
ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

 
 
 

Ofício nº 1115/2022 - GOIASFOMENTO
 

GOIANIA, 08 de abril de 2022.
 
 

Ao Senhor
Lucas Fernandes de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro
Avenida Goiás, nº 91, Centro
74005-010 Goiânia/GO
 
 
 
Assunto: Compra de Máquina Fotográfica 
 

Senhor Diretor,
 
A Gerência de Comunicação (Gecom) solicita a compra de uma

máquina fotográfica profissional modelo Canon EOS 6D, Lente Canon 50mm
1.8, Lente Canon 24-70mm 2.8, Flash Canon SpeedLite 430EX II, Tripé 1,80m.

Atenciosamente, 

 

Documento assinado eletronicamente por DARMELIA GOMES BARBOSA, Gerente, em
08/04/2022, às 14:52, 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
000029125205 e o código CRC B7971F25.

 
GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

AVENIDA GOIÁS 91, S/C - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74005-010 -
 (62)3216-4930.

 

Referência: Processo nº 202200059000545 SEI 000029125205
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http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000029125205&crc=B7971F25


ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 
 

PROCESSO: 202200059000545
INTERESSADO: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO
Assunto: Aquisição de máquina fotográfica. 

DESPACHO Nº 697/2022 - GOIASFOMENTO/DIRAF-17166

Tendo em vista o Ofício 1115 ( 000029125205), confeccionado pela
Gerência de Comunicação - GECOM, que solicita autorização para aquisição de
máquina fotográfica profissional, modelo Canon EOS 6D, com as especificações
indicadas no evento SEI (000029125205). 

Volvam-se os autos à Gerência de Serviços Gerais e Patrimônio -
GEPAT para providências subsecutivas, com manifestação favorável desta
Diretoria, em estrita observância aos ditames legais. 

 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO (A) AGENCIA DE

FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO, ao(s) 08 dia(s) do mês de abril de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS FERNANDES DE ANDRADE, Diretor
(a), em 08/04/2022, às 16:11, 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
000029127576 e o código CRC 7623DF86.

 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

AVENIDA GOIÁS 91, S/C - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74005-010 - 62.  

Referência:
Processo nº 202200059000545 SEI 000029127576
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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO
 
 

PROCESSO: 202200059000545
INTERESSADO: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO
Assunto: Aquisição de Câmara Digital e Acessórios.

DESPACHO Nº 153/2022 - GOIASFOMENTO/GEPAT-17172

Gerência de Serviços Gerais e Patrimônio solicita autorização para
aquisição através do sistema COMPRANET-GO, de uma máquina fotográfica
profissional modelo Canon EOS 6D, Lente Canon 50mm 1.8, Lente Canon 24-70mm
2.8, Flash Canon SpeedLite 430EX II, Tripé 1,80m, conforme Ofício (000029125205)
encaminhado pela GECOM desta Agência de Fomento de Goiás S/A.

Especificações técnicas conforme Termo de Referência em anexo.
Fundamentação: Destaca-se que o Regulamento desta Agência de

Fomento de Goiás (anexo) prevê, em seu Art. 51. "A licitação poderá ser dispensada
nas seguintes hipóteses:  

II. Para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e para alienações, nos casos previstos neste Regulamento,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;  44, § 1º, a dispensa de licitação".

Dessa forma, verificamos que, nesse procedimento licitatório, a
“vantajosidade” está intimamente ligada aos princípios da eficiência e da
economicidade.

A empresa 2sp Comercio de Eletrônicos Eireli CNPJ: 33.216.487/0001-
01 apresentou menor proposta de preços e regularidade fiscal para o
fornecimento dos equipamentos totalizando o valor global de R$ 28.100,00 (Vinte e
oito mil e cem reais). (000029300184).

Após autorização remeter os autos à GEPAT para seguimento dos
trâmites processuais. 

GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO DO (A) AGENCIA DE
FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO, ao(s) 18 dia(s) do mês de abril de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por GIBRAN CARVALHO ABRAO, Gerente, em
18/04/2022, às 10:25, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do
Decreto nº 8.808/2016.
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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
000029297957 e o código CRC BD00B82F.

 
GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO

AVENIDA GOIÁS 91, S/C - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74005-010 -
 (62)3216-5010.

 

Referência:
Processo nº 202200059000545 SEI 000029297957
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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 
 

PROCESSO: 202200059000545
INTERESSADO: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO
Assunto: Aquisição de câmera digital e acessórios. 

DESPACHO Nº 749/2022 - GOIASFOMENTO/DIRAF-17166

Tendo em vista o Despacho 153 ( 000029297957), confeccionado pela
Gerência de Serviços Gerais e Patrimônio - GEPAT, que apresenta mapa de cotação
para aquisição de máquina fotográfica digital e acessórios, pelo sistema
COMPRASNET, volvam-se os autos à GEPAT, para prosseguimento regular do feito,
em estrita observância aos ditames legais, em especial, ao disposto no art. 51, II do
Regulamento Interno das Licitações e Contratos da Agência de Fomento de Goiás
S/A, in verbis: 

Art. 51. A licitação poderá ser dispensada nas seguintes hipóteses: 
(...)
II. Para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para
alienações, nos casos previstos neste Regulamento, desde que não se refiram a
parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser
realizado de uma só vez; 
(...) 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO (A) AGENCIA DE
FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO, ao(s) 19 dia(s) do mês de abril de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS FERNANDES DE ANDRADE, Diretor
(a), em 19/04/2022, às 10:17, 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
000029340462 e o código CRC 6D8AB3A9.

 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

AVENIDA GOIÁS 91, S/C - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74005-010 - 62.  

Referência: SEI 000029340462
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Processo nº 202200059000545 SEI 000029340462
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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO
 
 

PROCESSO: 202200059000545
INTERESSADO: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO
Assunto: Dotação Orçamentária.

DESPACHO Nº 156/2022 - GOIASFOMENTO/GEPAT-17172

Solicitamos à ASTEC informar a dotação orçamentária para aquisição
de equipamentos eletrônicos e acessórios, conforme Ofício (000029125205).

GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO DO (A) AGENCIA DE
FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO, ao(s) 19 dia(s) do mês de abril de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por GIBRAN CARVALHO ABRAO, Gerente, em
19/04/2022, às 10:20, 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
000029345465 e o código CRC 7F7838C3.

 
GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO

AVENIDA GOIÁS 91, S/C - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74005-010 -
 (62)3216-5010.

 

Referência:
Processo nº 202200059000545 SEI 000029345465
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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE
 
 

PROCESSO: 202200059000545
INTERESSADO: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO
Assunto: RUBRICA CONTÁBIL

DESPACHO Nº 60/2022 - GOIASFOMENTO/ASTEC-17167

Senhor Gerente,
Informamos a V.Sa. que a rubrica contabil, para esse investimento é a

de número 2.2.5.30.10.002.0007  - IMOBILIZADO DE USO  -  MAQUINAS, e quando a
mesma for depreciada a rubrica de despesas é a de número  8.1.8.20.30.001.0009 - 
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS -  DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO. 

 
Atenciosamente,
 
 
ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE DO (A) AGENCIA DE

FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO, ao(s) 26 dia(s) do mês de abril de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA TEREZINHA DA MOTA, Assessor (a)
Técnico (a), em 26/04/2022, às 17:39, 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
000029513309 e o código CRC E36564D4.

 
ASSESSORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE

AVENIDA GOIÁS 91, S/C - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74005-010 -
 (62)3216-4956.

 

Referência:
Processo nº 202200059000545 SEI 000029513309
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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO
 
 

PROCESSO: 202200059000545
INTERESSADO: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO
Assunto: Dispensa de Licitação.

