
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJ DIREF

Trata-se de aquisição  de material  de  expediente  (papel  A4)  para  esta  Seccional,
conforme Termo de Referência n. 12/2016 (2955203), aprovado pela Secad, 2981620, após Parecer da
Seaju, 2980382, e ajustado posteriormente , 3070016, em conformidade com a sugestão apresentada
pela Asjur, 3013087.

A  minuta  do  Edital  do  Pregão  Eletrônico,  3088386,  foi  analisada  pela  Asjur,
conforme Parecer 3140593, que a considerou regular.

O valor  estimado da  contratação é  de  R$ 354.980,00 (trezentos  e  cinquenta  e
quatro mil  novecentos e  oitenta reais),  com base em pesquisa de mercado realizada pela Selit,
2843657.

Não consta dos autos a informação acerca da existência de dotação orçamentária para
arcar com a aquisição pretendida, todavia, considerando que a licitação ocorrerá através do SRP,  a
referida previsão dos recursos orçamentários deverá ser informada até o momento da contratação,
consoante o item 3 do Parecer Seaju 2980382.

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,  3140593,  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
3088386, objetivando a aquisição de material de expediente (papel A4) para esta Seccional.

Publique-se.

Ao Nucaf para providências.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 23/11/2016, às 17:45 (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 3147688 e o código CRC 4E929B17.
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