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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

 
 
 
 

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 19/2021 - ECONOMIA/GO

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

 

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 202100004106626, que vislumbra a
aquisição de 03 (três) vagas para o curso “ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, DO TERMO
DE REFERÊNCIA, DO PROJETO BÁSICO PARA OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O
USO DO BIM”, no formato online em tempo real, mais 06 (seis) horas de "Orçamentação em Obras" no
formato EA;

CONSIDERANDO que a referida contratação se jus�fica pois no âmbito da Secretaria da
Economia a Supervisão de Engenharia e Arquitetura, subordinada à Gerência de Apoio Administra�vo e
Logís�co, é o setor responsável pela fase interna da licitação de obras públicas e serviços de
engenharia, e que capacitar a equipe de arquitetos e engenheiros civis na elaboração de documentos que
subsidiam a fase interna das licitações, tais como: estudo técnico preliminar, termo de referência e
projeto básico, irá conferir consistência e conformidade a eles, reduzindo o nível de riscos de conter
erros/inconsistências que possam gerar adi�vos contratuais, retrabalho, entre outras coisas. Outro
aspecto importante é que a capacitação da equipe técnica da Supervisão de engenharia e Arquitetura,
nos temas relacionados a obras públicas e serviços de engenharia, é uma das medidas adotas para a
redução do risco “projetos incompletos ou com falhas” que consta na matriz de riscos desta Secretaria.

CONSIDERANDO que os valores apresentados na proposta comercial da empresa a ser
contratada  apresenta equivalência com os preços pra�cados pelo mercado;

CONSIDERANDO que a presente despesa possui a Dotação Orçamentária nº
2021.17.01.04.122.4200.4243.03;

CONSIDERANDO a correta instrução do processo com os documentos necessários ao
enquadramento da contratação com base no Art. 25, inciso II da Lei nº 8.666/93;

APROVO o Termo de Referência (000024362275) constante do Processo, em
atendimento ao art. 7º, § 1º, da Lei 8.666/93 e art. 18 § 2º, da Lei Estadual 17.928/2012; e

RATIFICO a DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  fundamentada no art. 25,
II da Lei 8.666/93,  para contratação da empresa CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELLI, CNPJ nº
13.859.951/0001-62,  visando a aquisição de 03 (três) vagas para o curso “ELABORAÇÃO DO ESTUDO
TÉCNICO PRELIMINAR, DO TERMO DE REFERÊNCIA, DO PROJETO BÁSICO PARA OBRAS PÚBLICAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO O USO DO BIM”, no formato online em tempo real, mais 06 (seis)
horas de "Orçamentação em Obras" no formato EA, no valor total de R$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos
e setenta reais).

 

 

 CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
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Secretária de Estado da Economia

 

 

GOIANIA - GO, aos 14 dias do mês de outubro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT,
Secretário (a) de Estado, em 14/10/2021, às 18:40, 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
000024427733 e o código CRC F694DB31.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
AVENIDA AVENIDA VEREADOR JOSE MONTEIRO , COMPLEXO FAZENDÁRIO , BLOCO

B - Bairro SETOR NOVA VILA - GOIANIA - GO - CEP 74653-900 - (62)3269-2068.
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