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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Assessoria Jurídica  

 
Processo Administrativo nº : 0009612-94.2019.8.01.0000
Local : Rio Branco
Unidade : ASJUR
Requerente : OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA
Requerido : Tribunal de Justiça do Estado do Acre
Assunto : Recurso Administrativo. Análise.

DECISÃO

1. Trata-se da análise quanto a manifestação e decisao advinda da DILOG (ID's
ns. 1018931 e 1032005), em face da interposição de Recurso Administrativo apresentado
pela empresa OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.236/0001-92,
fornecedora registrada através da Ata de Registro de Preços 39/2020, Pregão Eletrônico SRP 15/2020 (ID
n.0812054), para a emissão e renovação de Certificado Digital para suprir as demandas no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Acre.

2. consta dos autos nao ter a contratada cumprido, no prazo contratual firmado, com a
entrega de certificados digitais solicitados pela SUMBE (registro de ocorrência ID n. 0982223), ensejando a
sanção de advertência aplicada pelo Órgao competente, a teor do inciso I, do art. 87, da Lei de Licitações,
c/c o subitem 7.3. e 15.1.1. da ARP n. 39/2020, Pregão Eletrônico nº 15/2020. 

3. Eis o sucinto relato do necessario.
4. Descortinada a situaçao nos autos, ante as informações neste apresentadas, com base

nos princípios da legalidade, isonomia, efetividade e proporcionalidade, ACOLHO a manifestação
da Diretoria de Logística - DILOG (ID n. 1032005) e, pelos mesmos fundamentos, conheço do recurso
formalizado pela empresa OBJECTTI SOLUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.735.236/0001-
92 e, no mérito, MANTENHO a pena de advertência aplicada, a teor do artigo 87, da Lei Federal 8.666/93
c/c subitem 15.1.1. da ARP nº 39/2020, oriunda do Pregão Eletrônico - SRP nº 15/2020.

5. À Diretoria de Logística - DILOG para as providências pertinentes.
6. À Secretaria de Apoio aos Órgãos Julgadores Administrativos – SEAPO para a

publicação desta decisão no Diário da Justiça.
7. Publique-se, cumpra-se, efetuando-se as anotações de praxe, de tudo dando ciência a

quem de direito.
 
Data e assinatura eletrônicas.
 

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima
CORDEIRO, Presidente do Tribunal, em 16/09/2021, às 10:46, 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 1033977 e o código CRC F447498C.
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