
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Trata-se de procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico n. 23/2015, cujo
objeto é  aquisição de material de  proteção e  segurança para manipulação de materiais do arquivo
judicial, por meio do Sistema de Registro de Preços.

De acordo com informações da Selit, 1539026, a empresa Verffel Licitações Ltda. foi
a vencedora para o item 4 - jalecos descartáveis. Todavia, a empresa se recusou assinar ARP, após ter
sido homologado o resultado da licitação, atrasando, assim,  a execução do objeto do pregão.

A Selit informa que a omissão da empresa encontra-se amplamente demonstrada por
meio de documentos anexados ao presente processo, 1293909, 1293911 e 1322534.

Os autos foram enviados à Seaju, 1322534, que se manifestou no sentido de que "As
providências cabíveis à questão verificada em relação ao licitante Verffel  Licitações Ltda possui
previsão no item 15.1 do Edital de Pregão Eletrônico SRP 23/2015 (doc. 1103849)".

Faz-se necessário esclarecer que o item 15.1 do Edital de Pregão Eletrônico SRP
23/2015 dispõe, in verbis:

"15.1 – Homologada a presente licitação, o proponente vencedor será convocado para assinatura eletrônica
da Ata de Registro de Preços, conforme minuta do ANEXO III, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação - SEI, podendo este ser prorrogado,
a  pedido  do  vencedor,  em conformidade  com o  art.  64,  § 1º  da  Lei  nº  8.666/93.  Não  o  fazendo,
aplicar-se-ão as disposições contidas no art. 64, § 2º da mesma lei, bem como aquelas contidas no art. 13,
caput e parágrafo único e art. 14, parágrafo único, ambos do Decreto nº 7.892/2013."

Ante o exposto, e considerando a informação da Selit, 1539026, DETERMINO  a
notificação da empresa Verffel Licitações Ltda., quanto à possibilidade de aplicação de penalidade de
impedimento de licitar e de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) meses, em face da
recusa em assinar ARP após a homologação do procedimento licitatório, facultando-lhe o prazo de 5
(cinco) dias úteis para o exercício da defesa prévia e contraditório, franqueando-lhe, ainda, vista dos
autos, conforme art. 5º. LV da CF/88.

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 14/12/2015, às 19:52 (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 1552330 e o código CRC 6514B4AD.
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