
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2015 

 

 A Diretora Geral da FIMES - Fundação Integrada Municipal de 

Ensino Superior, no uso de suas atribuições legais em vigor, nos termos do 

art. 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93 e CONSIDERANDO: 

 

a) - A necessidade de implantação de uma Clínica de Psicologia para 

atender às necessidades do Curso de Psicologia do Centro Universitário de 

Mineiros - UNIFIMES; 

b) - Não haver disponibilidade de espaço para a implantação de uma 

Clínica de Psicologia na atual estrutura física da Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior - FIMES; 

c) - A real necessidade de uma Clínica de Psicologia no âmbito acadêmico, 

para aprimorar o desenvolvimento teórico e prático dos discentes da 

UNIFIMES; 

d) - Que a FIMES não possui recursos orçamentários suficientes para a 

aquisição e/ou construção de um imóvel específico para a implantação de 

uma Clínica de Psicologia no momento; 

e) - A existência de grande número de imóveis no perímetro urbano do 

município de Mineiros – GO disponíveis para locação e que atendem às 

necessidades da Instituição; 

f) - A realização de Chamada Pública para a avaliação de imóveis e o não 

comparecimento de interessados e propostas de locação; 

g) - Que o imóvel selecionado atende perfeitamente às necessidades da 

Instituição, tanto em valor de mercado como em estrutura física e 

conservação; 

h) - O que dispõe o inciso X, do artigo 24, da Lei 8.666/93; 

i) - Que a empresa a ser contratada apresentou toda a documentação fiscal 

exigida para a contratação com a Administração Pública; 

j) - O parecer jurídico emitido pela Assessoria Jurídica da Instituição. 

 

 

  RESOLVE: 

 

 I - Dispensar a licitação para locação do imóvel de propriedade de: 

Renata Rodrigues Machado Sousa, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o 

n. 929.853.601-10, conforme consta Escritura pública devidamente 

registrada sob n. de Matrícula expedida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis local, 20.322, livro 2, data de 02/09/2008. 

 

 

Contratado: Renata Rodrigues Machado Sousa; 



Endereço: Rua 22, Qd. 05, Lt. 07 e parte do Lt. 08, Setor Aeroporto, 

Mineiros - GO. 

Dotação Orçamentária: As despesas decorrentes do presente contrato 

correrão por conta dotação orçamentária nº 08.001 - Fundação Integrada 

Municipal de Ensino Superior; 12 - Educação; 12.364 - Ensino Superior; 

12.364.0430 - Ensino Superior de Graduação; 12.364.0430-8076 - 

Manutenção da Unidade Básica  Biociências - Curso de Psicologia; 

33.90.36-0058 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física, aprovado para 

o exercício de 2015. 

Valor total da locação:  R$ 8.172,00 (oito mil, cento e setenta e dois reais) 

 

Mineiros - Goiás, 17 de agosto de 2015. 

 

 

ITA DE FÁTIMA DIAS SILVA 

Diretora Geral da FIMES 


