
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Comissão Permanente de Licitação 

Processo Administrativo nº : 0005776-84.2017.8.01.0000

Local : Rio Branco

Unidade : CPL

Interessado: : Diretoria Regional do Vale do Juruá.

Assunto: :

Formação de registro de preços visando
à  contratação  de  pessoa  física  ou
jurídica  para  prestação  de  serviços  de
lavagem e polimento nos veículos que
compõem  a  frota  deste  Tribunal  de
Justiça nos Municípios de Cruzeiro  do
Sul,  Tarauacá  e  Feijó,  conforme
especificações  definidas  no  Anexo I  –
Termo de Referência do Edital.

Despacho nº 10079 / 2018 - PRESI/DILOG/CPL

À Diretoria de Logistica - DILOG

Trata-se da abertura de sessão pública para a realização do Pregão Presencial SRP  nº
04/2018,  objetivando a  formação de registro  de preços visando à contratação de pessoa física ou
jurídica para prestação de serviços de lavagem e polimento nos veículos que compõem a frota deste
Tribunal de Justiça nos Municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, conforme especificações
definidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

Não obstante, foi dada a mais ampla divulgação da licitação nos DJ, DOE, Jornal de
circulação local (docs. 0410619, 0410620 e 0410621), tem-se que o certame foi caracterizado como
“Licitação DESERTA", haja vista o não comparecimento de interessados em participar da presente
licitação.

Logo,  esta  Pregoeira  junta  aos  autos  as  Atas  de  Realizações  das
Sessões (docs. 0426005, 0426012 e 0426022), submetendo o feito a essa Diretoria  para deliberação. 

Rio Branco-AC, 04 de julho de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Luzia Miranda de Souza, Técnico Judiciário, em
04/07/2018, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando
o código verificador 0426027 e o código CRC 605BF91A.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Diretoria Regional do Vale do Juruá 

Número Processo: 0005776-84.2017.8.01.0000 
Interessado: Diretroria Regional do Vale do Juruá
Assunto: Processo Licitatório

INFORMAÇÃO

Trata-se  de processo  licitatório  visando  a  contratação  de  pessoa  física  ou
jurídica  para prestação de serviços de lavagem e polimento nos veículos que compõem a frota do
Poder Judiciário no interior, especificamente as Comarcas de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó.

Conforme  orientações  contidas  no  despacho  12099  (evento  0445734),  procedi  a
abertura  de novo procedimento  licitatório,  através  do  processo nº  0006305-69.2018.8.01.0000,  na
modalidade pregão eletrônio..

Rio Branco-AC, 17 de outubro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Rasmilda Melo Moura Silva, Técnico Judiciário, em
17/10/2018, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjac.jus.br/verifica informando
o código verificador 0483664 e o código CRC D1F3E9E8.
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