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N? 62 SEGUNDA-FEIRA, 4 ABR 1994

DIÁRIO OFICIAL

SEÇÃO 1

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE SALVADOR,
SETPS (EX-VIDEMSA), EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SIO PAULO LIDA,
AUTO VIACIO CAMURUJIPE ITDA, a p 6s Parecer da Procuradoria EetelOU8,,
conforme parágrafo único, do artigo IA, de PT/MPS no 253/93,
como
também, AUTORIZO o valor global estimado de CR$ 110.000.000,00 (conto
e dez milnões de cruzeiro, roeis>, p ara o p erlado de fevereiro o
dezembro/91, com fundamentos no ce p ot do art. 25 da Lei na 8.866/93 e
alterações posteriores

SA - Companhia de Saneamento e Abastecimento, após Parecer da Procurado
ria Estadual, conforme § (mico do art. 1 2 da PT/MPS z' 253/93, coso tam
bém AUTORIZO o valor global de CR$ 1.086.000,00 (hum milhão e oitenta e
seis mil cruzeiros reais), com fundamento no Caput, art. 25 da Lei n2
8.666/93 e alterações posteriores.
Em 21 do março de 1994
GILBERTO CLEMENTINO DE ARADJO
Chefe da Divisão de Administração Patrimonial

Em 21 de março de 1994
JOS! LEONARDO DOS SANTOS FILHO
Chefe do Serviço de Su p rimentos e Serviços Gerais-Substituto
RATIFICO o ato acima, nos termos do art. 28 da lei
02 9.666/03 e
alterações p osteriores e, ainda, DETERMINO a p ublicação conjunta dos
atos em DOU.
Em 21 de março de 1994
CRESIO DE MATOS ROLIM
Superintendente Estadual
(Of. n9 93/94)

Superintendência Estadual no Pará
DESPACHOS
Process o n o 35166.0215/7/,.1-., , Apr . v o o in r xigiblildad . d r li..1fa.a.
raNals, flr
para Aquisiçã o do placas dr r
geral, apar e lh o s executivos, et . - para ser . , in,J1a1ad,,
da AL1'ATE/-TLLM.-..7.:UNICAÇõf,,
as Unidadrs do IIISS/FA,
Iii
ap O s Parec e r dA Prr,uradori.
t,iadral.
)2 da PT/TIPI 02 253/93,
taM°4M AUTORIZO . valor global
quarro,,ntor,
de CRS-15.461.564,00 (quinz.. nif
um mil, quinhentos n srsarnta
quatr . ,ruz, ir . , r o a(s). ,om fundam-oi.
aleoraçAori porirori.roo.
.n o Inciso I do artig o 2 , da 1 r i
Betem, 24 de março de 1994
EDVAN CAPUCHO COUTEIRO
Superintendente Estadual

RATIFICO o ato acima, nos termos do artigo 26 da Lei n 2 8.666/93 e alt2
rações posteriores e, ainda, DETERMINO a publicação conjunta dos atos
no DOU.
Em 21 de marco de 1994
EDUARDO HENRIQUE PASSOS DE ALENCAR
Superintendente Estadual
Processo n o 35206/00022/94. APROVO a Inexigibilidade de Licitação para
prestação de serviços de telefonia em favor da TELPE - Telecomunicado
de Pernambuco, após Parecer da Procuradoria Estadual, conforme § &uso
do art. 1 2 da PT/MPS n2 253/93, como também AUTORIZO o valor global de
CR$ 9.200.000,00 (nove milhões e duzentos mil cruzeiros reais), com
fundamento no Caput, art. 25 da Lei n 2 8.666/93 e alterações posteriores.
'Em- 21 de março de 1994
GILBERTO CLEMENTINO DE ARAGJO
Chefe da Divisão de Administração Patrimonial
RATIFICO o ato acima, nos termos do artigo 26 da Lei n o 8.666/93 e alterações posteriores e, ainda, DETERMINO a publicação conjinta doe atos
no DOU.
Em 21 de março de 1994
EDUARDO HENRIQUE PASSOS DE ALENCAR
Su perintendente Estadual
(Of. n? 93/94)

Superintendência Estadual no Rio Grande do Norte
RATIFICO o ato acima, n o s termos d o Artigo 26 da Lof 0 2 8.6b6/a1
a/teraçO' es posto:lares r, ainda, DETERMTIl m a publf,ação ..onjunr.a
dos atos n o DrW.
Belém, 14 de março de 1994
ADILSON HELIO DA SILVA CARDOSO
Chefe da Divisão de Administrxão Patrimonial

