
DEFENSORIA PÚBLICA

DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE JUSTIFICATIVA 36/2017- CLC DPE-PI

Processo Administrativo n°: 01962/2017 - DPE-PI

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 30(trinta) ventiladores.

Valor Total: R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) referente a 30 (trinta)
ventiladores.

Possibilidade Legal: Dispensa de Licitação 33/2017, Art. 24, inciso II, Lei 8.666/93.

I - Do Fato:

Conforme memorando n.° 369/2017, expedido em 23 de junho de 2017 (fl. 01), a

Diretoria Administrativa solicitou contratação de empresa para aquisição de 30 (trinta)

ventiladores. À aquisição se faz necessária tendo em vista a grande quantidade de gabinetes

de Defensores sem o referido aparelho.

- R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) apresentado pela empresa Ventania

Ltda - ME (fls.09);

- R$ 5.806,20 (cinco mil e oitocentos e seis reais e vinte centavos) cotado no site das

lojas Americanas ( www.americanas.com.br/Droduto/23284149/ventilador-de-parede-tufao-

max-50cm-bivolt. (fls 10); e

- R$ 6.299,70(seis mil e duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos) total

cotado no site do WALMART (WWW.walmart.com.br/ventilador-de-parede-50cm.) (fls. 11).

Pelo exposto, constata-se que a empresa que apresentou a melhor proposta foi

apresentada pela empresa Ventania Ltda - ME no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e

quatrocentos reais). 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.
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Contratação de empresa para aquisição de 30(trinta) ventiladores, no valor de R$
5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).

Assim, diante do valor apresentado, de baixa monta, a DPE-PI 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 8.666/93, é dispensável a licitação para
outros serviços e compras não superiores a 10% de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor
este constante da alínea “a”, inciso II, artigo 23 da referida lei.

Como não há previsão anual no órgão, para pagamentos de parcelas que se refiram à
Contratação de empresa para aquisição de ventiladores, 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 (PI), 25 de julho de 2017.

Eurides da Costa Silva

Membro da CPL/DPE
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