
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJ DIREF

Trata-se de contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural ou
potável de mesa, acondicionada em garrafas de 500 (quinhentos) mililitros e em garrafões de 20 (vinte)
litros, para esta Seccional, conforme Termo de Referência Nuasg n. 45/2016 (2933441), aprovado pela
Secad, 2955736, após Parecer da Seaju, 2940159.

As minutas do Edital do Pregão Eletrônico, 2981774, e do Contrato, 2983301,  foram
analisadas pela Asjur, conforme Parecer 2994954, que as considerou regular.

O valor estimado da contratação é de R$ 110.808,00 (cento e dez mil oitocentos e
oito reais), com base em pesquisa de mercado realizada pela Selit, 2814192.

Consta dos autos a informação acerca da existência de dotação orçamentária para
arcar com a aquisição pretendida, conforme informação da Seplo, 2908578.

Em razão do preço estimativo da aquisição, a autorização para realização do pregão
eletrônico está além da competência outorgada ao Diretor da Secad por meio da Portaria Diref n. 722,
de 11.9.2009.

Destarte, com base no parecer da Asjur, 2994954, e nos esclarecimentos prestados
pela Seseg/Nuasg, 3039948, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico, a ser realizado pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, designados pela Portaria Secad n.
48, de 20.4.2016, nos moldes da  minuta  de Edital 2981774, e  nos termos da  minuta  de  Contrato
2983301, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de água mineral natural ou potável
de mesa, acondicionada em garrafas de 500 (quinhentos) mililitros e em garrafões de 20 (vinte) litros,
para esta Seccional.

Publique-se.

Ao Nucaf para providências.

VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
Juiz Federal Vice-Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Vallisney de Souza Oliveira, Diretor do Foro, em
04/11/2016, às 17:47 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3050863 e o código CRC C114EF59.
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