
PROAD 11933/2022

INTERESSADA: SETIC

ASSUNTO: Aquisição de lâminas de memória para equipamentos servidores de rede do
Tribunal, tipo Blade

Trata-se de expediente que visa à aquisição em epígrafe, com base na Ata de Registro de Preços nº 16
/2022-A, decorrente do Pregão Eletrônico nº 16/2022 promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho
da 3ª Região, da empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA. 

Os Estudos Técnicos Preliminares foram juntados ao PROAD n. 10964/2022 (marcador n. 2 deste
expediente). 

O documento REPRESENTAÇÃO foi juntado ao marcador n. 7, no qual consta a aquisição de 192
unidades do item 2.1 da ARP n. 16/2022 pelo valor total de R$ 619.998,72 (seiscentos e dezenove
mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos). 

Referida despesa está prevista no item 15917 do PAC2022 da SETIC. 

A Secretaria de Orçamento e Finanças (SEOF) certificou, no marcador 9, que há disponibilidade
orçamentária para fazer frente à despesa do presente expediente.

O Diretor da SECAD declarou, na forma do disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar n.
101, de 4-5-2000, que a presente despesa está adequada ao programa de trabalho específico do
orçamento e que a sua efetivação não ultrapassará os limites orçamentários estabelecidos para o
presente exercício (marcador 11).

Ratifico a declaração do Diretor da SECAD. 

A Assessoria Jurídica da Presidência, por meio do Parecer n. 333/2022 do marcador 12, não vê óbice
à formalização da aquisição pretendida. 

Foi anexada a Declaração emitida pelo Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF da empresa ZOOM TECNOLOGIA LTDA. (marcador n. 4). 

Considerando a delegação de competência estabelecida no art. 8º, III, da Portaria PRESI n. 136/2016, 
autorizo a formalização da aquisição pretendida, por meio de adesão, como participante, à Ata de
Registro de Preços n. 16/2022-A, decorrente do Pregão Eletrônico n. 16/2022 promovido pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

À Secretaria de Orçamento e Finanças (SEOF) para emissão da Nota de Empenho.

Em 7 de novembro de 2022.



ANA PAULA VOLPATO WRONSKI 

Diretora-Geral da Secretaria
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