
 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO PRÓ-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO - ASPEUR 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO FDL0004/2014 
 

A Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo – ASPEUR torna público que 
adquiriu com base no art. 24, inciso II, da Lei Federal 8666/93, conforme quadro abaixo: 

 
Item Qnt. Und Descrição Unitário  Total 

01 01 
Und 

Deslocamento aéreo POA – Brasilia. Saída 

17/08/2014 e retorno 19/08/2014 -Andre 

Luciano Viana 

R$ 2.544,10 R$ 2.544,10 

Total   R$ 2.544,10 
Contratado: ABM Turismo Ltda, R$ 2.544,10 (Dois mil e cinquentos e quarenta e 

quatro reais e dez centavos) – Ordem de Compra: 103550 

    Com base no Art.24 Inciso II, da Lei Federal 8.666/93, tendo em vista os 

elementos instruídos na ata datada de 12.08.2014 da Comissão permanente de Licitações e 

para cumprimento do Convênio Finep “Incubadora de Economia Solidária da Feevale” nº. 

01.09.0020.00 ref. 0404/08, para o fiel cumprimento do objeto, que tem por finalidade 

fortalecer o trabalho da Incubadora de Economia Solidária Feevale, que já vem atuando na 

sua região de abrangência desde 2009, promovendo eventos, discussões, feiras, 

partcipando das instâncias políticas da EPS e já realizando atividades de apoio aos 

Empreedimentos de Economia Solidária. Solicita-se o financiamento do PRONINC para 

fortalecer e sistematizar essas ações, especialmente o acompanhamento e Incubação aos 

EES, além de integrar tais atividades de extensão com outras de ensino e pesquisa que tem 

sido desenvolvidas também pela equipe de professores da Incubadora. Entende-se que 

esse conjunto ações, detalhados ao longo do projeto, permitirão fortalecer não apenas a 

Incubadora, os EES atendidos, mas também a própria EPS como ferramenta de 

desenvolvimento local, fomentando uma reflexão teórico-prática sobre o papel do trabalho 

na sociedade, tanto no âmbito interno da Universidade, quanto na comunidade à qual ela 

pertence e com quem ela dialoga.Novo Hamburgo, 13 de Agosto de 2014. 

 

Alexandre Zeni 

Representante Legal da ASPEUR/FEEVALE 

 

Publicado e afixado no Mural de Licitações em 13 de Agosto de 2014. 


