PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2ª REGIÃO

ORDEM DE SERVIÇO Nº TRF2-ODS-2018/00002 de 6 de fevereiro de 2018

Institui processo de trabalho na emissão de
parecer
técnico pelas
unidades
demandantes/responsáveis,
no
curso
dos
procedimentos licitatórios, no âmbito de cada
Unidade Administrativa.
A DIRETORA GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, no uso
de suas atribuição e:

Considerando a necessidade de constante aprimoramento dos procedimentos que envolvem as
aquisições e contratações no âmbito deste Tribunal;
Considerando a necessidade de imprimir celeridade aos procedimentos licitatórios, além do
dever da Administração Pública de garantir clareza e transparência às suas demandas;
Considerando que os Dirigentes têm o dever de disponibilizar todos os meios e condições,
visando garantir ao Ordenador a melhor e mais adequada tomada de decisão;
RESOLVE:
1 - Instituir o processo de trabalho objetivando o monitoramento e acompanhamento, pelo
Dirigente máximo de cada uma das Unidades Administrativas, do conteúdo dos pareceres em
procedimentos licitatórios.

2.1 - A ausência de manifestação do Dirigente máximo da Unidade Administrativa
implicará na impossibilidade de prosseguimento da licitação, em qualquer fase que
se encontre o procedimento.
3 - O processo de trabalho acima definido deverá ser observado também nas dispensas de
licitação e nas contratações com fundamento em inexigibilidade de licitação.
4 - Esta Ordem de Serviço entre em vigor na data de sua publicação.
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2 - Determinar que os pareceres técnicos e manifestações emitidos no curso dos procedimentos
licitatórios,
pelas
Unidades
requisitantes
(demandantes/responsáveis),
sejam,
obrigatoriamente, submetidos ao Dirigente da Unidade Administrativa para manifestação.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2ª REGIÃO

CUMPRA-SE. REGISTRE-SE.PUBLIQUES-SE.

TRF2ODS201800002A

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretor Geral

2
Assinado digitalmente por MARIA LUCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO.
Documento Nº: 2076105-4157 - consulta à autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action

