
 
 

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – 006/2022 

 
DECLARA DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, 

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO 

DE AGENDAS PERSONALIZADAS 

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 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 as agendas serão distribuídas aos funcionários da 

FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GOIATUBA e parceiros e, tendo em vista 

o planejamento das atividades do ano dentro da Instituição.  

 

CONSIDERANDO que o material solicitado faz parte da estratégia de 

marketing da instituição. 

 

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. 

 

CONSIDERANDO que não se encontram vigentes licitações para aquisição 

deste item no âmbito da FESG/UNICERRADO. 

 

DECLARA: 



 
 

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

conforme tabela em anexo: 

 

Item Quant Descrição VALOR 

UNT 

VALOR 

TOTAL 

01 

 

350 Agenda - Diário, Lâminas divisórias, Elástico, 

Marcador. 

Capa: 25x38 cm, 4x0 cores, tinta escala em 

couche brilho 210g, gravação em CTP 

Divisórias: 24pgs, 15x21cm, 4 cores, tinta escala 

em couche brilho 210g, gravação em CTP 

Miole: 320 pgs, 15x21 cm, 1 cor, tinta preto 

europa em off-set 70g gravação em CTP 

Apresentação: 15x21cm, 4x4 cores, tinta escala 

em couche brilho 210g, gravação em CTP 

Capa dura: 2 folhas, 15,5x21,5 cm, impressão em 

papelão capa  

dura 2.0 400g 

Lombada: 18mm, laminação Bopp fosca, nº de 

lados 1(capa), verniz 

U.V. 

R$ 37,65 R$ 13.177,50 

 

TOTAL   R$ 13.177,50 

 

Art. 2º - Fica em consequência, autorizado à contratação da empresa AMS 

GRAFICA E EDITORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, registrada no 

CPNJ nº 16.851.106/0001-39, com sede a Av. Ville, n. 3572, no Bairro Loteamento 

Moinho dos Ventos em Goiânia – GO, neste ato representada pelo proprietário o Sr. 

ALUIZIO ANTONIO DA SILVA, brasileiro, comerciante, inscrita no CPF: 

347.645.691-91,  residente em Goiânia – GO no valor total de R$ 13.177,50 (treze mil 

cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos), que deverá ser pago em até 30 

(trinta) dias após a prestação do serviço e emissão da nota fiscal.  

 

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

disposições em contrário  

 

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

 

Goiatuba, 12 de janeiro de 2021. 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 


