
 

 
 Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
 Diretoria Geral de Logística (DGLOG) 
 Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA) 
 Serviço de Registro Cadastral (SERCA) 
 

 

 Processo Administrativo nº 148.080/2017 
 

A cópia do atestado assinado digitalmente poderá ser conferida no site do Tribunal: 
www.tjrj.jus.br - licitações - cadastro de fornecedores - atestados emitidos 

 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos, para os devidos fins, que a sociedade empresária SK TECNOLOGIA 

LTDA, com endereço na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira nº 2937, Bloco C, 

Conjunto 218, Jabaquara, São Paulo - SP, CEP: 04.309-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.820.167/0001-97, foi contratada pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, com endereço na Avenida Erasmo Braga nº 115 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, 

CEP: 20.020-903, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 28.538.734/0001-48, conforme termo de 

contrato nº 003/650/2013; nota de encomenda nº 713/2013 e empenho nº 1722/2013 

(Processo Administrativo nº 139.067/2013). 

 

OBJETO: Fornecimento de infraestrutura de equipamentos para datacenter baseada 

em servidores dos tipos rack e lâminas (blades), incluindo todas as interconexões 

necessárias, sistema de gerenciamento, serviços de instalação, migração e treinamento. 

 

        Integra o presente atestado a Nota de Recebimento de Material – NRM nº 1285/2013, 

discriminando os diversos itens que compõem o objeto do contrato, em 01 (uma) folha, 

em anexo, em cópia autenticada pelo responsável do Serviço de Registro Cadastral – 

SERCA, do Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes – DELFA. 

 

         Atestamos, ainda, que a execução do contrato ocorreu de forma satisfatória quanto 

ao prazo de entrega, atendendo às especificações, conforme informação do 

Departamento de Patrimônio e Material nos autos do Processo Administrativo/TJRJ nº 

139.067/2013.          

 

Por fim, informamos que até o presente momento não constam penalidades 
aplicadas à sociedade empresária em tela e tampouco existem procedimentos 
apuratórios em andamento, decorrentes de infração contratual durante a execução do 
contrato. 
 

                                                             Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2017. 
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