
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DESPACHO SJ SECAD 460

Em face das informações constantes dos autos, do parecer da ASJUR de nº 3191823,
da informação da SEPLO quanto à  previsão de crédito  orçamentário (3188562)  e  das delegações
conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela PORTARIA/DIREF n. 214, de 06/07/2009,
APROVO o Edital de nº 3177227, incluindo o seu Termo de Referência, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para a confecção de carimbos e chaves e serviços de chaveiros, visando atender
as  necessidades  da  Seção  Judiciária  do  Pará,  devendo  observar  as  alterações  recomendadas  pela
ASJUR  com  relação  a  fixação  de  prazo  no  Termo  de  Referência para  a  contratada  substituir
quaisquer peças defeituosas e correção do parágrafo descrito na cláusula 17ª.

Ato contínuo,  AUTORIZO  a  abertura de procedimento licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote, exclusivo para microempresas e empresas de pequeno
porte,  observadas as disposições das Leis 8.666/93, 8.078/90 e 10.520/02, Lei  Complementar  nº
123/2006 e Decretos nº 3.555/2000, 8.538/2015 e 5.450/2005, indicando para conduzi-lo o servidor
Luís  Henrique  de  Carvalho  Lopes,  o  qual  ficará  responsável  pelas  publicações  e  condução  dos
trabalhos, devendo ser  auxiliado pelo servidores Heron Cardias e Silva e Izabel  Cristina de Melo
Amorim, que comporão a equipe de apoio.

Publique-se.

À SELIT para confecção do check-list

Após, encaminhe-se ao Pregoeiro.

 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de
Secretaria Administrativa, em 28/11/2016, às 19:25 (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 3192095 e o código CRC D2EDFBF0.
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