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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Diretoria de Logística  

 
Processo Administrativo nº : 0004210-61.2021.8.01.0000
Local : Rio Branco
Unidade : DILOG

AUTORIZAÇÃO

1. Trata-se de procedimento administrativo visando à formação de registro de preços
para atender demandas de registro fotográfico e filmagem de solenidades, eventos, programas, projetos e
cerimônias do Poder Judiciário do Estado do Acre.

2. Não obstante a realização do Pregão Eletrônico n. 56/2021, denota-se dos autos que o
certame não fora exitoso para os itens 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3. Desta feita, considerando que a Diretoria de Logística manifesta-se favorável a
repetição do certame  (ID n. 1250501), e ciente de que a contratação supratida se apresenta necessária, eis
que tem a finalidade de promover registros dos eventos e ações realizadas por este Tribunal de
Justiça, acolho a manifestação da DILOG e, pari passu, AUTORIZO a repetição do certame licitatório para
os seguintes itens:

 

ÍTEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT.
 INSTITUCIONAL

QUANT. PARA
ADESÃO

6 Impressão fotográfica colorida, em papel fotossensível,
de arquivos digitalizados, tamanho 20x30cm. Unid. 100 200

7 Impressão fotográfica colorida, em papel fotossensível,
de arquivos digitalizados, tamanho 30x40cm. Unid. 100 200

8

Confecção de Álbum fotográfico com laminação U.V,
tipo photobook, com as seguintes especificações:
Dimensões 20x 25 cm; Páginas 40; Capa: dura em
corvinho preto personalizável; Lombada personalizável;
Papel: couchê 170 g/m²; Capacidade: até 230 fotos;
Abertura panorâmica: Sim (180º). Software: a contratada
deverá disponibilizar um software que permita a
contratante a elaboração de um projeto (inserção de fotos
e textos) e envio online para impressão do material.

Assessório: estojo com estrutura de madeira revestida
em couro sintético estampado na mesma cor do álbum,
com parte interna em veludo da cor a escolher e sistema
de fechamento metálico, com as seguintes dimensões:
Comprimento: 25 cm; Largura: 4,5 cm; Altura: 30 cm.

Unid. 25 50

9 Filmagem de eventos (com edição de vídeo) - Sessão de
pequeno porte com duração de até 3 (três) horas. Unid. 20 40
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10 Filmagem de eventos (com edição de vídeo) - Sessão de
médio porte, com duração de até 03 (três) horas e 1 (um)
minuto até 4 (quatro) horas.

Unid. 20 40

11
Filmagem de eventos (com edição de vídeo)  - Sessão de
grande porte, com duração de até 04 (quatro) horas e 1
(um) minuto até 6 (seis) horas.

Unid. 40 80

 

4. Devolvam-se os autos à DILOG para as providências cabíveis. 
5. Cumpra-se. 
Data e assinaturas eletrônicas.

 

Rio Branco-AC, 25 de julho de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima
CORDEIRO, Presidente do Tribunal, em 26/07/2022, às 15:47, 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 1250510 e o código CRC B7C039DB.
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