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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 
 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº5/2020 - ECONOMIA/GO

                            

 A Secretaria de Estado da Economia, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, elenca as
razões abaixo, visando fundamentar a presente contratação por dispensa de licitação;

 
CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 202000004068916, que vislumbra a

locação de imóvel, por Dispensa de Licitação, fundamentada no caput do Art. 24, X da Lei 8.666/93, e nos
termos do Art. 33 da Lei Estadual nº 17.928/12;

CONSIDERANDO que a referida contratação tem a prerrogativa de “atender as
necessidades da Agenfa Especial de Aparecida de Goiânia”, e ainda "Em atenção, o que estabelece as
diretrizes do governo, solicitamos mudança de prédio, para um imóvel que possui amplas condições de
abrigar, esta unidade fazendária, com conforto para os clientes internos e para os externos, ótima
localização e de fácil acesso" – DESPACHO Nº 197/2020 - DRFGNA-SUPADM-
09436 (000015108383);

CONSIDERANDO que a pretensa contratação é justificada em razão da economicidade
que tal feito proporcionará à Administração, uma vez que, a locação em tela é de caráter mais vantajoso e
atenderá todas as necessidades existentes – acostada aos autos (000016120810);

CONSIDERANDO que os valores apresentados na proposta comercial da empresa
Aparecida Shopping S/A,  apresentam equivalência com os preços praticados pelo mercado, segundo
LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO – ESTIMATIVA Nº 060/2020 (000015933378);

CONSIDERANDO que a presente despesa possui a Dotação Orçamentária nº
(2020.17.01.04.129.4200.4209.03), fonte (100), conforme Declaração de Adequação Orçamentária e
Financeira - (000016410199);

 
RESOLVE, em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/1993, DECLARAR

A DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no artigo 24, X, da Lei nº 8.666/93 e nos termos  da Lei
Estadual n° 17.928/2012, com a finalidade de contratar a empresa APARECIDA SHOPPING S/A,
inscrita no CNPJ sob nº 97.525.711/0001-11, no valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) , 
referente a Locação de Imóvel, para atender a Agenfa Especial de Aparecida de Goiânia, para o período de
48 (quarenta e oito) meses, bem como o procedimento, vez que o mesmo se amolda aos imperativos legais
pertinentes.

GOIANIA - GO, aos 22 dias do mês de dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT,
Secretário (a) de Estado, em 23/12/2020, às 16:02, 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?

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000017415433&crc=8EAB5C62
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000017415433 e o código CRC 8EAB5C62.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO - Bairro SETOR NOVA VILA - CEP

74653-900 - GOIANIA - GO 0- COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B (62)3269-2068
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