
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

DESPACHO DIGER 353/2022

 
Vieram os autos, por meio do Despacho 81 (id. 0107503), após o

atendimento das orientações contidas na Análise Jurídica 0097611, para que esta
DIGER:

 
"1) promova a adjudicação e homologação no sistema
Comprasnet, em relação aos itens 1 e 2 da Dispensa
Eletrônica nº 47/2022;
2) autorize a aquisição do item 3, constante do Pedido
0090647, diretamente com a empresa Dala Service Ltda,
conforme proposta no valor de R$ 196,00 (0107274), tendo
em vista os esclarecimentos apresentados no item 5 da
Informação 0100516."

 
2. Em relação ao item 1 acima, registro que encontra-se

impossibilitado de atendimento em razão de dificuldades com o cadastro do TRF6 no
SIASG e em seus sitemas vinculados.

 
3. Quanto ao item 2, consideando que a proposta apresentada pela

empresa Leandro de Castro Araújo foi superior ao valor estimado e que tal empresa
não respondeu à tentativa de negociação, AUTORIZO a aquisição do item 3 do
TR 0080754 diretamente com a empresa Dala Service Ltda., conforme a proposta no
valor de R$196,00 contida no documento 0107274, tendo em vista os
esclarecimentos apresentados no item 5 da Informação 0100516.

 
4. Ante o exposto, restituo os autos à SULIC para acompanhamento da

solução das dificuldades mencionadas no parágrafo 2 e novo encaminhamento a
esta DIGER quando houver solução, seja ela definitiva ou provisória, bem como para
providências posteriores à autorização do parágrafo anterior.

 
Edmundo Veras

Diretor-Geral

Documento assinado eletronicamente por Edmundo Veras dos Santos Filho,
Diretor Geral, em 06/12/2022, às 18:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf6.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0136341 e o código CRC 18A8FB40.
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