PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
ORDENADORIA DA DESPESA
Cais do Apolo nº 739 – 3° andar - Recife – PE – CEP: 50030-902
Fones: (81) 3225-3226/3225-3455
Referência: PROAD 18606/2021
Assunto: Contratação de serviços de fornecimento de água mineral em garrafões de 20 (vinte) litros
para todas as unidades deste Regional, durante o exercício de 2022.
Empresas Vencedoras: NORDEX EXPRESS EIRELI, COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI e
FABIANO CORREIA LEAL.

Ante o exposto, considerando a informação da SOF por meio do documento
de n.º 71, no sentido de que o valor constante no PLOA 2022 para atender à despesa com água
mineral e café e açúcar é de R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), HOMOLOGO
excepcionalmente os procedimentos da presente licitação referentes às empresas NORDEX
EXPRESS EIRELI (item 01) e COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI (itens 02, 03, 04, 05, 06,
07 e 11), bem como AUTORIZO a emissão de empenhos, do tipo ESTIMATIVO, nos respectivos
valores de R$58.350,00 (cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais) e R$20.673,00
(vinte mil, seiscentos e setenta e três reais), na classificação de despesa 3390.30.07,
observando-se, rigorosamente, os preceitos legais contidos na Lei n.º 4.320/64 e legislação correlata.
Deixo de homologar os procedimentos referentes à empresa FABIANO
CORREIA LEAL, em face do descumprimento das exigências editalícias contidas nos subitens 5.1.2.5,
9.15.5 e 9.17.1.
À SOF, para emissão de empenhos.
Após, ao gestor para as providências que se fizerem necessárias ante
uma possível necessidade de ajuste na programação/execução orçamentária da Unidade
(Divisão de Material e Logística-DMLOG), uma vez que o montante autorizado para emissão
de empenhos nestes autos alcança o montante de R$79.023,00 (setenta e nove mil e vinte
e três reais), em contrapartida ao PLOA 2022 que disponibilizou R$85.000,00 (oitenta e
cinco mil reais) para atender às despesas com água mineral e café e açúcar.
Recife, 31 de janeiro de 2022.
SÉRGIO SANTOS DE LUCENA E MÉLO
Coordenador/Ordenador da Despesa

