
185DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Rio Branco-AC, terça-feira

4 de dezembro de 2018.
ANO XXVl Nº 6.249

remessa de cópia dos autos à Autoridade Policial, haja vista o regime Especial 
ao qual o Município de Senador Guiomard está inserido, com sanções especí-

Fagundes Lobo (OAB: 2758/CE) - Gilson Pescador (OAB: 1998/AC)

ATO ORDINATÓRIO

Nº 0100082-45.2017.8.01.0000 - Precatório - Senador Guiomard - Requerente: 
Maria da Paz Taveira Gomes - Requerido: Estado do Acre - Ato ordinatório: 
De ordem, intimo as partes para, no prazo de 02 (dois) dias, manifestarem-se 

ANDRE ESPINDOLA MOURA (OAB: 23828/CE) - Maria Lídia Soares de Assis 
(OAB: 978/AC) - Gustavo Faria Valadares (OAB: 4233/AC)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº:0004630-71.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Supervisão de Apoio Logístico às Unidades Jurisdicionais e Admi-
nistrativas - SUPAL
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Contratação eventual e futura de empresa especializada para presta-
ção de serviços de desinsetização, desmorcegação, desratização, descupini-
zação, limpeza geral de dejetos, limpeza de fossas, cisterna e rede de esgoto 
das áreas internas e externas dos prédios onde estão instaladas as unidades 
do Poder Judiciário, na capital e no interior do Estado por um período de 12 
(doze) meses

DECISÃO

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

à contratação eventual e futura de empresa especializada para prestação de 
serviços de desinsetização, desmorcegação, desratização, descupinização, 
limpeza geral de dejetos, limpeza de fossas, cisterna e rede de esgoto das 
áreas internas e externas dos prédios onde estão instaladas as unidades do 
Poder Judiciário, na capital e no interior do Estado por um período de 12 (doze) 
meses.
Para tanto, foram juntados os mapas de preços (docs. 0483326 e 0495102) e a 

de Referência (doc. 0499679).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer e 
Manifestação ASJUR (docs. 0488713 e 0497216).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 

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 
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 EVA EVANGE-
LISTA de Araújo Souza, Desembargador(a) Presidente em exercício, em 
03/12/2018, às 11:22, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0004630-71.2018.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
71/2018. Tipo: Menor Preço por Grupo e Item. Objeto: Contratação eventual 
e futura de empresa especializada para prestação de serviços de desinsetiza-
ção, desmorcegação, desratização, descupinização, limpeza geral de dejetos, 
limpeza de fossas, cisterna e rede de esgoto das áreas internas e externas 
dos prédios onde estão instaladas as unidades do Poder Judiciário, na capital 

no Anexo I - Termo de Referência do Edital. LOCAL E DATA DA REALIZAÇÃO 
-

prasnet.gov.br, no dia 17 de dezembro de 2018, às 11:30h (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, 3 de dezembro de 2018.

Luzia Miranda de Souza
Pregoeira/TJAC

Processo Administrativo nº:0008352-16.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL

Requerente:Supervisão Regional de Fiscalização de Contratos e Levantamen-
tos de Indicadores - SUFIS
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Formação de registro de preços visando a contratação do serviço de 
refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche para a Comarca de Acrelândia, 

Termo de Referência.

DECISÃO

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

à contratação do serviço de refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche para 
-

Para tanto, em razão da juntada do mapa de preços (doc. 0497521) e da minu-

Referência (doc. 0501136).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR (doc. 0505248).
A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 

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 
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 EVA EVANGE-
LISTA de Araújo Souza, Desembargador(a) Presidente em exercício, em 
03/12/2018, às 11:30, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0008352-16.2018.8.01.0000. Pregão Presencial SRP n.º 
09/2018. Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Contratação do serviço de 
refeições prontas, tipo marmitex e kit lanche para a Comarca de Acrelândia, 

Referência do Edital.
LOCAL E DATA PARA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Os envelopes contendo a 

Edital e seus Anexos deverão ser entregues ao(a) Pregoeiro(a) até às 15:00 
horas do dia 17 de dezembro de 2018, no Fórum Juiz de Direito João Oliveira 
de Paiva, à Avenida Governador Edmundo Pinto, nº 581 - CEP 69.945-000 - 
Acrelândia/AC. 

Rio Branco–AC, 3 de dezembro de 2018.

Luzia Miranda de Souza
Pregoeira/TJAC

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 66/2018
(PROCESSO SEI N°. 0006590-62.2018.8.01.0000)
 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, por meio de sua Presi-
dente em exercício, Desembargadora Eva Evangelista, considerando que a 
Administração pública, por princípio, pode a qualquer tempo rever seus atos, 
com vistas a corrigir falhas ou preveni-las, torna público, para conhecimento 
de todos os interessados, a inclusão do subitem 9.1.5.8. no Edital em epígrafe:
1. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 18 / 12 / 2018
Horário: 11:30h (horário de Brasília)

9. DA HABILITAÇÃO
9.1.5. Outros Documentos 
9.1.5.8. Apresentar Licença Ambiental, emitida pelo Instituto de Meio Ambiente 
do Acre - IMAC.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora EVA EVANGE-
LISTA de Araújo Souza, Desembargador(a) Presidente em exercício, em 
03/12/2018, às 11:24, conforme art. 1º, III, “b”, da Lei 11.419/2006
 
Processo Administrativo nº:0006456-35.2018.8.01.0000
Local:Rio Branco
Unidade:CPL
Requerente:Supervisão Regional de Fiscalização de Contratos e Levantamen-
tos de Indicadores - SUFIS
Requerido:Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto:Formação de registro de preços visando a contratação futura e even-

ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃOADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 66/2018
(PROCESSO SEI N°. 0006590-62.2018.8.01.0000)


