
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJDF-DIREF
Trata-se  de  contratação  do  fornecimento  de  água  e  coleta  de  esgoto  durante  o

exercício financeiro de 2019, conforme informações prestadas pelo Nulic, 7454708.
Conforme dispõe o Art. 4° do Decreto n° 26.590/2006 (3466573), a Companhia de

Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) exerce diretamente e com exclusividade os serviços
de  fornecimento de  água  potável  e  de  coleta  de  esgoto em todo o Distrito  Federal.  Dessa  forma,
consoante o disposto no caput do Art. 25, da Lei n° 8.666/1993, por ser a concessionária a única a
fornecer os serviços  de água e esgoto na região, não há possibilidade de competição, justificando,
portanto a inexigibilidade do processo licitatório.

A  despesa  estimada  para  o  exercício  de  2019  é  de  R$  437.000,00,  conforme
Informação Nuasg/Seseg 7425933, considerando um acréscimo aproximado de 10% em relação ao
gasto do ano de 2018. 

Conforme informado pela Seplo, 7433066, o valor para execução dessa despesa está
previsto na  Pré-proposta orçamentária 2019.

Dessa forma, com base no Parecer Seaju, 3511288 (0000844-30.2017.4.01.8005), nas
informações prestadas pelo Nulic, 7454708,  e na disponibilidade orçamentária informada pela Seplo,
7433066:

1. RATIFICO a inexigibilidade de licitação com fulcro no caput do artigo 25 da Lei
8.666/93, considerando a inviabilidade de competição, por ser a Caesb a única fornecedora de serviços
de água e esgotos em Brasília;

2.  AUTORIZO  a  emissão  de  empenho  estimativo  no  valor  de R$  437.000,00
(quatrocentos  e  trinta  e  sete  mil  reais),  em favor  da  Companhia  de  Saneamento  Ambiental  do
Distrito Federal - Caesb, bem como a realização de reforços e anulações de empenho que se fizerem
necessários  à  fiel  execução  da  despesa  no  decorrer  do  ano,  no  limite  do  valor  da  dotação
descentralizada para o exercício financeiro de 2019.

Publique-se na Imprensa Nacional e na Biblioteca Digital.

Ao Nucaf,
Para providências.

ITAGIBA CATTA PRETA NETO
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Itagiba Catta Preta Neto, Diretor do Foro, em
10/01/2019, às 17:05 (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 7455730 e o código CRC 83D20F58.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco G, Lote 8 - CEP 70070-933 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br/sjdf/
0016154-42.2018.4.01.8005 7455730v17


