
TERMO DE REFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA - TRPJ n° 011/2021
ATA DA SESSÃO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

OBJETO: Contratação de empresa (s) especializadas para prestar serviços de locação de
estação terrena de subida de sinal de satélite (Teleporto); e locação de espaço em Satélite.
Os serviços deverão prever a distribuição, para todo o território nacional, de Sinal de
Programação de TV Digital em Full HD, com o fornecimento de segmento espacial de largura
de banda de 3MHz (três megahertz), especificamente no Satélite EUTELSAT 65W A em
Banda KU, com ganho nominal comissionado com a operadora.
DATA: 19/03/2021 / HORÁRIO: 16:00h
I INTRODUÇÃO
Às dezesseis horas do dia 19 de março de 2021, reuniu-se, na sala de Reuniões Jose Ênio
Servilha Duarte, a Comissão de Seleção encarregada de dirigir e julgar o Processo Seletivo
objeto da presente Ata, em conformidade com as especificações estabelecidas no Termo de
Referência Pessoa Jurídica (TRPJ) nº 011/2021 e seus Anexos.
II ANÁLISE FORMAL

Em atendimento à Diligência expedida por meio da Ata de Sessão de Julgamento das Propostas
publicada em 16/03/2021, foi apresentada pelas empresas, Intertrade Brasil, Telecomunicações,
Multimidia e Representações Ltda. e RDS Instoremidia Ltda., e obedecendo ao prazo estipulado, a
documentação solicitada.
III JULGAMENTO

Em razão da complexidade do objeto em tela, a Comissão de Seleção e Julgamento, decidiu
sobrestar a análise da documentação complementar, e como consequência, a publicação do
resultado do processo seletivo será postergada até que a Comissão volte a se reunir com
vistas à apuração da melhor oferta nos termos do previsto no subitem 5.1, letra f do
Regulamento de Compras e Contratações de Bens, Obras e Serviços do Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS.
IV ENCERRAMENTO

Será dada publicidade ao ato, por meio da publicação desta Ata na seção Transparência do
Portal do CONASEMS: (https://www.conasems.org.br/administrativo/termos-de-referencia/) .
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 16:40h do dia 19/03/2021, sendo
lavrada a presente Ata, para fins de direito, que vai assinada pelos integrantes da Comissão
de Seleção.
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