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SECRETARIÂ GERAL
Procedimento Administrativo no 4.894/201 4
Origem: Secretaria de infraestrutura e Logística
Á.ssunto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonia móvel
via satélite
BEC!§AO

. Acolho o parecer jurídico de fls. 1 10/1 í 0-v.
2. Com fulcro no art. 1o, inciso lll, da Portaria TJRR no 73812012, homologo o processo licitatório realizado
na modalidade Pregão Eletrônico, registrado sob o no 7012015, critério menor preço, cujo ob.jeto
consiste na contratação de empresa êspecializada para prestaÉo do serviço continuado de
1

comunicação via satélite para transmissão de voz, através de sistema não-geoestacionários, incluindo o
fornecimento de aparêlhos em regime de comodato, para duas linhas, coníorme especificaçÕes
colacionadas no Termo de Referência no 065/2015, cujo Lotê 01 foi adjudicado à ernpresa GLOBALSÂT
DO BRASIL LTDA - ME, no valor de R$ í9.430,00 (dêzenovs mil, quatrocentos e trinta reais).
3. Providencie-se a homologação no site dê Licitações.
Publique-se.
.;. Em seguida, encanrinhe-se o procedimento à Secretaria dê Orçamento e Finanças pera enlissáo do
respectivo empenho.

6. por fim, à Secretaria de Gestão Administrativa para adoção de providências quanto à contrataÇão.
Boa Vista, 22 de setembro de 2015.
ELíZIO FÉRREIRA DE MELO
SEoRE R/O-GERÁL

Procedimento Admlnlstraüvo n' 109812015
Origenl: Assessoria de Comunicação Social
Àssunto: Contrâtação de empresa especializada' com parque gráfico pr'óprio, para ilnl:rossão e
acabamento do informativo 'TJ EM REVISTA"
DECISÃO

o parecer jurídico de fls. 162/162-v.
"b", ciâ Portaria GP n"
2. Com íulcio no ari. 1o, inciso ll[, da Portaria 73812012 e arl.7o, inciso l, alinea
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acabaÍnênto do informativo "TJ EM'REVISTA' para atender a demanda do Poder
de Roraima, conforme especiÍicações constantes no Termo de Referência no 39i2015 (íls. 26/28-v)' cLrjo
SIDNEI FOLINI MONTEIRO - EPP, no valor total de R$22.980,Crí)
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e
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dos eventuais pedidos decorrentes da pre§ente ARP, desde
a
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posto,
autorizo, desde iá,
3. isto
nas suas quantidades e especificações, bem conrct
rêgistrado,
que guardem correlação com o objeto
da Ata e medianle a iníonnaÇtio de
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4. Providencie-se a homologação no site de Licitações.
t Puhlique-se.
b. npás,'a secretaria de Gestão Administrativâ para lavratura da ata e demais providências.
1. Acolho

Boa Vista, 23 de setembro de 2015.
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