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ESTADO DE GOIÁS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

 
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019
A Comissão Permanente de Licitação da Defensoria Pública do Estado de Goiás,

instituída pela Portaria Administrativa nº 194/2019 - 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 201910892002313, que vislumbra a
contratação por Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, em razão
do pequeno valor da contratação, da empresa PAPELARIA COLEGIAL LTDA, CNPJ nº
33.559.527/0001-00.

CONSIDERANDO que a proposta encaminhada pela empresa PAPELARIA
COLEGIAL LTDA foi a que apresentou o menor valor para fornecimento do objeto pretendido, atendendo
às especificações solicitadas, quando realizada a Sessão de Licitação – Compra Direta nº 45502, no dia
19/09/2019, às 08:30, através do sistema Comprasnet, visando obter a proposta mais vantajosa e aceitável
pela Administração.

CONSIDERANDO a necessidade de adquirir os 242 (duzentos e quarenta e duas)
lixeiras que serão distribuídas nas unidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás.

CONSIDERANDO que devido ao aumento de membros, servidores e estagiários em
toda Defensoria Pública do Estado de Goiás, gerou-se a necessidade de aquisição de lixeiras, nas
quantidades acima requisitadas.

CONSIDERANDO que grande parte das salas individuais das unidades da DPE-GO,
necessitam do objeto, para garantir melhor a organização, higiene nos trabalhos, celeridade no
desenvolvimento das rotinas, evitando o deslocamento até as únicas lixeiras que se encontram, na maioria
das unidades, apenas nos corredores.

CONSIDERANDO que as especificações técnicas encontram-se discriminadas no Termo
de Referência e orçamento acostado aos presentes autos.

CONSIDERANDO que haverá substituição do Contrato pela Nota de Empenho, com
fulcro no artigo 62, §4º, da Lei nº 8.666/1993.

CONSIDERANDO que a presente despesa possui Dotação Orçamentária,
2019.801.04.122.4001.4001, Fonte 100 e Grupo 03.

 
RESOLVE,
Com fulcro no inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, declarar Dispensável a Licitação

para contratação da empresa PAPELARIA COLEGIAL LTDA, CNPJ nº 33.559.527/0001-00, pelo qual
pagar-se-á o valor de R$1.998,92 (Hum mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e dois
centavos), pela aquisição de 242 (duzentos e quarenta e dois reais) lixeiras para atender as necessidades da
Defensoria Pública do Estado de Goiás.

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO
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RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 016/2019, 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.

 

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, em GOIANIA - GO, aos
07 dias do mês de outubro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE KELI MACHADO LOPES ROVAGNOL,
Chefe, em 07/10/2019, às 09:15, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por DOMILSON RABELO DA SILVA JUNIOR, Defensor
(a) Público (a), em 08/10/2019, às 17:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art.
3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 9442023
e o código CRC C878BE8D.

 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ALAMEDA CORONEL JOAQUIM DE BASTOS 282 Qd.217 Lt.14 - Bairro SETOR MARISTA -

CEP 74175-150 - GOIANIA - GO 0- S/C (62)3201-7414
 

Referência: Processo nº 201910892002313 SEI 9442023
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