
 
 

D E S P A C H O 

 

 

Considerando o que consta na Solicitação de contratação, no Termo de 

Referência e seus anexos, AUTORIZO a contratação de empresa para prestação de 

serviços técnicos especializados em consultoria educacional junto ao UNICERRADO, na 

produção de documentos e projetos institucionais, administrativos e pedagógicos, 

instrução de processos vinculados aos atos regulatórios dos cursos de graduação e da 

Instituição de Ensino, durante o exercício de 2022, com as seguintes especificações: 

 

a) Elaboração de projeto que vise à melhoria e/ou à superação dos 

seguintes gargalos e encaminhar ao Conselho Estadual de Educação - CEE, o mais breve 

possível: 

- Estruturação de cursos de pós-graduação lato sensu na UNICERRADO, 

por área e/ou cursos, de forma contínua; 

- Criação de programas de pós-graduação stricto sensu interinstitucional 

e/ou próprio; 

- Institucionalização de programa de incentivo ao ingresso e permanência 

de acadêmicos nos cursos de graduação da UNICERRADO; e 

- Criação de programa de formação continuada de professores, para os 

docentes, na perspectiva da pesquisa e inovação, a partir de eventos científicos, projetos 

de pesquisa, grupos de pesquisa, implementação da revista científica e dinamização da 

comunicação de trabalhos científicos, tendo em vista o tripé constitucional da articulação 

ensino, pesquisa e extensão. 

b) Desenvolvimento da Pesquisa no Centro Universitário UNICERRADO 

(p. 8 do Parecer CEE); 

c) Estruturação da área de inovação e tecnologia da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-graduação; 

d) Constituição de uma coordenação de pesquisa, para acompanhar o 

desenvolvimento da pesquisa, da iniciação científica, etc; 

e) Criação de calendário anual de realização de eventos científicos da 

UNICERRADO, por curso e/ou área; 



 
 

f) Criação de programa de incentivo à participação de docentes, técnicos 

administrativos e discentes em eventos científicos na região, bem como nacionais e 

internacionais; 

g) Criação da revista científica da instituição; 

h) Implementação do Plano de Capacitação Docente – curto, médio e 

longo prazos (p. 8 do Parecer CEE); 

i) Implantação de políticas de incentivo à inovação tecnológica, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento tecnológico local e regional. (p. 15 do Parecer CEE - 

previsto no PDI); 

j) Estruturação do fluxo das etapas da avaliação institucional; 

k) Estruturação do planejamento das ações da instituição e dos canais 

comunicacionais; 

l) Continuidade do Projeto de “Melhorias dos indicadores avaliativos – 

IGC e ENADE; 

m) Implantação da Curricularização da extensão (p.12 do Parecer CEE); 

n) Elaboração de projetos para a implantação de novos Campus fora da 

sede; 

o) Elaboração e/ou reorganização dos documentos institucionais para 

compor o processo de transformação do Centro Universitário de Goiatuba em 

Universidade de Goiatuba; 

p) Elaboração da proposta para transformação do Centro Universitário em 

Universidade; 

q) Revisão dos Estatuto e Regimento Geral da Mantida, caso seja 

necessário; 

s) Aditamento do Plano de Desenvolvimento Institucional, quando 

necessário;  

t) Auxiliar a equipe gestora no recebimento das Comissões Verificadoras 

do CEE; e 

u) Outras ações demandadas pela instituição. 

Considerando ainda: 

I. que o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal estabeleceu a 

licitação como regra para a contratação de serviços, ressalvadas as 



 
 

hipóteses de dispensa e/ou inexigibilidade estabelecidas na Lei nº 

14.133/2021; 

II. que o inciso III do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, estabelecem a 

possibilidade de inexigibilidade de licitação para a contratação de 

serviços técnicos especializados, dentre eles o de consultoria e 

assessoria; 

III. que o prestador dos serviços técnicos especializados pode ser 

escolhido pelo Administrador em virtude do seu poder discricionário e 

que a escolha está relacionada à confiança por ele depositada em 

quem vai ser contratado, o que inviabiliza a competição e a própria 

licitação, ainda que existirem outros profissionais ou empresa também 

especializada em prestar serviços à Fundação de Ensino Superior de 

Goiatuba - FESG; 

IV. que o Setor Contábil reconheceu adequação a LOA, PPA e LDO, bem 

como existência de dotação orçamentária e suficiência de recursos, 

além de que a contratação não trará impacto negativo ao orçamento;  

 

Nesta senda, em virtude da discricionariedade a mim conferida para 

escolher quem melhor e mais confiável possa ser contratado para cumprir o objeto dos 

serviços a serem contratados, que seja solicitado à empresa SOUZA ASSESSORIA E 

CONSULTORIA A INSTITUIÇÕES DE ENSINO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

44.778.643/0001-36, localizada em Aparecida de Goiânia-GO, na rua das Avenças, 

Quadra 00I, Lote 11, S/N, vila Santos Dumont - Acréscimo,  CEP 74.910-370, para que 

apresente, caso queira, proposta de honorários conforme Termo de Referência que lhe 

deverá ser entregue por cópia, solicitando também que encaminhe, caso tenha interesse 

em apresentar sua proposta, a documentação que ateste sua notória especialização, além 

da regularidade fiscal, tributária e previdenciária. 

 

Caso a referida empresa não apresente sua proposta, que seja comunicado 

imediatamente para a indicação de outro. 

 

 

 

Goiatuba, 16 de fevereiro de 2022. 

 



 
 

      

 

 

 

Vinicius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 


