
Comissão Permanente de Licitação

ATO DE DISPENSA  DE LICITAÇÃO Nº 005/2018
    A Comissão Permanente de Licitação da Defensoria Pública do Estado de Goiás, instituída

pela Portaria Administrativa nº 263/2017 - GABINETE, conforme a Lei Federal nº 8.666/93, elenca as razões
abaixo visando fundamentar a presente Dispensa de Licitação:

CONSIDERANDO  o  que  consta no  Processo  nº  201810892001310  que  vislumbra  a
contratação por Dispensa de Licitação, fundamentada no inc. II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, em razão do
pequeno valor da contratação da empresa AMBIENTAL DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS LTDA - EPP,
CNPJ nº 24.877.052/0001-09.

 CONSIDERANDO que trata-se de contratação de uma empresa na manutenção de divisórias
naval, revisão e remanejamento de portas reparos e consertos de fechaduras existentes nos locais cedidos
à Defensoria Pública pelo Judiciário Goiano, onde será instalada a nova unidade da Defensoria Pública do
município de Aparecida de Goiânia;

    CONSIDERANDO a precariedade das divisórias que se encontram no local, da necessidade
de manutenção em fechaduras, portas, painéis e esquadrias;

  CONSIDERANDO que a manutenção e reparo  tem como finalidade  readequar  o  Layout
arquitetônico prospectado e aprovado, visando a privacidade no atendimento,  a qualidade acústica e a
segurança patrimonial.; 

              CONSIDERANDO que os orçamentos  foram colhidos  para justificar  a  vantajosidade da
contratação.

CONSIDERANDO  que  a  presente  despesa  possui  Dotação  Orçamentária,
2018.801.04.122.4001.4001.03 (100),

                      RESOLVE,

        Com fulcro no inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, declarar Dispensável a Licitação para
contratação  da  empresa  AMBIENTAL  DIVISÓRIAS  E  REVESTIMENTOS  LTDA  -  EPP,  CNPJ  nº
24.877.052/001-09, pelo qual pagar-se-á o valor total de  R$ 10.091,20 (dez mil, noventa e um reais e
vinte centavos).

Goiânia, 07  de  agosto de 2018.

Caroline Keli Machado Lopes
    Presidente da CPL 

                                      
TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 005/2018, acima declarada, de acordo com as determinações
contidas no art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93  para que surta os efeitos legais,  não havendo necessidade
de publicação, em razão do pequeno valor.

Goiânia, 07  de  agosto de 2018.
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