
 
 

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – 024/2022 

 
 

DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO 

DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA OU PROFISSIONAL 

ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS JURÍDICOS. 

 

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

atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso nos termos do artigo 75 inciso II da Lei 

14.133/2021, e suas modificações posteriores; 

 

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021 para dispensar a 

licitação quando em razão do valor, sendo um serviço comum, a contratação poderá ser feita por 

dispensa de licitação no limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para serviços comuns.  

 

CONSIDERANDO o parecer jurídico. 

 

CONSIDERANDO que o registro de marcas e patentes é feito no INPI (Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual). O órgão não exige que se tenha um profissional especializado para 

requerer o registro da marca ou a obtenção da patente. 

 

CONSIDERANDO que a Propriedade Industrial é regulamentada sob uma legislação complexa. 

Um profissional que passou por diversos processos já tem experiência para organizar os 

documentos, provas, certificados e certidões que vão se fazer necessárias em cada processo. 

 

CONSIDERANDO que o INPI tem seu próprio prazo para o andamento do processo. Entretanto, 

ele pode ser atrasado por Oposição, falta de documentos e outros problemas. Um escritório 

especializado em registro de marcas e patentes pode agilizar o processo porque tem expertise para 

preparar o processo de forma que flua sem maiores problemas, sendo que a FESG não possui em 

seu quadro nenhum especialista nesta área. Ao contar com o trabalho especializado, tem-se 

orientação e consultoria em todo o processo, aumento significativo das chances de ter o registro 

confirmado. Além disso, pode reduzir o tempo de espera. 

 

CONSIDERANDO que a partir da necessidade de realizar o pedido de registro de marca em 

território nacional, é necessário seguir alguns passos. Esses passos são basicamente: a busca 

prévia, o pedido do registro, o exame formal, a publicação do pedido, o exame de mérito e a 

concessão do registro. 

 

CONSIDERANDO que dentro da quarta fase do processo de registro de uma marca, é realizado 

a publicação do pedido. A publicação do pedido é feita após o cumprimento das exigências ou 

quando o processo for instruído normalmente, com a sua devida publicação na revista do INPI - 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A partir do primeiro pagamento (seguindo a tabela de 

retribuições do próprio INPI) realizado ao fazer o pedido de registro, e da publicação, inicia-se um 

prazo de 60 (sessenta) dias para interessados apresentarem oposição, conforme previsto no artigo 

158 da LPI. 

 



 
 

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, com empresas de outras regiões mais distantes. 

 

DECLARA: 

 

Art. 1º - Fica declarada a dispensa de licitação para aquisição dos itens, conforme tabela em 

anexo: 

 
ITEM QTD UND DESCRIÇÃO VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

1 1 P.S  

Apresentação de oposição no processo n. 819951886, com 

prazo de 60-sessenta dias já em curso a contar de 

21/12/2021, que corre perante o INPI, incluindo demais 

procedimentos sobre propriedade intelectual, como 

depósito da marca ou patente, recursos, revisão, 

caducidade, nulidade etc, independente das negociações 

extrajudiciais, e com especial análise dos procedimentos 

administrativos n. 819951886, n. 911996567 e n. 

915908034; e realização dos procedimentos sobre 

propriedade intelectual junto ao órgão competente, 

incluindo o pedido de transferência de titularidade e 

acompanhamento integral para fins de concessão do 

registro pretendido, na hipótese da cessão dos direitos da 

marca “Unicerrado” à Fundação de Ensino Superior de 

Goiatuba por sua atual titular 

 R$ 8.600,00 R$ 8.600,00 

2 1 P.S  

Acompanhamento extrajudicial com terceiros, com 

utilização de práticas colaborativas, mediação, conciliação, 

negociação ou qualquer outro método autocompositivo, 

para fins de cessão dos direitos da marca “Unicerrado” que 

se pretende registrar, incluindo requerimento de 

homologação de acordo realizado em esfera extrajudicial 

perante o Poder Judiciário 

R$ 4.850,00 R$ 4.850,00 

TOTAL R$ 13.450,00 

 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da Srª LUANA APARECIDA 

PEREIRA ALVES, advogada, inscrita na OAB 54995 e no CPF: 107.482.406-75 e portadora do 

RG 17303832 SSP-MG residente e domiciliado em Paracatu-MG nos termos da proposta de 

serviços apresentada pela mesma no valor total de R$ 13.450,00 (treze mil quatrocentos e 

cinquenta reais), que deverá ser pago em duas parcelas iguais, sendo a primeira do primeiro 

protocolo administrativo junto ao INPI ou do protocolo de acordo extrajudicial junto à Vara Cível 

competente, o que sobrevier primeiro, e a segunda em até 90 dias corridos a contar da apreciação 

do mérito da oposição pelo INPI, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, 

devidamente atestada pelo setor competente.  

 

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

 

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

 

Goiatuba, 14 de fevereiro de 2022. 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 
 


