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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ
 

DESPACHO SJPA-SECAD

Em face das informações constantes dos autos, do parecer da Asjur (12881134), da
manifestação da Setlic (12982704) e das delegações conferidas ao Diretor da Secretaria Administrativa pela
PORTARIA SJPA-DIREF n. 9836202, de 27/02/2020, APROVO o Edital (12979685), inclusive o seu Termo
de Referência, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada
para fabricação e montagem de estantes metálicas do tipo “Porta Pallet”, a serem instaladas nas dependências
do Anexo da Sede da Seção Judiciária do Pará, denominado Arquivo Geral.

Ato contínuo, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo Menor Preço por Lote, sob o sistema de registro de preços, observadas as disposições das
Leis 8.666/93. e 10.520/02, Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos nº 8.538/2015 e 10.024/2019,
indicando para conduzi-lo o servidor Heron Cardias e Silva, o qual ficará responsável pelas publicações e
condução dos trabalhos, devendo ser auxiliado pela servidora Izabel Cristina de Melo Amorim, que comporá a
equipe de apoio.

Por fim, justifico a ausência do procedimento de intenção de registro de preço
principalmente em razão da especificidade do objeto a ser contratado, eis que a fabricação das estantes será
realizada "sob medida", visando o melhor aproveitamento do espaço destinado - arquivo, daí sua
inviabilidade.

Publique-se.
À Setlic 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 18/05/2021, às 10:56 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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