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RELATÓRIO DE FINAL 

PROAD 5830/2022  
DISPENSA ELETRÔNICA N. 20/2022 
 
Objeto: Aquisição de Medalhas Ordem Ministro Silvério Fernandes de Araújo Jorge do TRT 19ª Região. 

 

Sra. Diretora Geral, 

Informamos que durante a fase de planejamento do objeto desta contratação, a unidade requisitante, 

nos termos do art. 23 da Lei 14.133/2022 c/c com art. 7º do Ato GP TRT19 n. 109/2022, realizou a pesquisa 

de três orçamentos (docs. 12 a 14 - Proad), com o fim de estimar o valor de referência da futura contratação. 

  Ao receber a demanda, disponibilizamos a Dispensa Eletrônica nº. 20/2022, por meio do portal 

"comprasgov" do Governo Federal, com período para recebimento de propostas de 20/12/2022, encerrando 

em 26/12/2022, às 07:59h e prazo para envio de lances de 26/12/2022, às 8:00h até 26/11/2022 às 14:00h. 

Encerrada a sessão pública, verificou-se que houve interessados em oferecer propostas de preços para 

esta aquisição, conforme demonstra o relatório de classificação da dispensa eletrônica 20, acostado no 

PROAD. (Doc.nº 50).  

Restou solicitado anexo contendo propostas e demais documento à empresa NADIA CASETTA 

SILVA LTDA, melhor classificada. No entanto, a empresa não se manifestou no prazo ofertado. Portanto, foi 

convocada a segunda melhor classificada, MARIA DE NAZARE DUARTE MOREIRA que apresentou 

proposta e demais documento, atendendo a convocação desta secretaria. A proposta (doc 48) foi enviada para 

análise da Unidade Requisitante, que, após avaliação, se manifestou pela aprovação da proposta.  

Considerando o disposto no art. 75 da Lei nº. 14.133/2021, bem como o inciso III, do art. 22 da IN 

SEGES/ME n. 67/2021 que impõe a Administração selecionar a proposta mais vantajosa do ponto de vista 

econômico, foi sugerida a adjudicação da dispensa eletrônica no valor total de R$ 17.962,20 à EMPRESA 

MARIA DE NAZARÉ DUARTE MOREIRA CNPJ 45.322.752/0001-07, conforme especificações e 

valores destacados na tabela abaixo: 

 
Item Descrição do objeto Und Marca Quantidade Valor unitário Valor Total 
01 Medalha Grau Grã-Cruz, 

conforme apenso constante 
deste termo de referência. 
Composta por: 

01 (uma) insígnia (medalha) 
dourada–fosca e prata- fosca com 
pendente de laçarote; 01 (uma) faixa 
com cravo e duas fitas pendentes 
abaixo da linha da cintura; 01 (uma) 
fita de lapela, da qual pende uma 

Und Alessandrini 14 R$528,30 R$7.396,20 
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miniatura da insígnia, e ao centro da 
fita uma roseta superposta em um 
laço metálico dourado. 01 (uma) 
barreta militar tendo ao centro uma 
roseta superposta em um laço 
metálico dourado; 01 (uma) roseta de 
lapela superposta em um laço 
metálico dourado. Todas estas peças 
são acondicionadas em estojo 
próprio, na cor azul-marinho. 

02 
Medalha Ordem Mérito 

Ouro, conforme apenso constante 
deste termo de referência. 
Composta por: 01 (uma) insígnia  
medalha) ouro-fosca com pendente 
de fita de pescoço; 01 (uma) barreta 
militar tendo ao centro uma roseta 
superposta em um laço metálico 
dourado; 01 (uma) roseta  e lapela 
superposta em um laço  etálico 
dourado. Todas as peças são 
acondicionadas em estojo próprio, na 
cor azul-marinho. 

Und Alessandrini 10 R$ 528,30 R$5.283,00 

03 Medalha Ordem Mérito 

Prata, conforme apenso 

constante deste termo de 

referência. Composta por: 

01 (uma) insígnia (medalha) 

prata-fosca com pendente de fita 

de pescoço; 01 (uma) barreta 

militar tendo ao centro uma 

roseta superposta em um laço 

metálico prateado; 01 (uma) 

roseta de lapela superposta em 

um laço metálico prateado. 

Todas as peças são acondicionadas 
em estojo próprio, na cor azul-
marinho. 

und Alessandrini 10 R$ 528,30 R$5.283,00 

      R$ 17962,20 

 
Dados do fornecedor: MARIA DE NAZARÉ DUARTE MOREIRA CNPJ: 45.322.752/0001-07 situada na 

Travessa Coronel Antônio Galvão n 430, Centro, Cep 68330-000, Porto de Moz-Pará, (93) 98422-0744 – 

Crhescer.assessoria@hotmail.com / Nubank – ag 0001 – conta 74415708-1 (doc 48) . 

 
 
 
Maceió, 29 de dezembro de 2022 
 
 
 
 

 
Everton Mendes Tenório 
Agente de Contratação 

 
Secretaria de Licitações e Contratos 
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