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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2019

 

A Comissão Permanente de Licitação da Defensoria Pública do Estado de Goiás, instituída pela Portaria
Administrativa nº 517/2019 - GABINETE/DPG, 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 201910892001720, 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
SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI ME, CNPJ nº 27.657.119/0001-98.

CONSIDERANDO que a proposta encaminhada pela empresa SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI-ME foi a
que apresentou o menor valor para fornecimento do objeto pretendido nos itens 1, 2 e 3, atendendo às especificações solicitadas,
quando realizada a Sessão de Licitação – Compra Direta nº 45612, no dia 09/10/2019, às 08:00, através do sistema Comprasnet,
visando obter a proposta mais vantajosa e aceitável pela Administração.

CONSIDERANDO a necessidade de adquirir aparelhos telefônicos para atender as necessidades da
Defensoria Pública do Estado de Goiás.

CONSIDERANDO a indisponibilidade de aparelhos telefônicos, modelos com e sem fio, além de "headset",
em estoque, para atender as solicitações de novos aparelhos e substituições daqueles com avarias e/ou em mal estado de
funcionamento.

CONSIDERANDO que a última aquisição de aparelhos telefônicos ocorreu no início do ano de 2018, sendo
adquiridos apenas 40 unidades de aparelhos telefônicos sem fio.

CONSIDERANDO o aumento da demanda por aparelhos telefônicos, proveniente da instalação de novas
linhas, nas unidades em funcionamento, bem como a implantação de novas unidades.

CONSIDERANDO que a aquisição dos itens mencionados, proporciona melhores condições de trabalho,
promovendo agilidade na execução de tarefas e facilitando o contato com os assistidos.

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 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI ME, CNPJ nº 27.657.119/0001-98, para aquisição dos itens abaixo
discriminados:

1. 100 (cem) unidades de aparelho telefônico sem fio, pelo qual pagar-se-á o valor total de R$6.948,00 (Seis
mil, novecentos e quarenta e oito reais).

2. 20 (vinte) unidades de aparelho telefônico com fio, pelo qual pagar-se-á o valor total de R$671,60
(seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos).

3. 05 (cinco) unidades de aparelho telefônico headset com base discadora (tiara de cabeça, base
discadora e cabo telefônico), pelo qual pagar-se-á o valor total de R$589,90 (quinhentos e oitenta e nove reais e noventa
centavos).

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 019/2019, 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 06 dias do mês de
novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE KELI MACHADO LOPES ROVAGNOL, Chefe, em 06/11/2019,
às 08:29, 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
07/11/2019, às 13:49, 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 9950963 e o código CRC
6B332C96.
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