
PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DO ACRE
Solicitação de Aquisição
SUPERVISÃO DA DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE

Nº 002/2021
DESCRIÇÃO
Item
Prédio
Local/Setor
UND
QTD
Discriminação do Equipamento
1
FÓRUM CRIMINAL
CIDADE DA JUSTIÇA
UND
108
Bateria ACTPOWER ou SIMILAR – Bateria Chumbo-Ácido Selada
Regulada por Válvula - AP1255-12V-55Ah














Modelo
Tensão nominal (V)
Capacidade nominal (Ah) C10 @ 1,75
Vpe
Dimensões externas (mm)
Massa aprox. (Kg)
Terminal



Comprimento
Largura
Altura
Altura total


AP1255
12
55
229
138
210
235
18,00
M6


























Objeto da Compra/Contração
X   Material de Consumo
Material Permanente


Serviço

Solicitante
Unidade solicitante: Supervisão da Diretoria Regional do Vale do Acre
Responsável pela solicitação: Supervisão Regional Área de Manutenção de Bens e Equipamentos
Telefone(s): (68) 3302-0395 / 3302-0396
E-mail: drvac@tjac.jus.br; clog@tjac.jus.br

OBS: Licitação – Aquisição de Baterias.


DESCRIÇÃO DO OBJETO
Objeto(*)
Formação de Registro de Preços visando à contratação de empresa especializada para aquisição de Baterias para o sistema de No-break´s instalados no FÚRUM CRIMINAL localizado na Cidade da Justiça.


Justificativa(*)
A aquisição das baterias visa garantir e evitar as falhas e interrupções não programadas no grupo gerador de energia instalado no Fórum Criminal, restaurando rapidamente o sistema ou o equipamento defeituoso para o seu estado de funcionamento normal e evitando a descontinuidade dos serviços jurisdicionais. Ocorrendo a interrupção do fornecimento de energia, as baterias começam a operar e fornecer a energia
necessária para garantir o funcionamento dos equipamentos, enquanto perdurar a falta de energia.



Especificaçõe s	técnicas(*) ou Caracterizaçã o do objeto

Da	entrega dos produtos (somente para compra de material)*1
A entrega deverá ser de forma total e terá início após a homologação do certame licitatório dentro do prazo de 15 (quinze) dias e mediante Nota Fiscal, bem como o arquivo XML, deverá ser enviado para o e-mail notafiscal@tjac.jus.br. Isto exposto, à entrega do material deverá ser recebido e atestado em conjunto com a Supervisão solicitante.
Fiscalização (somente para contratação de obras ou serviços)*2


A fiscalização será exercida pela Diretoria Regional do Vale do Acre na Capital.
Valor estimado	da despesa

A depender de Cotação.
* Campos obrigatórios para todos os tipos de compras/solicitação
*1 Campo obrigatório para compra de material
*2 Campo obrigatório para contratação de serviços ou obras
Solicitante
Nome
Assinatura
Data
José Nilton da Silva Carvalho

09/04/2021


