
PROAD 778/2022

INTERESSADOS

jorgelj - JORGE LUIS DE JESUS
VT CRATEUS - VT DE CRATEUS

DECISÃO TRT7 .DG. 88/2022

OBJETO:FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - VARA DO TRABALHO DE CRATEÚS

Considerando o Parecer TRT7.DG.CJA nº. 71/2022 (doc. 18) pela legalidade do Termo de Referência (doc.
06) e da contratação direta através de dispensa de licitação, bem como o Despacho TRT7.DG.CJA
nº.18/2022 (doc. 35), pela legalidade da minuta contratual revisada (doc.34), observada a complementação
da cláusula sexta (6.12), de forma a adequá-la à redação do item 6.12 do Termo de Referência de doc.2;

Considerando que a contratada apresenta regularidade fiscal e trabalhista, não possui registros no Cadastro
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS, CNJ e TCU nem está registrada nocadastro de
inadimplentes - CADIN (docs. 10/15 e 24);

Considerando a disponibilidade orçamentária (doc. 20/21); Considerando o Termo de Dispensa nº 04/2022
(doc. 17);

Considerando, ainda, a delegação de competência ao Diretor-Geral, constante do Ato TRT7 nº 58/2021, 
 o Termo de Referência (doc. 06) e a a dispensa de licitação para a contratação daAPROVO RATIFICO 

empresa EDUARDO NASCIMENTO REIS - ME (CNPJ: 11.034.330/0001-14), no valor de R$ 1.008,00 (mil e
oito reais), relativo ao fornecimento parcelado de 144 garrafões de água mineral envasada de 20 (vinte)
litros, para o Fórum do Trabalho de Crateús, durante o exercício de 2022, com fulcro no artigo 24, inciso II,
da Lei nº. 8.666/93.

Dispensada a publicação de ratificação da contratação direta, fulcrada no inciso II do art. 24 da Lei nº.
8.666/1993, por permissão de seu art. 26. Deverá ser dada publicidade, no entanto, à contratação mediante
divulgação do extrato da respectiva nota deempenho, em satisfação ao comando constante do art. 16 da Lei
n º 8.666/1993.

Não dispensada a confecção de termo de contrato, com fulcro no art. 62,caput e § 4º, ante a existência de
obrigação futura, conforme decisão do TCU, bem como em cumprimento a determinação do CSJT contidas
no autos do Processo CSJT-A-2301-65.2018.5.90.0000.

, para emitir a nota de empenho. , à Seção deÀ Divisão de Orçamento e Finanças - DOF Ato Contínuo
Conformidade de Registro de Gestão para análise da Conformista.

 à Divisão de Licitações e Contratos para formalização da contratação, conforme minuta (doc. 34)Empós,
aprovada no opinativo jurídico mencionado.

 à Diretoria do Fórum do Trabalho da Região do Crateús para indicar os gestores e fiscais daEm seguida,
contratação, observando o disposto na Resolução TRT7 nº. 8/2019.

Fortaleza (CE), 23 de fevereiro de 2022.

JOÃO RIBEIRO LIMA JUNIOR



Diretor-Geral Substituto/Ordenador de Despesa Substituto
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