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PARECER JURÍDICO 

 

 

CONSULTA 

 

   Em atenção ao disposto na Lei n. 8.666/93, a Assessoria Jurídica 

foi instada a manifestar acerca do procedimento de licitação n. 1234/2017, modalidade 

dispensa n. 009/2017, referente ao contrato de locação de imóvel para a realização de 

cerimônia de Colação de Grau Unificada dos Cursos do Centro Universitário de 

Mineiros. 

 

PARECER JURÍDICO 

 

   A Lei n. 8.666/93 impõe a obrigatoriedade de licitação para as 

contratações realizadas pela Administração Pública, ressalvadas as hipóteses em que a 

competição resta inviabilizada de acordo com rol taxativo contido nos artigos 24 e 25 

do referido diploma geral. 

    Analisando o caso vertente, resta concluir tratar-se de exceção ao 

dever de licitar tendo em vista as peculiaridades exigidas para a contratação, pois a 

locação de 03 stands para divulgação da imagem, bem como dos serviços oferecidos 

pela instituição, tais como cursos de graduação e de pós-graduação. 

    Considerando ser um evento realizado por empresa idônea de 

nossa cidade e que a divulgação da UNIFIMES trará benefícios à instituição, que terá 

uma visibilidade maior em Mineiros e região. O evento possui uma infraestrutura 

mínima, destinado à realização de feira de agronegócios e que o preço da contratação é 

equivalente ao praticado no mercado, conforme proposta apresentada pelos 

organizadores. 

   Em assim sendo, resta concluir pela regularidade do procedimento 

em apreço face à inviabilidade de se estabelecer competição, tendo em vista ser um 

evento único da cidade e região. 

    

CONCLUSÃO 
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   Face ao exposto, atendidos os requisitos estampados no artigo 24, 

inciso X, da Lei n. 8.666/93, pelo fato de que a divulgação dos cursos de graduação e 

pós-graduação ser uma atividade precípua da FIMES, a Assessoria Jurídica da FIMES - 

Fundação Integrada Municipal de Ensino Superior, entende que a locação dos 03 stands 

por ocasião do evento da Feira de Negócios Agropecuários promovido pela COMIVA, 

poderá ser realizada sem quaisquer óbices pela Administração Superior da Instituição. 

 

Mineiros/GO, 19 de setembro de 2017. 

 

 

 

ENALDO RESENDE LUCIANO 

Assessor Jurídico da FIMES/UNIFIMES 


