
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO

Considerando  as  informações  constantes  dos  autos,  as  delegações  conferidas  ao
Diretor  da  Secretaria  Administrativa  pela  PORTARIA/DIREF n.  214,  de  06/07/2009,  o  parecer  da
Assistência Jurídica de nº 1620087 acerca do resultado do procedimento licitatório (Pregão Eletrônico
nº  56/2015),  cujo objeto é  formação de  Registro  de  Preços para  futura  e  eventual contratação de
empresa  para  fornecimento  de  telefones,  headset  e  Gateway  E1,  com a  finalidade  de  atender  as
necessidades da Seção Judiciária do Pará.

I  –  RATIFICO  a  adjudicação  realizada  pelo  pregoeiro,  conforme  termo  de
adjudicação constante do documento de nº 1613415 da seguinte forma:

-  RA TELECOM LTDA - EPP (CNPJ: 10.312.101/0001-51) pelo valor global de
R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) - Item 1;

-  AGEM  TECNOLOGIA  E  COMERCIO  LTDA  -  EPP
(CNPJ:09.022.398/0001-31) pelo valor global de R$32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais) Item
2;

- CONDAX TELEMATICA LTDA - EPP (CNPJ: 65.228.652/0001-23) pelo valor
global de R$39.800,00 (trinta e nove mil e oitocentos reais) Item 3;

II – HOMOLOGO, nos termos do artigo 8º, VI do Decreto nº 5.450/2005 c/c o art.
43, VI, da Lei nº  8.666/93, o resultado do presente procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº
56/2015) para que se produzam todos os efeitos legais, nos termos do Decretos nº 5.450/2005 e Leis nº
10.520/2002 e 8.666/93.

À SECOS para publicação no Boletim Eletrônico de Serviço e na Imprensa Nacional.

À SELIT para formalizar as atas de registro de preços, observada a regularidade fiscal
da contratada, e demais providências a seu cargo.

Tendo em vista  o  constante  na  Portaria  nº  331-TRF 1ª Região,  de  06.09.94,  que
dispõe sobre as atribuições e  responsabilidades do executor de contrato, DESIGNO,  desde já, para
atuar como gestor das atas de registro de preços a  serem firmadas entre  esta  Seção Judiciária  e  as
empresas adjudicatárias, o Supervisor da SEMAP, que ficará responsável pelo fiel cumprimento das
obrigações assumidas, devendo ser substituído nas ausências legais e  regulamentares pelo substituto
automático da Seção.

Emita-se a ordem de serviço.

À  SEOFI  para  empenhar,  face  a  informação  da  SEMAD  (1614844)  quanto  a
necessidade de aquisição dos objetos e da manifestação da SEPLO (1616971) quanto a disponibilidade
de recursos orçamentários para atendimento da despesa.

Documento assinado eletronicamente por Odival Quaresma Filho, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 30/12/2015, às 19:30 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 1620240 e o código CRC 7D813624.
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