DESPACHO Nº 166/2022 - GOIASFOMENTO/GEPAT-17172

 Encaminhamos a Gerência de Licitação e Contratos GELIC dispensa de
licitação realizada para ratificação, conforme Despacho (000029297957).

GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO DO (A) AGENCIA DE
FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO, ao(s) 27 dia(s) do mês de abril de 2022.

 

 

Documento assinado eletronicamente por GIBRAN CARVALHO ABRAO, Gerente, em
27/04/2022, às 09:50, 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
000029524308 e o código CRC EF593D17.

 
GERÊNCIA DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO

AVENIDA GOIÁS 91, S/C - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74005-010 -
 (62)3216-5010.

 

Referência:
Processo nº 202200059000545 SEI 000029524308
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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
 
 

PROCESSO: 202200059000545
INTERESSADO: AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO
Assunto: Dispensa de Licitação para contratação de empresa especializada no
seguimento de produtos fotográficos, para o fornecimento a esta GoiásFomento de
uma câmera fotográfica profissional com respectivos acessórios, conforme
justificativas a respeito da necessidade da contratação, estampada no Ofício nº
1115/2022-GECOM (000029125205).

DESPACHO Nº 224/2022 - GOIASFOMENTO/GELIC-17163

Trata este Processo das justificativas de Dispensa de Licitação para contratação
de empresa especializada no seguimento de produtos fotográficos, para o
fornecimento a esta GoiásFomento de uma câmera fotográfica profissional com
respectivos acessórios, conforme justificativas a respeito da necessidade da
contratação, estampada no Ofício nº 1115/2022-GECOM (000029125205),
oportunidade em que passamos a tecer as seguintes considerações:
 
Considerando que a Gerência de Comunicação, através do Ofício nº 1115/2022-
GECOM (000029125205), encaminhou à Diretoria Administrativa e Financeira-DIRAF,
solicitação pedindo autorização para aquisição de uma câmera fotográfica
profissional marca Canon, modelo EOS 6D, mais os seguintes acessórios: Lente
Canon 50mm 1.8, Lente Canon 24-70mm 2.8, Flash Canon SpeedLite 430EX II, Tripé
1,80m, para atendimento dos serviços demandados pela Gerência de Comunicação-
GECOM.
 
Considerando que o Diretor Administrativo e Financeiro, através do Despacho nº
697/2022-DIRAF (000029340462) manifestou favoravelmente ao pedido de aquisição
de uma câmera fotográfica profissional solicitada pela Gerência de Comunicação-
GECOM, conforme especificações técnicas do equipamento, constante do Ofício nº
1115 (000029125205), oportunidade em que encaminhou o Processo à Gerência de
Serviços Gerais e Patrimônio, para as providências de praxe.
 
Considerando que a Gerência de Serviços Gerais e Patrimônio, através do Despacho
nº 153/2022 (000029297957) apresentou Mapa Comparativo de Preços
(000029300184) junto às empresas especializadas no seguimento de câmeras
fotográficas, conforme empresas e preços abaixo descritos:

1. 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - Apresentou proposta de preço
para venda de uma câmera fotográfica profissional marca Canon, modelo
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EOS 6D, com seus respectivos acessórios, pelo valor total de R$28.100,00
(vinte e oito mil e cem reais);

2. SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI-ME - Apresentou proposta de preço para
venda de uma câmera fotográfica profissional marca Canon, modelo EOS 6D,
com seus respectivos acessórios, pelo valor total de R$29.696,00 (vinte e
nove mil, seiscentos e noventa e seis reais);

3. WF LICITAÇÕES LTDA-EPP - Apresentou proposta de preço para venda de
uma câmera fotográfica profissional marca Canon, modelo EOS 6D, com seus
respectivos acessórios, pelo valor total de R$29.699,00 (vinte e nove mil,
seiscentos e noventa e nove reais).

