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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-SECAD

Considerando as informações constantes dos autos, as delegações conferidas ao Diretor
da Secretaria Administrativa pela PORTARIA SJPA-DIREF n. 9836202, de 27/02/2020, o parecer da
Assistência Jurídica (14280299) acerca do resultado do procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº
23/2021), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de CFTV,
visando atender as necessidades das Subseções Judiciárias de Redenção e Altamira.

Nesse sentido:
I – RATIFICO os atos praticados pelo pregoeiro, inclusive a adjudicação realizada

conforme termo de adjudicação (14247218), da seguinte forma:
- GTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ: 12.197,100/0001-39) pelo valor

total de R$ 28.326,70 (vinte e oito mil trezentos e vinte e seis reais e setenta centavos), grupo 1;
- FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA EIRELI (CNPJ: 04.118.319/0001-77 )

pelo valor total de R$ 23.601,93 (vinte e três mil seiscentos e um reais e noventa e três centavos), grupo
2;

II - HOMOLOGO, nos termos do artigo 43, inciso VI, da Lei 8.666/93 c/c artigo 13,
VI, do Decreto nº 10.024/2019 o resultado do presente procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº
23/2021) para que se produzam todos os efeitos legais, nos termos do Decreto nº 10.024/2019 e Leis nº
10.520/2002 e 8.666/93.

Ato contínuo e tendo em vista o constante na Portaria nº 331-TRF 1ª Região, de
06.09.94, que dispõe sobre as atribuições e responsabilidades dos executores de contratos, DESIGNO,
desde já, para atuarem como executores dos contratos a serem firmados entre esta Seção Judiciária e as
empresas adjudicatárias, os Supervisores da Sesap/RDO e Sesap/ATM, que ficarão responsáveis pelo fiel
cumprimento das obrigações assumidas, devendo ser substituídos nas ausências legais e regulamentares
pelos substitutos automáticos da Seção.

Emita-se a ordem de serviço.
À Secos para publicação no Boletim Eletrônico de Serviço e no e-DJF1.
À Seplo para efetuar, em caráter de urgência, a solicitação imediata de recursos, com a

consequente emissão da RDO.
Ao Setcon para formalizar a contratação e demais providências, bem como emitir a

ordem de serviço para execução dos contratos.
 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 20/10/2021, às 14:25 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
14280837 e o código CRC 0311DBDD.
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