
DEFENSORIA PUBLICA

DO ESTADO DO PlAUl V.

TERMO DE JUSTIFICATIVA 14/2017- CLC DPE-PI

Processo Administrativo n®: 01204/2017 - CLC-DPE-PI

Objeto: aquisição de passagens aéreas para o Palestrante da Semana do Defensor Público o Sr.

Ivan Martins.

Valor Total: R$ 808,70 (oitocentos e oito e setenta centavos).

Possibilidade Legal: Dispensa de Licitação 012/2017 Art. 24,11, Lei 8.666/93.

I-Do Fato:

Conforme memorando n." 251/2017, expedido em 24 de abril de 2017 (fl. 01), a Diretoria

Adminitrativa, solicitou a aquisição de passagens aéreas para

Defensor Público o Sr. Ivan Martins.

Palestrante da Semana doo

Foram anexados ao memorando 03 (três) novos orçamentos:

- - R$ 808,70 (oitocentos e oito reais e setenta centavos) apresentado pela empresa Miraceu Turismo

Ltda (fl. 04);

- R$ 960,50 (novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos) apresentado pela empresa Primeira

Classe Turismo(fls. 05) e;

- R$ 960,50 (novecentos e sessenta reais e cinquenta centavos) apresentado pela empresa Lys

Turismo (fls. 06).

empresa que apresentou a melhor proposta foi 808,70 (oitocentos ePelo exposto, constata-se que

oito reais e setenta centavos) apresentado pela empresa Miraceu Turismo Ltda (fl. 04);

É o relatório.

II - Da Fundamentação: Dispensa pelo valor para contratação de outros serviços e compras,

Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

Palestrante da Semana do
Contratação de empresa para aquisição de passagens aéreas para o

Defensor Público o Sr. Ivan Martins defensor, no valor de foi R$ 808,70 (oitocentos e oito reais e

setenta centavos).

Assim, diante do valor apresentado, de baixa monta, a DPE-Pl fará uso da faculdade posta pela Lei n°

8.666/93 para fazer a contratação de maneira direta, mas obedecendo ao mesmo tempo aos princípios

administrativos como da economia, transparência, julgamento objetivo, impessoalidade, entre outros.

Nos termos do Artigo 24, inciso II, Lei n“* 8.666/93, é dispensável a licitação para outros serviços e

lOVo de RS 80.000,00 (oitenta mil reais), valor este constante da alíneacompras não superiores a

, inciso II, artigo 23 da referida lei.
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Como não há previsão anual no órgão, para pagamentos de parcelas que se refiram à contratação de

empresa para aquisição de passagem aérea para palestrante, que ultrapasse o valor de R$ 8.000,00

(oito mil reais) anuais, pode tranquilamente a DPE-PI realizar a despesa facultando contratação direta.

A despesa desta forma poderá ser realizada sem maiores cautelas ou complexidade, embora seja

oportuno indicar da necessidade de cumprimento das disposições da Lei 4.320/64, no que diz respeito

ao cumprimento do estágio da despesa que consiste no regular empenhamento, liquidação e final

pagamento.

Assim, por todos os fundamentos fáticos e jurídicos ora expendidos, encaminhem-se os presentes

autos à Exma. Defensora Pública Geral, para superior apreciação.

Teresina (Pl), 24 de abril de 2017.

a

Eurides da Costa Silva

Membro da CPL/DPE

Rua Nogueira Tapety, 138, Bairro dos Noivos 1 64.046-020 - Teresina - Pl

defensoriapublica@defensoria.pi.gov.br 1 www.defensoria.pi.gov.br | (86) 3232-0350


