
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
 

DESPACHO

Trata-se  de  registro  de  preços  para  aquisição  de  colete  balístico  nível
III-A,  conforme especificações constantes no Estudo Técnico Preliminar 12094000 e  no Termo de
Referência Nusit n.05/2021 (13820593), aprovados pelo Despacho Secad 13793463.

A  minuta  do  edital  do  pregão  eletrônico,  13831863,  foi  analisada  pela
Asjur, 13974460, que a considerou regular.

O valor estimado da contratação é de R$ 156.146,70, conforme planilha de formação
de preços apresentada no Termo de Referência.

Não consta dos autos informação acerca da existência de dotação orçamentária para
arcar  com a  despesa,  uma  vez  que  não  é  exigida  na  licitação  para  registro  de  preços,  mas  tão
somente na formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme previsto no § 2º  do art.
7o do DECRETO Nº  7.892/2013, cujas aquisições serão realizadas de  acordo com a  demanda  e  a
disponibilidade orçamentária no momento, observado o limite anual (EC 95/2016).

Nesse contexto, com base no Parecer Asjur n. 163/2021 (13974460), e considerando
a competência delegada por meio da Portaria Diref 9798408, de 21.2.2020, 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.  21/2021 (12432481),  nos moldes da  minuta  de
edital 13831863, com vistas à contratação supramencionada.

Publique-se.

 

Ao Nulic,

Para providências.

 

ERICO DE SOUZA SANTOS
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 15/09/2021, às 16:15 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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 13982638 e o código CRC 5EC4F774.
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