Considerando que o Diretor Administrativo e Financeiro, através do Despacho nº
749/2022-DIRAF (000029340462) em atendimento ao Despacho nº 153/2022-GEPAT
(000029297957) autorizou a compra da câmera fotográfica e de seus respectivos
acessórios, determinando que os autos fossem enviados à Gerência de Licitação e
Contratos – GELIC, para o prosseguimento regular do processo licitatório, em estrita
observância ao Regulamento Interno das Licitações e Contratos da Agência de
Fomento de Goiás S/A.
 
Considerando o exposto no Mapa de Comparação de Preços (000029300184),
anexada aos autos, restou comprovado que a melhor proposta apurada, foi aquela
apresentada pela empresa 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI, que
apresentou proposta de preço para venda de uma câmera fotográfica profissional e
respectivos acessórios, pelo valor total de R$28.100,00 (vinte e oito mil e cem
reais) com pagamento à vistas, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
 
Considerando que a referida contratação por meio desta Dispensa de Licitação
cumpre os princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, fatores
que propiciam segurança jurídica da contratação, senão vejamos:
As compras e contratações das entidades públicas seguem obrigatoriamente um
regime regulamentado por Lei.
 
O fundamento principal pelo qual reza o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal
de 1988, o qual determina que as obras, serviços, compras e alienações devem
ocorrer por meio de licitações.
 
A licitação foi o meio encontrado pela Administração Pública para tornar isonômica a
participação de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades
dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas e/ou
pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e
nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.
Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da
Constituição Federal de 1988:
(...)
“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
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obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”
 
Para regulamentar o exercício dessa atividade foi então criada a Lei Federal nº
13.303/2016, mais conhecida como Lei das Estatais e da instituição do Regulamento
Interno das Licitações e Contratos da Agência de Fomento de Goiás S/A.
 
O objetivo da licitação é contratar a proposta mais vantajosa, primando pelos
princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é
regra.
Entretanto, existem aquisições e contratações que possuem caracterizações
específicas tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais.
 
Na ocorrência de licitações impossíveis e/ou inviáveis, a lei previu exceções à regra,
no caso, as Dispensas de Licitações e as Inexigibilidades de Licitações. Trata-se de
certame realizado sob a obediência ao estabelecido no Art. 51, Inciso II do
Regulamento Interno das Licitações e Contratos da GOIÁSFOMENTO, onde
se verifica ocasião em que é cabível a Dispensa de Licitação:
O Regulamento Interno das Licitações e Contratos da GOIÁSFOMENTO,
estabelece o seguinte:
"Art. 51. A licitação poderá ser dispensada nas seguintes hipóteses:
I...
II  Para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais) e para alienações, nos casos previstos neste Regulamento,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;
III..."
 
Os atos em que se verifique a Dispensa de Licitação são atos que fogem ao princípio
constitucional da obrigatoriedade de licitação, consagrando-se como exceções a este
princípio. Assim, trata-se de ato discricionário, mas que devido a sua importância e
necessidade extrema de idoneidade, se submete ao crivo de devida justificativa que
ateste o referido ato.
 No caso em questão se verifica a análise do inciso II, inobstante o fato da presente
contratação estar dentro dos limites estabelecidos no Art. 51, Inciso II do
Regulamento Interno das Licitações e Contratos da GOIÁSFOMENTO, o que
justifica a contratação direta.
 
O critério do menor preço deve presidir na escolha do adjudicatário direto como
regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar aos autos do respectivo processo,
pelo menos 03 (três) propostas de preço, conforme pode ser verificado no Mapa de
Comparação de Preços (000029300184).
 
Finalmente, considerando que as despesas decorrentes desta Dispensa de Licitação,

Despacho 224 (000029564935)         SEI 202200059000545 / pg. 19



informada no Despacho nº 60/2022-ASTEC (000029513309), serão contabilizadas
através da Dotação Orçamentária: Conta nº 2.2.5.30.10.002.000-7 – IMOBILIZADO
DE USO – MÁQUINAS e 8.1.8.20.30.001.000-9 – APROVISIONAMENTO E AJUSTES
PATRIMONIAIS – DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO.
 
