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DESPACHO Nº 65794/2020 SSL.

Por meio da solicitação de código Nº 77487, referente ao processo Nº 202000017006591, cadastrada como Pregão
Eletrônico, o(a) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável submeteu a especificação do

respectivo objeto para verificação do Preço Referencial em substituição à estimativa de preços, nos termos do §1º e 2º do
art. 4º, do Decreto nº 7.425/2011 e do incisos I, II e III do Art. 6º do Decreto 7.696/2012.

Visando resguardar o procedimento licitatório de um possível fracasso por desclassificação das propostas apresentadas
face ao que dispõe o inciso II do art. 48 da Lei nº 8.666/93, os responsáveis pela elaboração das peças que compõem o edital
podem, justificadamente, adotar valores diferentes do Preço de Referência.

Lembramos que ao ordenador de despesa será imputada responsabilidade pelos atos que efetivamente praticar, não
cabendo a esta especializada o julgamento de mérito e oportunidade.

Salientamos que o presente despacho, ressalvados os casos relativos à política de aquisição, diz respeito apenas a
especificação e precificação, não convalidando, portanto, os atos em desacordo com a legislação aplicável, cuja legalidade
deverá ser perseguida pelo ordenador de despesa.

Ressaltamos, ainda, a necessidade de informar, imediatamente, ao Cadastro Unificado de Fornecedores - CADFOR, do
Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas - NUSLF, qualquer penalidade aplicada ao candidato a cadastramento, ao licitante ou
ao contratado conforme disposição expressa contida no art. 12, da Instrução Normativa nº 004/2011 – GS/SEGPLAN.

Quanto à informação posterior do resultado do procedimento aquisitivo, disposta expressamente no art. 4º, § 2º, do
Decreto nº 7.425/2011, esta deve ser preenchida no sistema informatizado ComprasNet.GO pela unidade setorial
imediatamente após a sua conclusão. Tal procedimento deve ser obedecido mesmo nos casos de dispensa, inexigibilidade de
licitação ou aditivo contratual.
 

Item(ns) da Solicitação

Item Descrição Unidade Local de
Entrega Benefício

Utilizou
Preço

Referencial
Período

Contratação Qtde Preço
R$

Total
R$

50212 computador - tipo notebook unidade (s)
semad -

sec.de est de
meio amb

disputa para me/epp NAO  9 6.004,34 54.039,06

53980 mochila dobrável em nylon unidade (s)
semad -

sec.de est de
meio amb

disputa para me/epp NAO  9 288,00 2.592,00

42226 mouse óptico sem fio com scroll. unidade (s)
semad -

sec.de est de
meio amb

disputa para me/epp NAO  9 91,66 824,94

Total Geral: R$ 57.456,00
 
Encaminhe-se a solicitação ao órgão interessado para as providências cabíveis.

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO, em Goiânia, ao(s) 10 dia(s) do mês de outubro de 2020

Obs.: A autenticação deste documento pode ser aferida pelo código da solicitação no Sistema
Comprasnet.GO no sítio http://www.comprasnet.go.gov.br/

Data do Documento: 10/10/2020 15:20:06            Data da Impressão: 13/10/2020 08:06:39

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E LOGÍSTICA DA
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