
Referência: PROAD. TRT – 19908/2020 (COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 05/2020)

Assunto: Aquisição de aparelho estimulador elétrico neuromuscular para a Seção de Fisioterapia, do Núcleo
de Saúde deste Regional.

Empresa Vencedora: GEORGE WILLIANS DA SILVA

Cuida-se de processo administrativo na modalidade , DISPENSÁVEL (COTAÇÃO ELETRÔNICA) com fulcro
no inciso II, do Art. 24, da Lei n.º 8.666/1993, que culminou na indicação da empresa em epígrafe,
objetivando a aquisição acima mencionada.

O processo em questão foi instruído com a informação de disponibilidade orçamentária e consequente
emissão de pré-empenho (fls.78/79).

Consta autorização para sua abertura e aprovação do Projeto Básico (fls.144/152), conforme despacho da
Presidência deste Tribunal (doc.53), com espeque no parecer da Diretoria-Geral (doc.52).

A empresa em questão encontra-se regularizada no tocante ao recolhimento dos encargos sociais, fiscais,
trabalhistas e CNJ (docs.57/58).

Ao promover o exame dos atos e procedimentos levados a efeito neste processo administrativo até o
documento de nº58, entendo que os aspectos relacionados à formalidade e à legalidade foram devidamente
observados.

Ante o exposto, considerando a proposta vencedora apresentada às fls.116/118, bem como a data limite
para emissão de empenho no exercício de 2020, fixada por meio do  do art. 2º, do ATO CONJUNTOcaput

TST-CSJT N.º 27, de 08 de junho de 2020,  HOMOLOGO, , os procedimentos daexcepcionalmente
presente dispensa de licitação, bem como a emissão de empenho, AUTORIZO do tipo ORDINÁRIO, no valor
de R$2.999,96 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), na classificação
de despesa ,4490.52.08  em nome da empresas GEORGE  WILLIANS DA SILVA (item 01), observando-se,
rigorosamente, os preceitos legais contidos na Lei nº 4.320/64 e legislação correlata.

À SOF para emissão de empenho.

Recife, 21 de dezembro de 2020.

SÉRGIO SANTOS DE LUCENA E MÉLO

Coordenador/Ordenador da Despesa

Este documento foi assinado por: [SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO]

Documento juntado por sslm - SERGIO SANTOS DE LUCENA E MELO



REFERÊNCIA: PROAD N.º 19908/2020.

ASSUNTO: APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES –
Aquisição de aparelho estimulador elétrico neuromuscular para Seção de Fisioterapia do Núcleo de Saúde deste Tribunal – Autorização
para abertura do processo e aprovação do projeto básico.

1. De acordo com a Diretoria-Geral;

2. Autorizo a abertura do processo em epígrafe, de acordo com a legislação pertinente e a disponibilidade orçamentária;

3. Aprovo o projeto básico de fls. 144/152, na forma da fundamentação de folha retro;

4. À Coordenadoria de Licitações e Contratos, para retificação da autuação processual (fl. 02), para fazer constar “AQUISIÇÃO DE
APARELHO PARA SEÇÃO DE FISIOTERAPIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO”, no campo referente ao
OBJETO, e para excluir a menção ao ELEMENTO DE DESPESA  3390.30.28 – Material de Proteção e Segurança – (ITEM 02), bem como
para emissão do relatório final do processo de contratação direta;

5. No momento oportuno, a Secretaria de Orçamento e Finanças deverá cancelar, de modo parcial, o pré-empenho n.º 2020PE000879 e,
de forma total, o pré-empenho n.º 2020PE000880, juntados à fl. 79.

Recife, 24 de novembro de 2020.

 

       VALDIR JOSÉ SILVA DE CARVALHO

Desembargador Presidente do TRT da 6ª Região

Este documento foi assinado por: [VALDIR JOSE SILVA DE CARVALHO]
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