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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

 

 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: 

 

1. A oportunidade da instituição em apresentar seus serviços, cursos de 

graduação quanto os de pós-graduação, à sociedade local e regional, 

através do evento FEINAGRO – Feira do Agronegócios, promovido pela 

COMIVA – Cooperativa Mista Vale do Araguaia, que ocorrerá entre os 

dias 20 a 22/09/2017; 

2. Que os espaços a serem locados, a saber, 03 (três) stands básicos, com 9 

m² (nove metros quadrados), cada; 

3. Que os espaços locados atendem aos requisitos exigidos por esta 

Administração, tais como espaço físico adequado, localização e valor de 

mercado, ou seja, que o valor cobrado pelos espaços são os mesmos 

cobrados para todas as locações dos stands; 

4. A urgência que o caso requer; 

5. Estar o processo instruído com todos os documentos pertinentes e também 

com o Parecer da Assessoria Jurídica da Instituição pela legalidade da 

Dispensa e contratação direta da Locação; 

6. O que dispõe o inciso X, do artigo 24, da Lei 8.666/93; 

7. Que a empresa a ser contratada apresentou toda a documentação fiscal 

exigida para a contratação com a Administração Pública; 

 

  RESOLVE: 
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 Dispensar a licitação para a locação de 03 (três) unidades de stands com 

9m² (nove metros quadrados), cada, num total de 27 m² (vinte e sete metros 

quadrados), para exposição da FIMES/UNIFIMES, na Feira de Agronegócios, a 

ser realizada na sede da Associação dos Funcionários da COMIVA –

AFUCOMIVA, promovida pela COMIVA – Cooperativa Mista Agropecuária do 

Vale do Araguaia, cooperativa, devidamente cadastrada no CNPJ sob n. 

01.167.501/0001-20, com sede na Praça Deputado José Alves de Assis, n. 11, 

Centro, Mineiros/GO, CEP 75.830-000, neste ato representado pelo seu 

Presidente Marco Antônio Oliveira Campos, brasileiro, casado, portador do CPF 

814.972.291-20 e RG n. 3558392-8992614 DGPC/GO, residente e domiciliado 

nesta cidade e Mineiros/GO.  

 

Contratado: COMIVA – Cooperativa Mista do Vale do Araguaia, cooperativa, 

devidamente cadastrada no CNPJ sob n. 01.167.501/0001-20, com sede na Praça 

Deputado José Alves de Assis, n. 11, Centro, 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; 12.122 - Ensino Superior; 12.122.1021 - Ensino 

Superior de Graduação; 12.122.121-4066 - Manutenção de Administração; 

33.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

Valor total da locação:  R$ 9.000,00 (nove mil reais). 

  

Mineiros/GO, 19 de setembro de 2017. 

 

 

ITA DE FÁTIMA DIAS SILVA 

Diretora Geral da FIMES 


