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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Comissão Permanente de Licitação 

 

 
ADENDO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO SRP N° 40/2020
(PROCESSO SEI N°. 0008497-72.2018.8.01.0000)

 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, por meio de seu Presidente, Desembargador Francisco Djalma, 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 alteração do critério de julgamento de menor preço por grupo para menor preço por item do Edital em epígrafe:
 
1.    DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
Data: 24 /  09 / 2020
Horário: 10:30h (horário de Brasília)
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
 
 
3.    DO OBJETO
3.2.  A licitação será dividida em seis itens, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
3.3.  Quantidade máxima para aquisição do objeto ora licitado:

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA
UNIDADE

DE
MEDIDA

QUANTIDADE
INSTITUCIONAL

QUAN
PARA A

1 (90558) SAPATO SOCIAL MASCULINO em couro legítimo, na cor preta, cadarço em nylon, palmilha
interna, solado em couro e antiderrapante. Par 10

2

(97538) BOTA DE SEGURANÇA, Calçado de segurança, Tipo de Couro do Cabedal:Vaqueta flor
nobuck marrom café; Tipo de Forro da Gáspea:Forração em não tecido; Tipos de Linhas: Costuras
simples, duplas e quádruplas; Colarinho: Camurça marrom café, Acolchoado com espuma PU; Forração:
Forro em poliéster dublado c/ manta; Lingüeta: Vaqueta flor nobuck marrom café; C.A. Certificado de
Aprovação: C.A. n.º 28108; Biqueira: Biqueira em aço, apenas para conformação sem atendimento a
norma;  Contraforte: Em material resinado termoconformado;Ilhós: Ilhós passador 08 por pé; Palmilha de
Montagem: Sintética não tecido costurada sistema Strobel; Palmilha de Conforto: EVA antimicróbios;
Atacador: Poliéster redondo de 110 cm; Solado:O solado é constituído de duas camadas de poliuretano
(Pu) expandido bidensidade, injetado diretamente no cabedal, sendo a1ª camada (entressola) mais macia e
leve proporcionando maior conforto, e a 2ª camada é a mais resistente a objetos cortantes, perfurantes e a
abrasão pelo fato de ser a mais compacta. Solado com estabilizador (pára-lamas), sistema antipronação,
canais deescoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar
rebaixado com sistema shock absorber para melhor mobilidade ao caminhar; Embalagem Individual: Saco
Plástico; Embalagem Coletiva:  Caixa de Papelão de 04 e/ou 10 pares. Tamanho: nº 36 a 44. Marca de
referência: Fujiwara

Par 30

3 (95164) CINTO TÁTICO Blackhawk Nylon Tamanho Único Regulável Preto. Produzido em Nylon e
fivela em ABS, regula o comprimento com Velcro. Unid 70 1

4 (98419) CINTO FINO COM FIVELA, largura 3,5cm confeccionado em Nylon ou Lona, com fivela,
estilo militar. Tamanho padrão 120cm. Cores Nylon: Preto. Unid 60 1

5

(97516) COTURNO TÁTICO de alta performance, desevolvido para atividades policiais especiais.
Altamente flexível, com zíper na lateral interna para calce rápido, ganchos e passadores em náilon. Couro
hidrofugado com tratamento especial para obter resistência à penetração de água. Náilon cordura® de alta
resistência na região lateral para melhorar a respirabilidade, peso e temperatura interna. Forração
internamente em tecido poliéster/poliamida de rápida dispersão da transpiração. Sistema de passadores
confeccionados em polímero náilon inseridos ao couro por sistema de alta frequência. Zíper na lateral
interna do calçado para calce rápido. Palmilha interna confeccionada em látex com alta absorção e
desorção de água, alto poder de absorção de impactos e superior resistencia à compressão. Tamanho 36 a
44.

Par 60 1

6

(96873) CAPA DE CHUVA EM PVC forrada com faixa refletiva. Nas cores: azul ou amarela.
Especificações: capa de segurança com capuz e faixas refletivas no peito e nas mangas, confeccionada em
tela de poliéster revestida de PVC em uma das faces, fechamento frontal por meio de quatro botões
plásticos de pressão e costuras por meio de solda eletrônica. Tamanho P, M e G

Unid 30

 
Ficam excluídos todos os termos relativos ao grupo único, devendo-se considerar os itens isoladamente.
 
Permanecem inalterados os demais termos do edital, preservando-se na sua publicação o prazo legal estabelecido no Art. 4º, V, da Lei nº 10.520/2002.
 

Documento assinado eletronicamente por Desembargador FRANCISCO DJALMA da Silva, Presidente, em 08/09/2020, às 11:18, 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 0846688 e o código CRC B2AD3AA3.
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