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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Comissão Permanente de Licitação 

 

 

Processo
Administrativo nº : 0000819-64.2022.8.01.0000

Local : Rio Branco

Unidade : CPL

Requerente : Gerência de Instalações

Requerido : Tribunal de Justiça do Estado do Acre

Assunto :
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos de engenharia e
arquitetura, executivos e complementares, e acompanhamento técnico em obras de construção civil e instalações elétricas
de manutenção, reforma, adequação, ampliação e construção das unidades do Tribunal de Justiça do Estado do Acre

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 

1. Após as sessões públicas relativas à Concorrência nº 1/2022, de acordo com as Atas (Eventos n. 1309402,
n. 1309405, n. 1324661 e n. 1340900), a Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado do Acre declarou
vencedora do certame licitatório, pelo tipo técnica e preço para registro de preços, mediante o regime de empreitada por
preço unitário, a empresa VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.692.641/0001-42, com
o valor global de R$ 3.271.673,16 (três milhões, duzentos e setenta e um mil seiscentos e setenta e três reais e dezesseis centavos).

2. Assim, em face dos elementos que constam dos autos, ACOLHO o parecer exarado pela Assessoria Jurídica da
Presidência (Evento n. 1348341), ADJUDICO o objeto do certame e, pari passu,  HOMOLOGO os atos praticados pela Comissão
Permanente de Licitação que atuou neste procedimento.

3. Publique-se.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima CORDEIRO, Presidente do
Tribunal, em 06/12/2022, às 20:09, 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 1348445 e o
código CRC D4497E24.
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