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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ
ORDENADORIA DA DESPESA - Ramal:1183 - ordenadoria@trt9.jus.br

Ref.:Vetor 281970
Assunto: Contratação regida pela Lei 14.133/2021. Dispensa de licitação. Aquisição de
equipamentos de Áudio, caixas de som USB para salas de audiência. Autoriza.
Interessado(a): Secretaria de Tecnologia da Informação

DESPACHO ODESP 421/2022

I. A Secretaria de Tecnologia da Informação requer a contratação direta, por dispensa de
licitação, da empresa Inovamax Teleinformática Ltda (CNPJ: 07.055.987/0001-90), cuja
finalidade é a aquisição de equipamentos de áudio, 100 caixas de som USB 2.0, 8W RMS, para
utilização em salas de audiência, para o que apresenta documento de formalização da demanda
(dispensada pelo Despacho ADG 615/2021 a apresentação de estudo técnico preliminar, análise
de riscos, parecer técnico e projeto básico ou executivo).

II. Em justificativa para o pedido, o setor demandante assim se manifesta:

Documento "Manifestação sobre a Contratação (ODESP/DG/PRES)", no sistema Vetor, processo "Processo de
Contratação - Compra Direta - Caixas de som USB (Nº 281970)". Para verificar a autenticidade desta cópia, informe o
código 2022.VEZUV.VCFIS no endereço eletrônico: https://www.trt9.jus.br/vetor/doc_assinado

“A demanda pela utilização de caixas de som tem aumentado gradativamente no TRT da 9a
Região. As salas de audiências das Varas do Trabalho e Juízo Auxiliar de Conciliação
receberam acessórios (microfones, webcams) para a realização de audiências híbridas e/ou
telepresenciais. Essa mesma infraestrutura pode ser usada para realizar videoconferências entre
as unidades ou mesmo usuários externos, bastando acrescentar dispositivo para a reprodução do
áudio.”
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III. Em prestígio ao inciso II do art. 72 da Lei 14.133/2021, a Secretaria de Tecnologia da
Informação exibe pesquisa de preços realizada mediante consulta direta a 04 (quatro)
fornecedores, tendo a Inovamax Teleinformática LTDA. ofertado o menor preço. Ainda, como
subsídio, foram consultadas contratações públicas similares registradas no Banco de Preços. A
unidade afirma que ideia inicial era que as caixas de som fossem adquiridas via o Almoxarifado
Virtual, implantando esse ano nesta Regional, contudo, a empresa prestadora dos serviços de
Almoxarifado não cumpriu com sua obrigações e Administração decidiu por rescindir o contrato.

IV. O valor total da contratação corresponde a R$ 6.890,00, a ser executado integralmente no
exercício de 2022.

V. Em atenção ao inciso V do art. 72 da Lei 14.133/2021, a unidade juntou comprovação de que a
empresa indicada preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária,
comprovando a regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça
Trabalhista. A declaração de cumprimento do disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição Federal
e a declaração de ausência de nepotismo (art. 14, inciso IV da Lei 14.133/2021) foram
dispensadas, nos termos do art. 70, inciso III da Lei 14.133/2021[1], c/c o art. 20 da Instrução
Normativa nº 67/2021, Secretaria de Gestão, Ministério da Economia[2].

VI. O(a) fiscal da futura contratação será o(a) gestor(a) da unidade demandante, em conformidade
com o art. 1º do Ato 02/2007 da Presidência deste Tribunal.

VII. Dispensado o controle prévio de legalidade pela Assessoria Jurídica, conforme decidido no
Despacho ADG 615/2021.

VIII. A dispensa de licitação encontra fundamento legal no inciso II do art. 75 da Lei 14.133
/2021 e, de acordo com o Plano Anual de Contratações de 2022, no qual a demanda está prevista,

Documento "Manifestação sobre a Contratação (ODESP/DG/PRES)", no sistema Vetor, processo "Processo de
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observa o somatório do dispendido no exercício por este Tribunal com objetos de mesma
natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade periféricos para computador.
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IX. Em face do exposto e porque e atendidos os requisitos legais, AUTORIZO a contratação
direta da empresa Inovamax Teleinformática Ltda (CNPJ: 07.055.987/0001-90), e a emissão, em
seu favor, de nota de empenho no valor de R$ 6.890,00.

X. À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças para as providências.

XI. Em seguida, à Secretaria de Licitações e Contratos para formalização da contratação,
divulgação na forma do parágrafo único do art. 72 da Lei 14.133/2021, e comunicação ao gestor e
fiscais indicados, observando que conste na Carta contrato enviada à empresa que a
contratação será efetuada com base na Lei nº 14.133/2021, inclusive no que se refere a
obrigações, possíveis penalidades e condições de pagamento.

Curitiba, 16 de maio de 2022.

(assinado digitalmente)
Arnaldo Rogério Pestana de Sousa
Ordenador da Despesa

[1]

Art. 70. A documentação referida neste Capítulo poderá ser:
(...)
III - dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações
em valores inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em
geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$
300.000,00 (trezentos mil reais).
[2]

Art. 20. No caso de contratações para entrega imediata, considerada aquela com prazo de
entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento, e nas contratações com valores
inferiores a 1/4 (um quarto) do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas
contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento de que trata a alínea "c" do inciso IV do
art. 75 da Lei nº14.133, de 2021, somente será exigida das pessoas jurídicas a comprovação da
regularidade fiscal federal, social e trabalhista e, das pessoas físicas, a quitação com a Fazenda
Federal.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão
Social:
Endereço:

07.055.987/0001-90
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA
R ALCINO GUANABARA 1570 CASA 01 / HAUER / CURITIBA / PR /
81630-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:04/05/2022 a 02/06/2022
Certificação Número: 2022050400411164515063
Informação obtida em 13/05/2022 16:49:28
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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