
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
Comissão Permanente de Licitação 

 
Processo
Administrativo nº : 0005013-10.2022.8.01.0000

Requerente : DIINS

Assunto :

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
filmagem, gravação e edição de vídeos, captação de fotos e vídeos com
drone, locação de estúdio, execução de serviços de gravação, transmissão ao vivo de
áudio (Streaming de áudio) e vídeo (Streaming de Vídeo), com equipamentos,
cobertura fotográfica de eventos, e impressão fotográfica colorida.

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

 
1. Após a sessão pública relativa ao PE SRP nº 123/2022, de acordo com a Ata de

Realização (id's 1370110 e 1372163) e Resultado por Fornecedor (id 1372165), o Pregoeiro do Tribunal de
Justiça do Estado do Acre declarou vencedora do certame licitatório, pelo critério de menor preço por grupo
a seguinte empresa:

 
- W X D AVILA LUCENA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.725.577/0001-00, com valor

global de R$ 522.150,00 (quinhentos e vinte e dois mil cento e cinquenta reais) para o 'grupo 1'.
 
2. Isso posto, considerando o que consta dos autos, acolho o parecer exarado pela

Assessoria Jurídica deste Tribunal de Justiça, e por conta do julgamento do recurso administrativo interposto
nestes autos, com fulcro no art. 4º, XXI, da Lei n. 10.520/2002, ADJUDICO o objeto do certame à empresa
vencedora e HOMOLOGO a decisão apresentada pela pregoeira do certame.

3. À Diretoria de Logística para lançamento da adjudicação e homologação no sistema
COMPRASNET.

4. Publique-se e cumpra-se.
Data e assinatura eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por Desembargadora WALDIRENE Oliveira da Cruz Lima
CORDEIRO, Presidente do Tribunal, em 18/01/2023, às 19:32, 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 1373631 e o código CRC AD376D41.
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