
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Trata-se do pedido 7518470,  apresentado pela  empresa Wellington Sandro Olario
(Metta Distribuidora), objetivando a prorrogação do prazo de entrega do material objeto da nota de
empenho 2018NE001229, 7419787, pelas justificativas apresentadas no mencionado documento.

Observou-se que a nota de empenho foi recebida pela empresa em 7.1.2019, 7442264,
e, portanto, de acordo com o item o item 5.1 do Termo de Referência, Anexo I do Pregão Eletrônico
SRP n. 59/2018, 7068069,  a empresa teria até o dia 4.2.2018 para providenciar a entrega do objeto.
Verificou-se  ainda,  que  o  pedido  de  prorrogação  foi  apresentado  no  dia  21.1.2019,  portanto
tempestivamente.

Destaca-se que o prazo inicial para a entrega do objeto é dia 4.2.2019 e a empresa
solicitou a prorrogação até o dia 8.2.2018.

A Sepat encaminhou o processo ao Nuasg para deliberação, 7518480.

Ante o exposto,e com base na delegação de competência outorgada por meio do art.
7º da Portaria Diref n. 722, de 11.9.2009, CONHEÇO do pedido, por ser tempestivo, e DEFIRO a 
prorrogação do prazo para entrega do material objeto da  2018NE001229 até o dia 8.2.2019, conforme
solicitado pela empresa Wellington Sandro Olario (Metta Distribuidora), tendo em vista que a extensão
do prazo por mais 4 dias não causará prejuízo para a Administração.

Publique-se.

À Sepat,

Para dar conhecimento da presente decisão à Empresa, ressaltando que o atraso na
entrega do objeto sujeitará a empresa a aplicação das sanções previstas no item 13  do Termo de
Referência, Anexo I do pregão Eletrônico SRP n. 59/2018.

Documento assinado eletronicamente por Cleber Guimaraes Belluco, Diretor(a) de Núcleo, em
22/01/2019, às 13:32 (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 7521238 e o código CRC 1E22C0CB.
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