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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

 
 
 

Declaração de Dispensa de Licitação - 14/2022

 

 

 

Tendo em vista o que consta dos presentes autos, em especial a manifestação da
Comissão Permanente de Licitação desta Controladoria-Geral do Estado (CGE), encartada no bojo da
JUSTIFICATIVA Nº 014/2022-CPL/CGE (Evento SEI 000032503118), DECLARO dispensável a licitação, com
fulcro no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, para a contratação da empresa PADARIA DALLU
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.227.367/0001-92,  visando a contratação de empresa
especializada para fornecimento de alimentação (500 unidades de salgados diversos e 28 litros de
refrigerantes e sucos diversos, guardanapos e copos descartáveis para um público de 100 pessoas que
par�ciparão do evento Palestra "Homem Paterno" com Rogério Gonçalves - Integra CGE 2022, promovido
pela CGE, a ser realizado no Auditório Mauro Borges, à Rua 82, nº 400, Setor Sul, no dia 12/08/22 às 9h,
conforme TR e demais termos constantes nos autos, no valor total de R$ 597,92 (quinhentos e noventa
e sete reais e noventa e dois centavos), sendo este o fornecedor escolhido em razão de ter ofertado o
menor preço para a contratação pretendida, conforme peculiaridade do evento, prazo e necessidade da
unidade administra�va requisitante.

 

Ao Gabinete do Superintendente de Gestão Integrada desta Controladoria-Geral do
Estado para ra�ficação.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS E APOIO ADMINISTRATIVO, em GOIANIA - GO, aos 08 dias do
mês de agosto de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DRAYAN BOUHID DE CAMARGO FARIAS,
Presidente de Comissão, em 08/08/2022, às 14:03, 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
000032510525 e o código CRC B3DC61DB.
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