Esta Comissão, com base na solicitação da Gerência de Comunicação estampada no
Ofício nº 1115/2022-GECOM (000029125205) e ainda, nas considerações acima,
resolve declarar por meio deste Despacho, a Dispensa de Licitação, que tem por
objeto a contratação a empresa 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI, que
apresentou a proposta de preço mais vantajosa para fornecimento a esta
GoiásFomento de uma câmera fotográfica profissional marca Canon, modelo EOS 6D,
mais os seguintes acessórios: Lente Canon 50mm 1.8, Lente Canon 24-70mm
2.8, Flash Canon SpeedLite 430EX II, Tripé 1,80m, pelo valor total de R$28.100,00
(vinte e oito mil e cem reais), para pagamento à vista,  mediante apresentação da
nota Fiscal/Fatura. Fundamentação Legal: Art. 51, Inciso II do Regulamento
Interno das Licitações e Contratos da Agência de Fomento de Goiás S/A.
 
Diante do exposto, participamos que foram juntados todos os documentos
necessários para instruir este procedimento.
 
Remetam-se os autos à GEJUD para o devido parecer jurídico e, após, ao Senhor
Presidente para, caso assim entenda, autorizar a referida contratação nos termos
das considerações acima.
 

 

 
JOHNILTON DE ALMEIDA E SILVA

Presidente da CPL

 

Membros:

 

______________________________

01. Daniella Borges de Lima Marques

 

 

______________________________

02. Petherson Santos Santana

 
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DO (A) AGENCIA DE

FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO, ao(s) 28 dia(s) do mês de abril de 2022.
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Documento assinado eletronicamente por JOHNILTON DE ALMEIDA E SILVA,
Gerente, em 28/04/2022, às 09:32, 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 DANIELLA BORGES DE LIMA MARQUES,
Membro de Comissão, em 28/04/2022, às 09:33, 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 PETHERSON SANTOS SANTANA, Assessor
(a), em 28/04/2022, às 16:04, 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
000029564935 e o código CRC 372142FF.

 
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

AVENIDA GOIÁS 91, S/C - Bairro CENTRO - GOIANIA - GO - CEP 74005-010 -
 (62)3216-5023.

 

Referência:
Processo nº 202200059000545 SEI 000029564935
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ESTADO DE GOIÁS
AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - GOIASFOMENTO

GERÊNCIA JURÍDICA
 
 

Processo: 202200059000545

Nome: @nome_interessado_maiusculas@

Assunto: AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA 

PARECER GOIASFOMENTO/GEJUD-17160 Nº 113/2022

A Gerência de Comunicação, por meio do Ofício nº 1115/2022 -
GECOM (000029125205), solicitou da Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF a autorização para
aquisição de uma câmera fotográfica profissional, marca Canon, modelo EOS 6D, mais os seguintes
acessórios: Lente Canon 50 mm 1.8, Lente Canon 24-70mm 2.8, Flash Canon SpeendLite 430EX II,
Tripé 1,80m, pelo valor total de R$ 28.100,00 (vinte e oito mil e cem reais), para atender as demandas
desta Agência de Fomento, constante do Ofício citado, oportunidade em que a Diretoria encaminhou o
Processo à Gerência de Serviços Gerais e Patrimônio - GEPAT para as providências de praxe, conforme
Despacho 697/2022.

Em resposta, a Gerência de Serviços Gerais e Patrimônio - GEPAT emitiu o Despacho
nº 153/2022 (000029297957), anexando o Mapa Comparativo de Preços (000029300184) junto às
empresas especializadas no seguimento de câmeras fotográficas, o qual comprova que a proposta de
menor valor foi apresentada pela empresa 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI, para
venda da referida câmera fotográfica profissional e respectivos acessórios pelo valor total de R$28.100,00
(vinte e oito mil e cem reais) com pagamento à vistas, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

É sabido que o critério do menor preço deve reger a escolha do adjudicatário direto
como regra geral, o que foi feito com a juntada aos autos de 03 (três) propostas de preço, constantes
do Mapa de Comparação de Preços (000029300184).

