PODER
JUDICIÁRIO

Solicitação de Aquisição

DO ESTADO DO ACRE

SUPERVISÃO DA DIRETORIA REGIONAL DO VALE DO ACRE

Nº 003/2021

Objeto da Compra/Contração
X

Material de Consumo

Material Permanente

X

Serviço

Solicitante

Unidade solicitante: Diretoria Regional do Vale do Acre - DRVAC
Responsável pela solicitação: SUMBE - Supervisão Regional Área de Manutenção de Bens e Equipamentos
Telefone(s): 3302-0395, 3302-0396

E-mail: drvac@tjac.jus.br; clog@tjac.jus.br

OBS: Solicitação de Aquisição de Serviços - Licitação
Descrição do Objeto

Objeto(*)

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva do sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e
sistema de nobreaks do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, localizado na rua
Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde, Cep: 69.915-631 Rio Branco-Ac, incluindo o fornecimento de mão
de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de consumo e peças genuínas e/ou originais do
fabricante (mediante ressarcimento).

Justificativa(*)

Assegurar a continuidade no atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva no
sistema de condicionador de ar, subestação transformadora, grupo gerador de energia e sistema de
nobreaks do Poder Judiciário do Estado do Acre. A importância da manutenção dos equipamentos é
definida como a combinação de ações técnicas e administrativas, incluindo as de supervisão,
destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função
requerida, ou seja, manter significa fazer tudo que for preciso para o nível de desempenho exigido.
Basicamente, as atividades de manutenção existem para evitar a degradação dos equipamentos e
instalações causada pelo seu desgaste natural e pelo uso e ou para recuperar a boa funcionalidade e
confiabilidade dos equipamentos. A contratação se faz necessária com vistas a manter o equipamento,
objeto da contratação, sempre em bom funcionamento com o objetivo de proporcionar segurança a
todas as autoridades, servidores e usuários. Apontamos como benefício direto da contratação dos
serviços de manutenção a primordial segurança e conforto de todos aqueles que usarão o prédio Sede
do Tribunal de Justiça. É imprescindível a contratação uma vez que não temos em nosso quadro
funcional profissional qualificado para realizar a manutenção e que, contratada empresa especializada
no serviço, esta terá, além do profissional especializado, facilidade na obtenção de peças e acessórios
originais e adequados à manutenção com mais rapidez e eficácia.
Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

DESCRIÇÃO
Item

Especificações
técnicas(*) ou
Caracterização
do objeto

Comarca

Prédios

QTD

Discriminação

1

01

Eletrotécnico

192

2

01

Eletromecânico

192

01

Engenheiro Eletricista

04

01

Engenheiro Mecânico

04

3

Rio Branco

Sede do Poder
Judiciário

Valor Unit.

Fornecimento de Peças

Valor Total

50.000,00
R$ 50.000,00

Total:

Da entrega dos
produtos
(somente para
compra
de
material)*1

Horas/mês

ESPECIFICAÇÃO

PERCENTUAL DE DESCONTO

Desconto sobre a Tabela Oficial de Preços de Peças Novas e Genuínas emitidas pela fabricante
dos elevadores.

_________________%

A contratada poderá reparar excepcionalmente em seu laboratório, as peças, componentes/acessórios que não possam ser
consertados nos locais de sua instalação. Neste caso, a contratada, receberá autorização, devendo responsabilizar-se pela
retirada e devolução dos equipamentos.
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Descrição do Objeto
Fiscalização
(somente para
contratação de
obras
ou
serviços)*2
Valor estimado
da
despesa
com peças

Diretoria Regional do Vale do Acre.

R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

* 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
José Nilton da Silva Carvalho

Assinatura

Data
28/06/2021

