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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
 
 

PROCESSO: 202100004017490

INTERESSADO: GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO

ASSUNTO: Aquisição de Sinalizador Visual Tipo Giroflex

DESPACHO Nº 343/2021 - GELC- 11947

Versam os autos sobre aquisição de Sinalizador Visual Luminoso Intermitente Tipo
Giroflex em Led, portá�l, na cor âmbar,  para uso nos veículos des�nados ao patrulhamento para as
operações de fiscalização, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado da Economia de
Goiás,, condições e quan�dades estabelecidas no Termo de Referência (000018491402).

Tendo em vista, a realização a Dispensa Eletrônica, por meio do sistema Comprasnet.go,
conforme Oferta de Compra nº 48263 (000019706400), resultando fracassada, conforme mapa de
apuração (000019820648). Tentamos negociar com a empresa WF LICITAÇÕES LTDA - EPP para chegar ao
valor es�mado R$ 3.880,00 mas esta nos informou não conseguiria chegar ao valor es�mado. Assim,
procedemos a comparação de preços dentre as propostas constantes nos autos com vistas
a CONTRATAÇÃO DIRETA.

Quanto ao valor da contratação, vislumbramos que foram realizadas cotações
(000018493297, 000018493392, 000018493459) para aquisição do referido item, sendo o menor preço
foi cotado pela empresa KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG. COM IND. E REPR. LTDA. ( 000018493297),
pelo valor de R$ 3.880,00 (três mil e oitocentos e oitenta reais).

Destaca-se que o valor cobrado é compa�vel com o preço, conforme verifica-se no
Termo de Referência (000018491402), Requisição de despesa (000018496567). 
 

KAPITÃO AMERICA
EQUIP. DE SEGUR.
EIRELI
(000018493297)

FORTE IMPERADOR
ATACADISTA DE EPI
EIRELI (000018493392)

GUARDA VIDA EPI
EIRELI  EPP
(000018493459)

Valor
Unit.  Valor Total Valor Unit. Valor Total ValorUnit. Valor Total

R$ 97,00 R$ 3.880,00 R$ 109,00 R$ 4.360,00 R$ 102,00 R$4.080,00  

 
 

Trata-se da aquisição de Sinalizador Visual Luminoso Intermitente Tipo Giroflex em Led,
portá�l, na cor âmbar,  para uso nos veículos des�nados ao patrulhamento para as operações de
fiscalização, visando atender às necessidades da Secretaria de Estado da Economia de Goiás,  conforme
Termo de Referência (000018491402) e Requisição de Despesas nº 19/2010 - GEALS- 05544
(000018496567).



25/08/2021 SEI/GOVERNADORIA - 000019824541 - Despacho

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=24429917&infra_siste… 2/3

Encaminhem-se os autos à Gerência de Execução Orçamentária e Financeira - GEPF,
para a emissão da respec�va Nota de Empenho em favor da empresa KAPITÃO AMÉRICA EQUIP. DE SEG.
COM. IND. E REPR. LTDA.,  inscrita no CNPJ Nº: 00.496.983/001-07 valor de R$ 3.880,00 (três mil
oitocentos e oitenta reais), conforme proposta (000019820563). Foram juntados aos autos; Despacho nº
68258/2020 SSL (000019706284); Cer�dões e Regularidades Cadastrais (000019817951, 000019817968,
000019818036, 000019818131, 000019818172, 000019818239) e Cer�ficado de Informação de
Resultado de Procedimento Aquisi�vo (000019820635).

A emissão da Nota de Empenho deverá obedecer no que couber ao disposto no Art. 55
da Lei Federal 8.666/93, fazendo constar o seguinte:

I) Completa descrição do objeto;

II) A entrega deverá ser realizada, em no máximo 02 (dois) dias, contados a par�r do
recebimento da ordem de fornecimento emi�da pela área demandante: Supervisão de Transporte;

III) Conforme Portaria 578/2020 – ECONOMIA, os itens deverão ser entregues na
Supervisão de Patrimônio e Almoxarifado da Gerência de Apoio Logís�co e Suprimentos, situado na Av.
Vereador José Monteiro, nº 2.233, Bloco F, Setor Nova Vila, Goiânia – GO, telefones (62) 3269-2286 (62)
3269-2280, no horário das 9 h às 17 h, com devido agendamento. A entrega deve ser acompanhada por
um servidor indicado pela Supervisão de Transporte;

V) Os materiais serão recebidos provisoriamente, para verificação de conformidade
com os itens 5.  Após esta verificação, se atenderem a todos os requisitos serão recebidos
defini�vamente após 7 dias, caso contrário, o fornecedor deverá realizar as adequações necessárias e
até mesmo a troca do material/objeto, se necessário, para atender os requisitos mínimos descritos, sob
pena das sanções cabíveis neste caso.

VI) Que ocorrendo atraso de pagamento em que o contratado não tenha concorrido
para sua ocorrência, esta fará jus à compensação financeira devida, desde a data limite fixada para
pagamento até a data correspondente ao efe�vo pagamento da parcela, obedecendo a seguinte fórmula:

EM = N x Vp X (I/365) onde/

EM= (Encargos moratórios),

N=(Números de dias em atraso),

VP=(Valor de parcela em atraso),

I=(IPCA anual acumulado)

VII) Penalidade: Conforme previsto no item 12 do Termo de Referência;

VIII) Aplica-se à presente contratação a Lei Federal 8.666/93, no que couber.

Após retornem-se os autos.

 
 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por DEYSE LUCIDY DINIZ SANCHES, Gerente, em
15/04/2021, às 09:47, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.
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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
000019824541 e o código CRC 0A735733.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO B - Bairro SETOR NOVA

VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2068.
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