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Decreto Fundacional nº 164/2017 

 

“Dispõe sobre a dispensa de licitação para 

locação de espaço/auditório”. 

 

A Diretora Geral da Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior de Mineiros – 

FIMES, Profª. Ma. Ita de Fátima Dias Silva, no uso de suas atribuições legais em vigor; 

 

  CONSIDERANDO A necessidade da instituição de locação de espaço, auditório para 

250 pessoas, para realização de evento por ocasião da Semana Universitária dos cursos do 

Centro Universitário de Mineiros, evento que acontecerá entre os dias 18 e 19/10; 

  CONSIDERANDO A necessidade de oferecimento de Coffee Break e que a 

empresa dispõe desse serviço; 

  CONSIDERANDO Que o imóvel discriminado nos autos deste processo foi 

aquele que atendeu os requisitos exigidos por esta Administração, tais como espaço 

físico adequado, localização e valor de mercado; 

CONSIDERANDO o que dispõe o inciso X, do artigo 24, da Lei 8.666/93; 

CONSIDERANDO o parecer jurídico; 

CONSIDERANDO a proposta apresentada. 

 

DECRETA: 

 

 Art. 1º - Fica dispensada a realização de procedimento licitatório para a locação 

de espaço urbano para o atendimento das necessidades do Centro Universitário de Mineiros - 

UNIFIMES. 

   Art. 2º - Fica autorizada a locação de um imóvel, espaço para auditório, situado 

na Rodovia 364, KM 299, à direita 500 metros, Zona Rural, Mineiros/GO, denominado Gran 

Park Hotel e Convenções, bem como a utilização dos serviços de coffe break para os dias 18 e 

19/10/2017, com capacidade para 250 pessoas, bem como todas as suas dependências e seus 

acessórios ali existentes. 

 



2 

 

Imóvel de propriedade de propriedade de Juracy Pereira Martins & Cia. Ltda. ME, 

pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob n. 15.247.052/0001-

34, neste ato representada pela sócia-proprietária Vânia Maria Martins Timo, brasileira, viúva, 

empresária, portadora do CPF 351.312.411-20 e RG 1292540/2ª Via, residente e domiciliada 

nesta cidade de Mineiros/GO, no valor total estimado de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta 

reais), conforme proposta apresentada, para realização de evento, com o imóvel disponível 

das 18:00 às 23:00 horas dos dias 18 e 19 de outubro de 2017, estimando-se um total de 250 

(duzentos e cinquenta) pessoas. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Publique-se. Cumpra-se. 

 

Gabinete da Diretora Geral da FIMES, aos dezessete dias do mês de outubro do 

ano de dois mil e dezessete (17/10/2017). 

 

 

Ita de Fátima Dias Silva 

Diretora Geral 


