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ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – 066/2022 

 

 
DECLARA DISPENSÁVEL A 

REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO, REFERENTE À 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA 

HOSPEDAGEM DO SITE 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 que aumentou o consumo de recursos do atual site da instituição, bem 

como novas atualizações que estão sendo realizadas, se faz necessária a contratação do 

serviço de hospedagem do site da FESG/Unicerrado e processamento dos seus serviços. 

 

CONSIDERANDO o parecer jurídico. 

 

CONSIDERANDO que a prestação desse serviço é imprescindível à 

FESG/UNICERRADO, para disponibilizar o acesso ao site institucional de forma 

satisfatória. 
 

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. 

  

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

prestação de serviço de armazenamento em nuvem para hospedagem do site da 

FESG/Unicerrado; 

 

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

 

CYBERWEB NETWORKS LTDA, inscrita no CNPJ: 05.305.671/0001-84, com 

http://www.unicerrado.edu.br/
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sede na Avenida Cristóvão Colombo, nº 2360, Conjunto 605, Bairro Floresta na cidade de 

Porto Alegre - RS neste ato representada pelo seu procurador Sr. Ricardo Francisco 

Coelho, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1082202712-SSP-RS e CPF nº 965.350.750-

87, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS nos termos da proposta de prestação de 

serviço apresentado pela mesma no valor de R$ 6.780,36 (seis mil setecentos e oitenta 

reais e trinta e seis centavos). 

 

 Disponibilidade para até 10 sites 

 Espaço em disco SSD de 50 GB 

 200 GB de espaço para e- mails, quantidade de contas ilimitada; 

 Certificado SSL Let’s Encrypt  

 AntiSpam  

 16 vCPUs para processamento 

 16 GB de Memória RAM. 

 Monitoramento e gestão de recursos feita por especialistas da hospedagem. 

 

 

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

contrário.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Goiatuba-Go, 29 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Vinícius Vieira Ribeiro 

Presidente da FESG 
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