
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Trata- se da participação dos servidores Edna Maria Telles, Elionor das Graças Gomes
Freitas Brasil, Maria Aparecida Cardoso da Silva, Daniela Ludmila Cró de Assis, Hudson de Carvalho
Basto e Silvio de Abreu Souza  no curso " O que muda nas licitações e nos contratos com o novo
regime das microempresas/  regime de preferência com enfoque aplicado", conforme informação da
Seder (0506354).

O curso está previsto para acontecer nos dias 27 e 28 de abril de 2015, e é promovido
pela Zenite Informação e Consultoria S/A.

O valor total da despesa é de R$14.750,00 (quatorze mil setecentos e cinquenta reais),
e há disponibilidade orçamentária, conforme consignado pela Seplo, (0511043).

Ante o exposto, com base na informação da Seder/Nucre (0506354), no parecer da
Seaju,(0528240), e na delegação de competência prevista na Portaria n. 722, de 11.09.2009:

a)  RATIFICO  a  inexigibilidade  de  licitação,  com  base  no  art.  25,  inciso  II,
combinado com art.13, inciso VI, da lei n. 8.666/1993;

b)  AUTORIZO  a  emissão de  empenho, no valor  de  R$ 14.750,00  (quatorze  mil
setecentos  e  cinquenta  reais),  em favor  da  Zenite  Informação  e  Consultoria  S/A,  com vistas  à
efetivação da inscrição dos servidores acima nominados no curso "O que muda nas licitações e nos
contratos com o novo regime das microempresas/ regime de preferência com enfoque aplicado".

PUBLIQUE-SE

Ao Nucaf para providências.

 

ERICO DE SOUZA SANTOS
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Erico de Souza Santos, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 17/04/2015, às 10:33 (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 0529309 e o código CRC 3FB0FB86.
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