
117DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
Rio Branco-AC, quarta-feira

1 de abril de 2020.
ANO XXVIl Nº 6.566

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Local e 
data da realização do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual 
do site www.comprasnet.gov.br, no dia 22 de abril de 2020, às 10h30min (ho-
rário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por 
meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 30 de março de 2020.

Pregoeiro TJAC

Processo SEI n.º 0008437-65.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
17/2020. Tipo: Menor Preço por Grupo. Objeto: Contratação de empresa para 

-
nados a atender as demandas do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, con-
forme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. Local e data da realização do certame: A licitação será realizada em 
ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 24 de abril de 2020, 
às 10h30min (horário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá 
ser esclarecida por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@
tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 31 de março de 2020.

Pregoeiro TJAC

Processo SEI n.º 0007687-63.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
19/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de materiais de in-
formática diversos, conforme item 04, do Termo de Referência, destinado ao 
reparo de computadores para reutilização em diversas áreas do Poder Judici-
ário do Estado do Acre, atendendo as necessidades da Diretoria com relação 
à manutenção e reposição de peças nos equipamentos de informática que 
apresentaram defeitos durante o período 2018/2019. Local e data da realiza-
ção do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual do site www.
comprasnet.gov.br, no dia 28 de abril de 2020, às 10h30min (horário de Bra-
sília). UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos 
telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 31 de março de 2020.

Pregoeiro TJAC

Processo SEI n.º 0007261-51.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
21/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de material para inter-

na Cidade do Povo em Rio Branco - AC, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Local e data da realização 
do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual do site www.com-
prasnet.gov.br, no dia 30 de abril de 2020, às 10h30min (horário de Brasília). 
UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos telefo-
nes (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 31 de março de 2020.

Pregoeiro TJAC

Processo Administrativo nº: 0005683-53.2019.8.01.0000
Local: Rio Branco
Unidade: CPL
Requerente: Supervisão Regional de Fiscalização de Contratos e Levanta-
mentos de Indicadores - SUFIS
Requerido: Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto: Contratação do serviço de refeições prontas tipo marmitex para a 
Comarca de Assis Brasil

DECISÃO

Trata-se de proposta de abertura da fase externa de procedimento licitató-

visando à contratação do serviço de  refeições prontas tipo marmitex para a 
Comarca de Assis Brasil para atender as necessidades do Tribunal de Justiça 
do Estado do Acre.
Nesse sentindo foi juntado o mapa de preços (doc. 0675431) e a minuta de 

-
rência (doc. 0754409).
A Assessoria Jurídica, no que sua competência alcança, opina pela aprovação 
da minuta, desde que atendidas as recomendações constantes do Parecer 
ASJUR (doc. 0727716).

A Diretoria de Logística informa que as recomendações foram implementadas, 

Destarte, cumpridos os requisitos legais e ciente da necessidade da aquisi-
ção, AUTORIZA-SE 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, dando-se ciência a quem de direito.

Documento assinado eletronicamente por Desembargador FRANCISCO 
DJALMA da Silva, Presidente, em 31/03/2020, às 14:04, conforme art. 1º, III, 
“b”, da Lei 11.419/2006.

Processo SEI n.º 0005683-53.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
22/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Formação de registro de preços 
visando a contratação do serviço de refeições prontas tipo marmitex para a 

-
das no Anexo I – Termo de Referência do Edital. Local e data da realização 
do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual do site www.com-
prasnet.gov.br, no dia 22 de abril de 2020, às 10h30min (horário de Brasília). 
UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por meio dos telefo-
nes (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 1 de abril de 2020.

Pregoeira TJAC

Processo SEI n.º 0005005-38.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
20/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de equipamentos de 
informática, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. Local e data da realização do certame: A licitação 
será realizada em ambiente virtual do site www.comprasnet.gov.br, no dia 23 
de abril de 2020, às 10h30min (horário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer 
dúvida poderá ser esclarecida por meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou 
e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 1 de abril de 2020.

Pregoeira TJAC

Processo SEI n.º 0008552-86.2019.8.01.0000. Pregão Eletrônico SRP nº 
14/2020. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Aquisição de material de con-
sumo, por demanda, para prestar assistência técnica nos equipamentos do 
Poder Judiciário, garantindo a continuidade dos trabalhos mediante consertos 
dos equipamentos de informática, conforme Edital e seus anexos. Local e 
data da realização do certame: A licitação será realizada em ambiente virtual 
do site www.comprasnet.gov.br, no dia 27 de abril de 2020, às 10h30min (ho-
rário de Brasília). UASG: 925509. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida por 
meio dos telefones (68) 3302-0345/0347 ou e-mail: cpl@tjac.jus.br.
Rio Branco–AC, 1 de abril de 2020.

Pregoeira TJAC

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

 – Concede quatro diárias e meia ao servidor -

, Diretor de Tecnologia da Informação, Código 
CJ1-PJ, Matrícula 7000391, por seu deslocamento aos municípios de Senador 
Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, 
Brasiléia e Assis Brasil, no período de 30 de março a 3 de abril do corrente 
ano, para executar o Plano de Trabalho do Projeto instalação de sistema de 
videoconferência destinadas às pessoas recolhidas ao sistema prisional e aos 
processos de organização criminosa, instalação de equipamentos e capacita-
ção dos envolvidos, conforme Proposta de Viagem.

 – Concede quatro diárias e meia ao servidor 
, Assessor, Código CJ7-PJ, Matrícula 8000707, por seu deslo-

camento aos municípios de Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, 
Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, no período de 30 
de março a 3 de abril do corrente ano, para executar o Plano de Trabalho 
do Projeto instalação de sistema de videoconferência destinadas às pessoas 
recolhidas ao sistema prisional e aos processos de organização criminosa, 
instalação de equipamentos e capacitação dos envolvidos, conforme Proposta 


