Disponibilização: sexta-feira, 25 de maio de 2018

Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO – CPL/TJAM
O Tribunal de Justiça do Amazonas torna público para
conhecimento de todos os interessados que se encontra instaurada
a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO tipo MENOR
PREÇO POR LOTE (GRUPO) E POR ITEM
Pregão Eletrônico nº 55/2018
Processo Administrativo nº. 18929/2017
CÓDIGO DA UASG: 925866
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de
brinquedos infantis e livros para atender ao Tribunal de Justiça
do Amazonas, por um período de 12 (doze) meses, conforme
especiﬁcações e condições deﬁnidas no Termo de Referência do
Edital.
Entrega das Propostas: a partir do dia 28/05/2018, no site
www.comprasnet.gov.br
Abertura da Sessão Pública: dia 20/06/2018, às 10h (horário
de Brasília) / 09h (horário de Manaus), no site www.comprasnet.
gov.br
Realização através do Portal: www.comprasnet.gov.br
O edital e seus anexos poderão ser examinados e adquiridos
gratuitamente através dos sites: www.comprasnet.gov.br e www.
tjam.jus.br, ou ainda, junto ao setor de Certidão, Reprograﬁa
e Autenticação de Documentos, localizado no prédio sede do
Tribunal de Justiça do Amazonas, Ed. Des. Arnoldo Péres, na Av.
André Araújo, s/nº, Aleixo, térreo, na cidade de Manaus, mediante
depósito no Banco do Brasil, Agência: 3563-7, Conta Corrente:
6886-1 (Conta FUNETJ-EMOLUMENTOS) ou no Bradesco,
Agência: 0482-0, Conta Corrente: 0698504-1 (Conta FUNETJEMOLUMENTOS), no valor correspondente a R$ 0,10 (dez
centavos) por folha/cópia. Manaus, 24 de maio de 2018.
Elízia Mara Costa Israel
Pregoeira

DESPACHOS DE HOMOLOGAÇÕES
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RESOLVE:
I - ADJUDICAR o procedimento licitatório;
II – HOMOLOGAR o procedimento licitatório referenciado,
com fundamento nos artigos 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e 8º,
inciso VI, do Decreto nº 5.450/05;
III – DETERMINAR que a empresa vencedora seja convocada
para assinatura do Contrato;
IV – PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei.
Manaus, 23 de maio de 2018.
Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais
e,
CONSIDERANDO os autos do processo licitatório referente
ao Pregão Eletrônico nº 029/2018. Objeto: Registro de preços
para eventual aquisição de tela de projeção para atender ao
Tribunal de Justiça do Amazonas por um período de 12 (doze)
meses, conforme especiﬁcações e condições deﬁnidas no Termo
de Referência do Edital, decorrente do processo administrativo nº
4025/2018;
CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos
e a adjudicação, pela pregoeira, do objeto do referido pregão
eletrônico, conforme segue: COMPUSET INFORMATICA LTDA,
CNPJ n.º 65.529.489/0001-39 no menor preço global, no valor
de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), conforme Ata de
Realização do Pregão Eletrônico, constante às ﬂs.207/214 dos
autos;
CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitadas
todas as medidas legais nos termos de que preceitua as Leis nºs.
10.520/02 e 8.666/93, o Decreto nº. 5.450/05 e demais legislações
pertinentes,

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
RESOLVE:
O Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais
e,
CONSIDERANDO os autos do processo licitatório referente
ao Pregão Eletrônico nº 018/2018. Objeto: Contratação de
empresa especializada na prestação, de forma contínua, com
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos,
dos serviços de limpeza, conservação e higienização
interna e externa, aplicados aos bens móveis e imóveis, nas
dependências do prédio do Fórum Cível, para atender ao Tribunal
de Justiça do Amazonas, conforme especiﬁcações e condições
deﬁnidas no Termo de Referência do edital, decorrente do processo
administrativo nº 27330/2017;
CONSIDERANDO o resultado do processo licitatório, do
objeto do referido pregão eletrônico, conforme segue: CONEXAO
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
EIRELI, CNPJ: 00.306.413/0001-07 no menor preço global, no
valor de R$ 583.239,58 (quinhentos e oitenta e três mil duzentos
e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), conforme Ata
de Realização do Pregão Eletrônico, constante às ﬂs.870/904 dos
autos;
CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitadas
todas as medidas legais nos termos de que preceitua as Leis nºs.
10.520/02 e 8.666/93, o Decreto nº. 5.450/05 e demais legislações
pertinentes,

