
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PORTARIA SJBA-SECAD - 4/2021

Manifesta concordância com a contratação de empresa especializada
para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva
do sistema de detecção, alarme  e combate a incêndio do prédio anexo III
da SJBA, bem como designa servidor que atuará na equipe de
planejamento da contratação.

A DIRETORA DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, PATRÍCIA MORAES
DE MENEZES, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do
PAe 0000956-60.2021.4.01.8004,

 

CONSIDERANDO:
a necessidade de atender a segurança de magistrados, servidores e do público em geral,

bem como a segurança patrimonial necessária ao desenvolvimento das práticas laborais, além de manter a
preservação, conservação e segurança dos bens e equipamentos instalados do prédio anexo III do Fórum
Teixeira de Freitas em Salvador - sede,

 

RESOLVE:
I - CONCORDAR com a contratação de empresa especializada para prestação dos

serviços  de manutenção preventiva e corretiva do sistema de detecção, alarme  e combate a incêndio do
prédio anexo III do Fórum Teixeira de Freitas em Salvador - SJBA;

II - DESIGNAR equipe para atuar no Planejamento da Contratação do serviço
discriminado no item acima, de acordo com a IN 05/2017, do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão:

SELCO - Análise Juridíca;

SELIT - Licitação;

SECOM - Cotação;

SEVIT - Fiscalização;

SETRA - Contrato.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
 

PATRÍCIA MORAES DE MENEZES
Diretora da Secretaria Administrativa

SJBA

Documento assinado eletronicamente por Patricia Moraes de Menezes , Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 05/02/2021, às 13:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
12267124 e o código CRC 575DEB83.

https://www.comprasgovernamentais.gov.br/images/conteudo/ArquivosCGNOR/IN-n-05-de-26-de-maio-de-2017---Hiperlink.pdf
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