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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO Nº JFRJ-DES-2022/21382

Referência: Solicitação Eletrônica de Contratação Nº JFRJ-SEC-2022/00061 ,  - 30/04/22
JFRJ. 
Assunto: Licitação

Em face do parecer do Pregoeiro (Despacho nº JFRJ-DES-2022/16666), e
considerando o Parecer nº JFRJ-PAR-2022/01703 da Subsecretaria Jurídico-
Administrativa, bem como o Despacho da Diretora da Secretaria Geral, os quais ratifico,
AUTORIZO a contratação da empresa CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, CNPJ:
30.092.431/0001-96, para aquisição de espargidores de spray de pimenta, que serão
utilizados pelos Agentes da Polícia Judicial da Seção Judiciária do Rio de Janeiro,
habilitados a portar o referido equipamento para o policiamento em suas dependências,
por inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, inciso I, da lei nº 8.666/93, no valor
total de R$ 18.591,40 (dezoito mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta
centavos), em consonância com as justificativas, formulário de planejamento da
contratação PLC 2022 ( ), formulário de solicitação eletrônica de contratação –04/05/2022
2022 ( ), formulário de análise de risco para o planejamento da contratação e04/05/2022
Termo de Referência/especificações técnicas elaborados pela Subsecretaria de
Segurança Institucional ( ).15/06/2022 .

À Subsecretaria de Contratações e Material para autuação de processo de
EOF e devidas publicações, bem como para cientificar a empresa da nova versão do
Termo de Referência.

Em seguida, à Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças para
empenhamento da despesa, devendo constar da nota de empenho a ser emitida menção
expressa à Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039, que institui os procedimentos de
apuração e aplicação de sanções administrativas aos particulares inadimplentes para
com as obrigações firmadas com a Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2022.

OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR 
Juiz Federal - Vice-Diretor do Foro 
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
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Assinado com senha por OSAIR VICTOR DE OLIVEIRA JUNIOR.
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