
 
 

ATO DECLARATÓRIO DE DISPENSA – 057/2021 

 

Declara Dispensável a Realização de 

Procedimento Licitatório para 

contratação de empresa especializada 

para prestação dos serviços de 

reestruturação do site institucional com 

manutenção e assessoria. 

 

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

suas atribuições legais e, especialmente nos termos do inciso II do Art. 24, caput, da Lei 

nº 8.666/93, de 21 de junho de 1.993, e suas modificações posteriores; 

 

CONSIDERANDO o pedido e justificativa do Diretor Administrativo; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de contratação de empresa especializada para 

prestação dos serviços de reestruturação do site institucional com manutenção e 

assessoria; 

 

CONSIDERANDO o parecer da assessoria jurídica da FUNDAÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR DE GOIATUBA. 

 

CONSIDERANDO a previsão legal do inciso II do artigo 24 da Lei de Licitações, para 

dispensar a licitação para aquisições ou contratações com valores inferiores a R$ 

17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais); 

  

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. 

 

CONSIDERANDO a necessidade da FESG/UNICERRADO em fazer sua divulgação 

institucional, tornou-se necessário desenvolver e administrar um website com estrutura 

visual e organizacional que permitam ser entendido e acessado com facilidade por seus 

visitantes, faz-se necessário a contratação de empresa especializada para desenvolver e 

administração do website.  



 
 

 

CONSIDERANDO que a prestação desse serviço é imprescindível à 

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

satisfatória. 

DECLARA: 

 

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

especializada para prestação dos serviços de reestruturação do site institucional com 

manutenção e assessoria; 

 

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

TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ: 37.407.058/0001-64, com sede na Avenida 

C8, nº 806,  Qd. 95, Lt. 05, Sala 04, Setor Sudoeste, Goiânia-GO neste ato 

representada por sua proprietária Srª. Daniela de Sousa Marcussi Vasconcelos, 

brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 27714000-SSP-SP e CPF nº 

215.815.718-60, residente e domiciliado em Goiânia-GO nos termos da proposta de 

prestação de serviço apresentado pela mesma no valor de R$ 3.960,00 (três mil 

novecentos e sessenta reais). 

 

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

disposições em contrário. 

 

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

 

 

Goiatuba, 19 de outubro de 2021. 

 

  

VINICIUS VIEIRA RIBEIRO 

PRESIDENTE FESG 


