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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 
 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº6/2020 - ECONOMIA/GO

 

 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

 

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 202000004048168, que vislumbra a

contratação de empresa para fornecimento de cesto de acondicionamento de lixo, referente ao Lote 2 do
Termo de Referência (000015688954), para implementação do projeto de Coleta Seletiva da Secretaria da
Economia, fundamentada no caput do Art. 24, V da Lei 8.666/93;

CONSIDERANDO que a pretensa contratação justifica-se por terem sido realizadas 2
(duas) tentativas de licitação por meio de pregão eletrônico, sendo que nas 2 (duas) oportunidades o
referido lote restou fracassado (000016112886, 000016635406);

CONSIDERANDO que no caso em tela não é possível realizar nova licitação sem
incorrer em prejuízos à Administração, sendo necessário contatar por meio de dispensa, pois os custos de
se realizar uma nova licitação para a aquisição seriam superiores ao custo da própria contratação, no valor
de R$ 4.685,10 (quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e dez
centavos) (000016112886, 000016635406);

CONSIDERANDO que os valores apresentados na proposta comercial da empresa
ELÉTRICA CIDADE EIRELI (000016817121) foi o menor preço ofertado entre as empresas que
apresentaram orçamentos (000017027438), (000017027485), (000017085114); 

CONSIDERANDO que a presente despesa possui a Dotação Orçamentária nº
(2020.17.51.04.122.1016.3014.04), fonte (245), conforme Programa de Desembolso Financeiro -
PDF (000016708745);

 
RESOLVE, com fulcro no artigo 24, V, da Lei nº 8.666/93,  DECLARAR A

DISPENSA DE LICITAÇÃO com o fim de Contratar a empresa ELÉTRICA CIDADE EIRELI, inscrita
no CNPJ sob nº 29.714.907/0001-02, no valor total de R$ 4.685,10 (quatro mil seiscentos e oitenta e
cinco reais e dez centavos),  referente a contratação de empresa para fornecimento de cesto de
acondicionamento de lixo, referente ao Lote 2 do Termo de Referência (000015688954), bem como o
procedimento, vez que o mesmo se amolda aos imperativos legais pertinentes.
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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?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000017446280 e o código CRC 1B0119E9.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
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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