
 
 

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – 063/2021 

 
DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA O FORNECIMETO 

AQUISIÇÃO DE MONITORES E 

COMPUTADORES PARA ATENDER A 

CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 003/2019 – 

FIRMADO ENTRE SECRETARIA DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E 

SUPERINTENDÊNCIA DE POLICIA TÉCNICO- 

CIENTIFICA DO ESTADO DE GOIÁS E A 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE 

GOIATUBA;  

 

O presidente da FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, no 

uso de suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso nos termos do 

artigo 75 inciso II da Lei 14.133/2021, e suas modificações posteriores; 

 

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 75 da Lei 

14.133/2021 para dispensar a licitação quando em razão do valor, sendo um serviço 

comum, a contratação poderá ser feita por dispensa de licitação no limite de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) para serviços comuns.  

 

CONSIDERANDO a necessidade da aquisição de monitores e computadores 

para atender a contrapartida do Convênio 003/2019 – firmado entre Secretaria de 

Segurança Pública e Superintendência de Policia Técnico- Cientifica do Estado de 

Goiás e a Fundação de Ensino Superior de Goiatuba. 

 

CONSIDERANDO que não se encontram vigentes licitações para aquisição 

destes itens no âmbito da FESG/UNICERRADO. 

 

CONSIDERANDO que tal contratação se dá pela necessidade de atender a 

cláusula segunda do Convenio 003/20219 que trata das obrigações da FESG: 

 
2.1 Fornecer recursos bens/materiais de consumo à Superintendência 

de Polícia Técnico-Científica, no evento da doação de cadáver, em 

valor equivalente a R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais), 

sendo este valor de referência reajustado anualmente, após acordo 

entre as partes. Os bens/materiais serão especificados e quantificados 

por esta Superintendência, sendo a listagem fornecida à Fundação de 

Ensino Superior de Goiatuba UniCerrado, ficando sob 

responsabilidade desta Superintendência a avaliação da amostra dos 

bens/materiais fornecidos, e autorização para a referida aquisição. O 

valor de referência, em nenhuma hipótese, será repassado diretamente 

à Superintendência de Polícia Técnico-Científica e servirá apenas de 

parâmetro como forma de mensuração para elaboração da lista, 

limitando o grau de discricionariedade do ato, a fim de possibilitar a 

viabilidade do convênio e evitar a elaboração de lista equivalente a 

valores astronômicos ou infimos. Os bens/materiais de consumo 

fornecidos serão utilizados para manutenção do próprio convênio e 

permitirão a preparação, fixação, conservação e acondicionamento dos 

cadáveres a serem doados, possibilitando dessa maneira a própria 

execução do convênio. 



 
 

 

DECLARA: 

 

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição dos itens, 

conforme tabela em anexo: 

 

Item QUANT DESCRIÇÃO VALOR 

UNT 

VALOR 

TOTAL 

01 

 

10 Monitores 24 polegadas full HD 

de LED 

R$ 1.080,00 R$ 10.800,00 

 

02 12 Computador Desktop gabinete 

slim ou mini, processador Intel 

Care I5 ou ADM Ryzen 5, 

mínimo de 8GB de memoria 

RAM, SSD mínimo de 240GB, 

porta HDMI, Wi-fi, Mouse e 

Teclado, sem monitor. 

R$ 1.850,00 R$ 22.200,00 

TOTAL   R$ 33.000,00 

 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da empresa FREITAS 

COMPUTADORES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, registrada no CPNJ 

nº 20.477.029/0001-76, com sede a Av. C 255, nº 270, setor Nova Suíça - Goiânia – 

GO, neste ato representado pela titular administradora a Srª LÁZARA LOPES DE 

FREITAS, brasileira, comerciante, inscrito no CPF: 058.655.301-00, residente em 

Goiânia – GO no valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), que deverá ser 

pago após a entrega e emissão da nota fiscal.  

 

 

Art. 3º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação revogada as 

disposições em contrário  

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE. 

 

Goiatuba, 25 de novembro de 2021. 

 

 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 

 

 
 


