9.913,10 (nove mil novecentos e treze
reais e dez centavos) para o grupo 2.
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR e
HOMOLOGO a decisão apresentada.
À Diretoria de Logística para lançamento da homologação no sistema COMPRASNET.
$SyVDDVVLQDWXUDGRLQVWUXPHQWRFRQWUDWXDO¿FDDXWRUL]DGDDDTXLVLomRGHVtinada a atender a demanda deste Poder, conforme a conveniência e necessidade, mediante procedimentos deliberados pela Diretoria de Logística, obserYDQGRDXWLOL]DomRUDFLRQDOHDVIRUPDVGHFRQWUROHGRVUHFXUVRV¿QDQFHLURV
disponíveis.
Publique-se.
Documento assinado eletronicamente por Desembargadora DENISE Castelo
BONFIM, Presidente, em 21/03/2018, às 16:37, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei
11.419/2006.
Processo Administrativo nº:0002032-18.2016.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Gerência de Bens e Materiais, Diretoria Regional do Vale do Acre,
Diretoria de Logística, Supervisão Regional Área de Gestão de Bens e Materiais e Inventário Patrimonial e Recebimentos, Supervisão Regional Área de
Transporte
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Alienação de 15 (quinze) veículos, considerados inservíveis para o
Tribunal de Justiça do Estado do Acre
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Após a sessão pública relativa ao Leilão nº 1/2017, de acordo com a Ata de
realização (doc. 0327421), a Leiloeira designada pela Portaria nº 2534/2017
do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou vencedores do certame
licitatório, pelo critério de maior lance ou oferta, os arrematantes:
FRANCISCO IVAN NOBRE DOS SANTOS, inscrito no CPF sob nº 199.705.95172, com valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) para o lote 1;
INVERLANDIO DA SILVA VIANA, inscrito no CPF sob nº 461.546.632-34, com
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o lote 2;
MARCUS SAMUEL SILVA LIRA, inscrito no CPF sob nº 745.077.022-91, com
valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para o lote 3 e R$ 13.800,00
(treze mil e oitocentos reais) para o lote 13;
ANGELA MARIA CAVALCANTE DURAES, inscrita no CPF sob nº 712.717.40249, com valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) para o lote 4 e R$
13.200,00 (treze mil e duzentos reais) para o lote 14;
FRANCISCO MOIA AMORIM, inscrito no CPF sob nº 725.937.682-15, com valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para o lote 5;
ELI JUGLAIR DA SILVA, inscrito no CPF sob nº 993.154.242-04, com valor de
R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) para o lote 6 e R$ 11.400,00 (onze
mil e quatrocentos reais) para o lote 10;
IRAN TAYSON BARRETO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF sob nº 004.703.94269, com valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para o lote 7;
VALDIR BORGES, inscrito no CPF sob nº 643.894.482-34, com valor de R$
8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para o lote 8, R$ 12.000,00 (doze mil
reais) para o lote 12 e R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais) para o
lote 15;
FERNANDO GABRIEL ALVES SOARES, inscrito no CPF sob nº 000.093.84243, com valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o lote 9;
MANOEL ALENCAR DE SOUZA, inscrito no CPF sob nº 359.908.052-68, com
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o lote 11.
Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o Parecer ASJUR e

