
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 7ª REGIÃO

DIRETORIA-GERAL

PROAD Nº. 4723/2021

DECISÃO TRT7.DG Nº. 411/2021

DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº. 09/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

SOLICITANTE: Secretaria Administrativa

CONTRATADA: JL INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA ME (CNPJ: 13.009.096/000109)

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de letreiro, Brasão da
República, placa de inauguração e placa de homenagem a serem instalados na Vara do Trabalho de São
Gonçalo do Amarante.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 16.290,00

Considerando que a empresa apresenta regularidade fiscal e trabalhista, não possui registros no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, CNJ e TCU e cumpre todos os requisitos de
habilitação (docs. 45/46);

Considerando a informação acerca da disponibilidade orçamentária (doc. 26/27); Considerando o
reconhecimento da dispensa de licitação (doc. 56);

Considerando o disposto no  (doc. 24) ) pela legalidade do procedimento;PARECER - Parecer TRT7.DG.CJA nº 433/2021

Termo de referência aprovado conforme documento 28 e homologação do procedimento no licitações-e
(doc. 57);

Considerando, por fim, a delegação de competência à Diretoria-Geral constante do Ato TRT7 nº. 58/2021,
RATIFICO a dispensa eletrônica de licitação.

Dispensada a publicação de ratificação da contratação direta, fulcrada no caput do Art. 25, mas com
valores dentro dos limites dispostos no inciso II do art. 24 da Lei nº 8666/1993, por permissão de seu art.
26, conforme entendimento exposto no Acórdão TCU nº 1.336/2006 – Plenário, em privilégio do
princípio da economicidade.

Deverá ser dada publicidade à contratação, com divulgação do extrato da respectiva nota de empenho, em
satisfação ao comando constante do art. 16 da Lei n º 8.666/1993. À Divisão de Orçamento e Finanças -
DOF para emitir a nota de empenho no valor de R$ 16.290,00 (dezesseis mil duzentos e noventa reais) em
favor da empresa JL INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA ME (CNPJ: 13.009.096/000109).
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Ato Contínuo, à Seção de Conformidade de Registro de Gestão para análise da conformista.

Empós, à Secretaria Administartiva para indicar os servidores que atuarão como gestores e fiscais da
presente contrataçao, observados os requisitos previstos na Resolução TRT7 nº 08/2019 e demais
providências cabíveis.

Fortaleza(CE), 18 de outubro de 2021

JOÃO RIBEIRO LIMA JUNIOR

Diretora-Geral Substituto/Ordenador de Despesa Substituto