DESPACHOS

o

Processo n 2 35166.000048/94-91. APROVO a Inoxigibilfdade dP licitação
para prestação de Serviço Postal Convencional r Telrgraffso,(Franquia
em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, apos Parecer
da Procuradorla Estadual, conforme § único d o art. 1 2 da PT/MPS n v 757/
93, como tambem AUTORIZO o valor gl o bal de C11$1.8 00 .000,Q0 Ihum mi/hão
P oitocentos mil cruzeiros reais), c o m fundament o no inciso I d o artigo
25 da Lel n a 8.666/93 r alterações posteriores
Belém, 21 de março de 1994
ADILSON HELIO DA SILVA CARDOSO
Chefe da Divisão de Administração Patrimonial

,

PROCESSO N2 35232.000214/94-18. APROVO a dispensa de licitação para aquisição da asei
natura de linhas talefõnlcae em favor da TELERN-Telecomunicaçõee do Rio Grande (1.7i
Norte, apõe parecer da Procuradoria Estadas], conforme f Onde, do Sete le da PT/MPS
n2 253/93, como também AUTORIZO a despesa no Valor Global de CR$ 5.439.968,00 (Cinco
milhães, quatrueencoa e trlota e avve 001, sovecento g sessenta e oiro cruzeiros rea(s), com fundamento no capot do Arte 25 da Lei ne 8.666/93 e alterações poeterioree.
Em 25 de março de 1994
MARIA MUDE FERRARDES
Chefe do Serviço de Suprimentos e Serviçoo Gerais
RATIFICO o ato acima, nos termos do Arte 26 da Lei. ne 8.666/93 e alteradóes postariaree e, ainda, DETERMINO a publicação conjunta doa atoe no DOU.
Em 25 de marco de 1994
AFRANIO FERRARDES DE OLIVEIRA
Superintendente Estadual
(Of. n9 93/941

RATIFICO o ato acima, nos term o s do artig o 26 da L e i n v 8.666/43 r ali,
rações posteri o res, ainda, DETERMIN o a punlicaçãoconjunta d o s atos rir,
DOU. •
Belém, 24 de março de 1994
LUIZ CARLOS MARTINS NOURA
Superintendente Estadual Substituto
(Of. 59 93/94)

Ministério das Comunicações
GABINETE DO MINISTRO

Superintendência Estadual em Pernambuco

PORTARIA 59 151, DE 24 DE MARÇO DE 1994

DESPACHOS
Praceies .° n o 35206/00020/94. APROVO a /nexigibilidade de Licitação para
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica em favor da
CELPE - Companhia de Eldricidade de Pernambuco, após Parecer da Procura
dona Estadual, conforme § único da Art. 12 da FT/MPS n 2 253/93, como
também AUTCRIZO o valor global de CR$ 1.303.000,00 (hum milhão, trezenda
tos e très mil cruzeiros reais), com fundamento no Caput, art. 25
Lei n o 8.666/93 e alterações posteriores.
Em 21 de março de 1994
GILBERTO CLEMENTINO DE 11011030
Chefe da Divisão de Administração Patrimonial
RATIFICO o ato acima, nos termos do artigo 26 da Lei n a 8.666/93 e alto,
rações posteriores e, ainda, DETERMINO a publicação conjunta dos atos
no DOU.
7..% 21 de março de 1994
EDUARDO HENRIQUE PASSOS DE ALENCAR
Superintendente Estadual
Processo n2 35206/00021/94. APROVO a Inexiglbillelade de Licitação para
prestação de serviços dr
de água potáva mimfavom

.41,~1

-(Processos nos 53.770-000996/93 e 53.000-006301/931. Autoriza
Serra e Mar Transmissões Ltda-M.E., com sede na cidade de Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro, a efetuar transferência indireta da
permissão e aprova os atos praticados pela entidade em decorrência da
autorização contida na Portaria no 1.699, de 23 de novembro de 1993.
DJALMA BASTOS DE MORAIS
Ministro
,N0 45.573-6 - 28-3-94 - CRI 14.835/94)

PORTARIA 59 194, DE 30 DE MARÇO DE 1994
O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no doo de suas atribuições, e
considerando: •
I - a necessidade de otimizar o uso do espectro
radioelêtrico;
II - que em algumas localidades do Paia, o uoo da Telefonia
Móvel Celular nika tem, a Mello prazo, perepectiva de eagotar a
.
uti/izaçlo da faixa destinada a este Serviço, resolve:

