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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

 
 
 
 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº7/2021 - SEEL/GO

                            TERMO DE DISPENSA 

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer-SEL, ins�tuída pela
Portaria n° 174/2021 de 10 de junho de 2021, conforme o inciso XVI do art. 6° da Lei 8.666/93, arrola as razões que
fundamentam a presente Dispensa de Licitação:

CONSIDERANDO o que consta no Processo nº 202117576002710 , que vislumbra a contratação por
Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso II do Ar�go 75 da Lei 14.133/2021, em razão do pequeno valor da
contratação;

CONSIDERANDO à  necessidade dos serviços de alimentação, refeições, para atender à demanda afeta a
a�vidade fim da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer- SEEL, conforme Termo de Referência acostado aos autos,
000021429284;

CONSIDERANDO o atendimento de todas as especificações e condições legais, em especial, o Ar�go 88-A
da Lei 17.928/12,  constante nos presentes autos;

CONSIDERANDO a disputa simplificada realizada no Sistema ComprasNet, oferta de compra 48753, que
garante a impessoalidade, isonomia e demais princípios administra�vos;    

CONSIDERANDO que a presente despesa possui Dotação
Orçamentária,2021.26.01.27.812.1027.2103.03,   Fonte 132, devidamente indicada pela Gerência de Planejamento e
Finanças da SEEL;

CONSIDERANDO que este processo compõem juntamente com o os autos de n° 202117576002712,  o
mesmo evento  - observando-se que os valores de ambos não ultrapassam o limite legal previsto para a aplicação da 
disputa simplificada;

RESOLVE,

 

Com fulcro no inciso II, do art. 75, da Lei nº 14133 de 1° de Abril de 2021, declarar Dispensável a
Licitação para contratação da empresa , CNPJ nº 975318040001-59, pelo qual pagar-se-á o valor total de R$ 15.570,00
(quinze mil, quinhentos e setenta reais), pela prestação de serviço de contratação de empresa para fornecimento de
almoço e jantar �po Buffet, em restaurante localizado em Goiânia para Curso de Capacitação dos professores do Projeto
Goiás Social em parceria com a La liga .

 

 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  07/2021 - SEEL/GO

 

RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 07/2021, acima declarada, de acordo com as determinações
con�das no Ar�go 75. inciso II da  Lei 14.133/21 de 1° de Abril de 2021, para que surta os efeitos legais, não havendo
necessidade de publicação, em razão do pequeno valor.

 

 

GOIANIA - GO, aos 25 dias do mês de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA DE CASTRO CAVALCANTE, Gerente Especial, em
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25/06/2021, às 15:40, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por HENDERSON DE PAULA RODRIGUES, Secretário (a), em 25/06/2021,
às 16:25, 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 000021598625 e o código
CRC 51E8BBD6.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS 
AVENIDA FUED JOSÉ SEBBA 1170, S/C - Bairro JARDIM GOIÁS - GOIANIA - GO - CEP 74805-100

- (62)3201-3953.
 

Referência: Processo nº 202117576002710 SEI 000021598625
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