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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

 
 
 

Declaração de Dispensa de Licitação - 26/2022

 

 

 

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 026/2022-CPL/CGE (Evento SEI 000034947036), 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 (lanche, refrigerante e suco) para 160 (cento e sessenta)
pessoas (convidados, servidores e palestrantes) que par�ciparão do 4º Encontro das Unidades
Correcionais do Poder Execu�vo de Goiás, em conformidade com os requisitos e condições do Termo de
Referência (Evento SEI 000034605670), no valor total es�mado de R$ 2.188,72 (dois mil cento e oitenta
e oito reais e setenta e dois centavos), sendo este o fornecedor escolhido em razão de ter efetuado a
melhor proposta para a contratação pretendida, conforme especificações, 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 28 dias do
mês de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por DRAYAN BOUHID DE CAMARGO FARIAS,
Presidente de Comissão, em 28/10/2022, às 10:36, 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
000034949718 e o código CRC 189D85B1.

 

GERÊNCIA DE COMPRAS E APOIO ADMINISTRATIVO 
RUA 82 400 - Bairro SETOR SUL - CEP 74015-908 - GOIANIA - GO 0- PALÁCIO PEDRO

LUDOVICO TEIXEIRA (PPLT), 3º ANDAR (62)2320-1535
 

Referência: Processo nº 202211867001840 SEI 000034949718
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