I – HOMOLOGAR o procedimento licitatório referenciado, com
fundamento nos artigos 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e 8º, inciso
VI, do Decreto nº 5.450/05;
II – DETERMINAR que a empresa vencedora seja convocada
para assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP);
III – PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei.
Manaus, 23 de maio de 2018.
Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais
e,
CONSIDERANDO os autos do processo licitatório referente
ao Pregão Eletrônico nº 034/2018. Objeto: Registro de preços
para eventual aquisição de refrigerador/geladeira para atender
ao Tribunal de Justiça do Amazonas por um período de 12 (doze)
meses, conforme especiﬁcações e condições deﬁnidas no Termo
de Referência do Edital, decorrente do processo administrativo nº
1673/2018;
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CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos
e a adjudicação, pela pregoeira, do objeto do referido pregão
eletrônico, conforme segue: V DA CUNHA VASCONCELOS,
CNPJ n.º 27.091.967/0001-82 no menor preço global, no valor de
R$ 26.999,80 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e nove
reais e oitenta centavos), conforme Ata de Realização do Pregão
Eletrônico, constante às ﬂs.322/334 dos autos;

SEÇÃO IV

CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitadas
todas as medidas legais nos termos de que preceitua as Leis nºs.
10.520/02 e 8.666/93, o Decreto nº. 5.450/05 e demais legislações
pertinentes,

ALTERA, na forma que especíﬁca, dispositivos da Lei
Complementar nº 17/97 e dá outras providências.

TRIBUNAL PLENO
RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 001/2018-TJAM

CONSIDERANDO o disposto no art. 28, da Lei Complementar
nº 17/97;

RESOLVE:
I – HOMOLOGAR o procedimento licitatório referenciado, com
fundamento nos artigos 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e 8º, inciso
VI, do Decreto nº 5.450/05;
II – DETERMINAR que a empresa vencedora seja convocada
para assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP);
III – PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei.
Manaus, 23 de maio de 2018.

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior
representatividade democrática ao processo de eleição dos
dirigentes deste Tribunal;
CONSIDERANDO que a exclusividade da competência criminal
apresenta resultados favoráveis à efetividade da persecução
penal,
RESOLVE:

Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas

Art. 1º. APROVAR a anexa minuta de Resolução e de
Anteprojeto de Lei Complementar, que será encaminhado à
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, para regular
processamento na forma da Constituição Estadual.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

O Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais
e,

Sala das Sessões do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas, em Manaus, 17 de abril de 2018.

CONSIDERANDO os autos do processo licitatório referente ao
Pregão Eletrônico nº 035/2018. Objeto: Registro de preços para
eventual aquisição de frigobar para atender ao Tribunal de Justiça
do Amazonas por um período de 12 (doze) meses, conforme
especiﬁcações e condições deﬁnidas no Termo de Referência do
Edital, decorrente do processo administrativo nº 1676/2018;

Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes
Presidente

CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos e a
adjudicação, pela pregoeira, do objeto do referido pregão eletrônico,
conforme segue: MLJ – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ n.º 09.208.840/0001-19 no
menor preço global, no valor de R$ 69.150,00 (sessenta e nove
mil, cento e cinquenta reais), conforme Ata de Realização do
Pregão Eletrônico, constante às ﬂs.232/239 dos autos;

Desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo

Desembargador Djalma Martins da Costa
Desembargador João de Jesus Abdala Simões

Desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa
Desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes
Moura
Desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira

CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitadas
todas as medidas legais nos termos de que preceitua as Leis nºs.
10.520/02 e 8.666/93, o Decreto nº. 5.450/05 e demais legislações
pertinentes,

Desembargador Yedo Simões de Oliveira
Desembargador Paulo Cesar Caminha e Lima
Desembargador Aristóteles Lima Thury

RESOLVE:
I – HOMOLOGAR o procedimento licitatório referenciado, com
fundamento nos artigos 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e 8º, inciso
VI, do Decreto nº 5.450/05;
II – DETERMINAR que a empresa vencedora seja convocada
para assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP);
III – PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei.

Desembargador João Mauro Bessa
Desembargador Cláudio César Ramalheira Roessing
Desembargador Sabino da Silva Marques
Desembargadora Carla Maria Santos dos Reis

Manaus, 23 de maio de 2018.
Desembargador Wellington José de Araújo
Desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes
Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas

Desembargador Jorge Manoel Lopes Lins
Desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior
Desembargadora Nélia Caminha Jorge
Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes

Publicação Oﬁcial do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

