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ESTADO DE GOIÁS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

 
 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2019
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 201910892002200, 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 MEMORATTO EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA,
CNPJ nº 74.091.869/0001-25;

CONSIDERANDO que a proposta encaminhada pela empresa Memoratto Eventos e Promoções Ltda foi a que apresentou o menor valor
para a locação de espaço para realização de casamento civil coletivo da Defensoria Pública do Estado de Goiás, através dos orçamentos acostados aos autos,
visando obter a proposta mais vantajosa e aceitável pela Administração;

CONSIDERANDO a realização do casamento civil coletivo da Defensoria Pública do Estado de Goiás para 100 casais hipossuficientes,
moradores de Goiânia, com área para comportar 800 pessoas, que ocorrerá no dia 01 de outubro de 2019, às 16:00 h, na cidade de Goiânia-GO, e da
indisponibilidade da Defensoria Pública de gozar de espaço físico para tal evento.

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

CONSIDERANDO que haverá substituição do Contrato pela Nota de Empenho, com fulcro no artigo 62, caput, da Lei nº 8.666/1993.
CONSIDERANDO que a presente despesa possui Dotação Orçamentária, dentro do Programa 2019.801.04.122.4001.4001.03 , Fonte 100,
RESOLVE,
Com fulcro no inciso II, do art. 24, da Lei nº 8.666/93, declarar Dispensável a Licitação para contratação da empresa MEMORATTO

EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA, CNPJ nº 74.091.869/0001-25, para locação de espaço para realização de casamento civil coletivo da Defensoria
Pública do Estado de Goiás, que ocorrerá no dia 01 de outubro de 2019, às 16:00 h, na cidade de Goiânia-GO, pelo qual pagar-se-á o valor total de R$
3.975,25 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

 

 



26/09/2019 SEI/GOVERNADORIA - 9246018 - Declaração de Dispensa de Licitação

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=12219176&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=15938&infra_hash=673f1aa34cf… 2/2

TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 013/2019, 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 25 dias do mês de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por CAROLINE KELI MACHADO LOPES ROVAGNOL, Chefe, em 25/09/2019, às 09:04, 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 25/09/2019, às 21:34, 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 9246018 e o código CRC 5FCA612E.

 

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
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