O Diretor Administrativo e Financeiro, através do Despacho nº 749/2022-DIRAF
(000029340462) em atendimento ao Despacho nº 153/2022-GEPAT (000029297957) autorizou a
compra da câmera fotográfica e de seus respectivos acessórios, determinando o envio dos autos à
Gerência de Licitação e Contratos – GELIC, para o prosseguimento regular do processo licitatório, em
estrita observância ao Regulamento Interno das Licitações e Contratos da Agência de Fomento de Goiás
S/A.

As despesas decorrentes desta Dispensa de Licitação, informada no Despacho nº
60/2022-ASTEC (000029513309), serão contabilizadas através da Dotação Orçamentária nº
2.2.5.30.10.002.000-7 – IMOBILIZADO DE USO – MÁQUINAS e 8.1.8.20.30.001.000-9 –
APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS – DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO.

A Comissão Permanente de Licitação, analisando o assunto, expondo os fatos e tecendo
considerações, resolveu com fulcro no Art. 51, inciso II do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da GoiásFomento, declarar DISPENSÁVEL A LICITAÇÃO, da seguinte forma:

Esta Comissão, com base na solicitação da Gerência de Comunicação estampada no Ofício nº 1115/2022-
GECOM (000029125205) e ainda, nas considerações acima, resolve declarar por meio deste Despacho,
a Dispensa de Licitação, que tem por objeto a contratação a empresa 2SP COMÉRCIO DE
ELETRÔNICOS EIRELI, que apresentou a proposta de preço mais vantajosa para fornecimento a esta
GoiásFomento de uma câmera fotográfica profissional marca Canon, modelo EOS 6D, mais os seguintes
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acessórios: Lente Canon 50mm 1.8, Lente Canon 24-70mm 2.8, Flash Canon SpeedLite 430EX II, Tripé
1,80m, pelo valor total de R$28.100,00 (vinte e oito mil e cem reais), para pagamento à vista,  mediante
apresentação da nota Fiscal/Fatura. Fundamentação Legal: Art. 51, Inciso II do Regulamento Interno
das Licitações e Contratos da Agência de Fomento de Goiás S/A.

Solicitada a manifestação desta Gerência, ratificamos as explanações e fundamentações
feitas pela Comissão Permanente de Licitação no mencionado Despacho, e permitimo-nos fazer as
seguintes considerações:

O Regulamento Interno das Licitações e Contratos desta Agência de Fomento de Goiás
estabelece em seu art. 51 o seguinte:

Art. 51. A licitação poderá ser dispensada nas seguintes hipóteses:
(...)
II - Para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, nos
casos previstos neste Regulamento, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez;

Ante o exposto, entendemos que o procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO está
de acordo com a legislação vigente, tendo em vista que esse valor se enquadra nos limites para
contratação direta, nos termos do Art. 51, inciso II do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
GoiásFomento.

Observamos que não se encontram anexadas aos autos a documentação e certidões da
empresa a ser contratada.

Por fim, ressaltamos que todas as Certidões da empresa deverão estar dentro do prazo
de validade no momento da contratação. 

GERÊNCIA JURÍDICA do (a) AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS -
GOIÁSFOMENTO, aos 03 dias do mês de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por GALBIA DO AMOR DIVINO ROSA, Gerente,
em 04/05/2022, às 10:27, 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
000029713508 e o código CRC 17FCF2F8.

 
GERÊNCIA JURÍDICA

AVENIDA GOIÁS 91 - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - S/C (62)3216-
4931

 

Referência: Processo nº 202200059000545 SEI 000029713508
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