TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 16ª REGIÃO
Setor: DIRG - Operador: 1998
Protocolo: 000-01383/2022
Despacho DG Nº 1457/2022
ASSINADO ELETRONICAMENTE PELA SERVIDORA FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES (Lei 11.419/2006)
EM 27/04/2022 16:51:37 (Hora Local) - Autenticação da Assinatura: E8DB28CBC1.6A3AC0CC60.2584971371.5CEFAB9CEB

Trata-se de Despacho do Apoio de Aquisições Públicas – AAP, doc.
15, comunicando a conclusão da Cotação Eletrônica de nº 03/2022, que tem
por objeto a aquisição de Fitas de Impressão para impressora de cartões em
PVC, com o objetivo de realizar as impressões de crachás (doc. 2).
Destaca o AAP que a empresa FRANCISCO ALYSON BRAZ
CARDOSO (CNPJ nº 06.797.803/0001-03), classificada em 1º lugar, informou que
não tinha o objeto no estoque e a previsão mínima para entrega era de 40 dias
(doc. 13), contudo o Termo de Referência exigia 20 (vinte) dias úteis como
prazo de entrega. Por sua vez, a licitante WEVERTON HITLEY XAVIER DE SOUSA
(CNPJ nº 30.670.049/0001-12), classificada em 2º lugar, comunicou que teve
aumento no produto e não poderia manter o valor ofertado (doc. 14). Assim, o
item foi adjudicado à empresa PRO INK - SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE
IMPRESSAO LTDA. (CNPJ nº. 06.797.803/0001-03), pelo valor total de R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais).
Demais informações pertinentes ao procedimento encontram-se
registradas no relatório da cotação (evento n. 10), documentos de habilitação
da empresa vencedora (evento n. 11) e proposta vencedora (evento n. 12).
Valor estimado: R$ 1.961,56.
Valor adjudicado: R$ 1.200,00
A este respeito, o Setor de Assessoramento Jurídico emitiu o
PARECER SAJ Nº 225/2022, doc. 16, no qual propõe a homologação da
Cotação Eletrônica nº 03/2022, tendo em vista a regularidade de sua
realização, e posterior aquisição do produto, por dispensa de Licitação, art. 24,
II, da Lei nº 8.666/1993.
Por todo o exposto, a Cotação Eletrônica nº 03/2022 foi
homologada, conforme Termo de Homologação constante no doc. 18.
Dessa forma, reconheço a dispensa de licitação identificada neste
Protocolo, com fundamento no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, referente à
aquisição de Fitas de Impressão para impressora de cartões em PVC, com o
objetivo de realizar as impressões de crachás, no valor de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais).
Ao Apoio Administrativo/DG para elaboração do extrato de
Dispensa de Licitação.
Procedida a publicação do extrato, encaminhar os autos à
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Secretaria de Orçamento e Finanças, para emissão do empenho no valor de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), em favor empresa PRO INK SUPRIMENTOS
MÁQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA.
Pessoas,

para
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Após, à Coordenadoria de Gestão de
providências relacionadas à efetivação da contratação.
São Luís/MA, datado e assinado digitalmente.

FERNANDA CRISTINA MUNIZ MARQUES
Diretora-Geral
/kr/fm
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