
  
 

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – 050/2021 

 

Declara Dispensável a Realização de 

Procedimento Licitatório para a 

Contratação de empresa especializada 

em confecção de Material Gráfico 

(Totem), utilizados na divulgação da 

IES e seus Cursos, atendendo as 

necessidades da 

FESG/UNICERRADO. 

 

O presidente da FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA, no uso de 

suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do Art. 24, caput, da Lei 

nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas modificações posteriores; 

 

CONSIDERANDO o pedido e a justificativa do Sr Maksuel Resende Silva Diretor 

Administrativo; 

 

CONSIDERANDO o parecer da assessoria jurídica da FUNDAÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DE GOIATUBA. 

 

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da Lei de Licitações, para 

dispensar a licitação para aquisições ou contratações com valores inferiores a 

R$17.600,00 (dezessete mil  e seiscentos reais). 

  

CONSIDERANDO que os preços praticados pelo fornecedor abaixo citado são 

vantajosos para a Administração, porque acompanha a média dos preços praticados 

pelas empresas do ramo, o que eliminaria maiores gastos. 

 

CONSIDERANDO que o material será fixado em local de grande movimentação, 

visando à publicidade da IES e seus Cursos. 

    

     DECLARA: 

 



  
Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para a contratação de empresa 

especializada em confecção de material gráficos (Totem); 

 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Empresa: 

GRAFICA LIDER GOIATUBA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, registrada 

no CPNJ nº 23.154.149/0001-20, sediada à Avenida Pres. Vargas, 31 – Vila Esperança 

– Goiatuba - GO, representada por seu proprietário Cilfarney Bráz de Araújo, 

brasileiro, empresário, portador (a) da CI RG nº 2995727 SSP - GO, e CPF nº 

576.468.051-49, residente e domiciliado em Goiatuba - GO, nos termos da proposta de 

fornecimento apresentada pela mesma no valor total de R$3.000,00 (três mil reais), 

conforme planilha abaixo: 

 

ITEM QUANT UND PRODUTO/DESCRIÇÃO UNITÁRIO TOTAL 

1       5 Und TOTEM 5.0 X 2.0 MT R$                600,00 R$                3.000,00 

   Total  R$            3.000,00 

 

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

disposições em contrário. 

 

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

 

Goiatuba, 06 de outubro de 2021. 

 

  

 

 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 

 

 

 

 

 

 
 


