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nº 07.255.426/0001-35, com sede na rua Capitão José 
Maria, 539, Bairro Araça – Linhares/ES, CEP.: 29.901-450

Valor Total: R$ 190,90 (cento e noventa reais e noventa 
centavos)

Dotação: 001001.0103100012.001- Manutenção das Ati-
vidades Administrativas e Legislativas da Câmara Munici-
pal - 33903000000 – Material de Consumo.

Entrega: Em até 05 (cinco) dias, após o recebimento da 
Ordem de Fonercimento.

Dê-se ciência desta decisão ao interessado, e, após, enca-
minhe-se os autos ao setor financeiro para o competente 
empenho da despesa na dotação própria do orçamento vi-
gente e posterior encaminhamento à empresa contratada 
da ordem de fornecimento.

Plenário Jorge Pignaton, em 24 de maio de 2018.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA

Presidente da Câmara

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2018
Publicação Nº 136997

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n.º: 039/2018 de 05/04/2018

Dispensa de Licitação n.º 006/2018

Responsável: Maxsuel de Oliveira Sena

Objeto: Contratação de empresa especializada em pres-
tação de serviços de assistência técnica em equipamento 
de informática para manutenção preventiva e corretiva, 
com reposição de peças originais do fabricante do equipa-
mento, de 03 (três) impressoras de Marca: HP e Modelos: 
P2015 DN e M521, instaladas em diversos Departamentos 
da Câmara Municipal de Ibiraçu, todos os itens referentes 
a peças que poderá integrar-se a este instrumento inde-
pendente de transcrição, com prazo de garantia, de no 
mínimo 06 (seis) meses para as peças e 06 (seis) meses 
para os serviços executados, conforme descrições no Ter-
mo de Referência.

Vistos os autos do presente procedimento de dispensa de 
licitação e analisadas todas as peças que integram o pro-
cesso, verifico que o mesmo obedeceu e observou todas 
as regras e normas estabelecidas na legislação vigente, 
observando os princípios e regras para a referida contra-
tação direta.

Em análise de toda a documentação constante dos au-
tos, verifico que nas manifestações existentes, houve 

efetivamente a observância das normas relativas à con-
tratação pública, notadamente as disposições pertinentes 
à contratação direta e, por isso mesmo, confirmo a regula-
ridade e validade de todos os atos praticados nos autos do 
processo administrativo em referência.

Desta forma, RATIFICO a dispensa de licitação para a 
prestação dos serviços do objeto anteriormente destacado 
e autorizo a prestação dos serviços pretendido com fulcro 
no art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, por meio de con-
tratação direta com a empresa ERCILIA JOANA GAVA DE 
SOUZA MEI, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.239.622/0001-
00, com sede na Rua Antonio Mattos Soeiro, 11 Q 23, Bair-
ro Juparanã, Linhares-ES, CEP.: 29.900-650, conforme os 
dados abaixo:

Empresa: ERCILIA JOANA GAVA DE SOUZA MEI- CNPJ n.º 
22.239.622/0001-00

Valor Total: R$ 820,00 (Oitocentos e vinte reais).

Dotação: 0010010103100012.001 – Manutenção das Ati-
vidades Administrativas e Legislativas da Câmara Munici-
pal - 33.90.39.00000 – Outros Serviços de Terceiros- Pes-
soa Jurídica

Prazo para a prestação dos serviços: Será no máximo de 
03 (três) dias consecutivos, após o recebimento da Ordem 
de Serviço.

Dê-se ciência desta decisão ao interessado, e, após, enca-
minhe-se os autos ao setor financeiro para o competente 
empenho da despesa na dotação própria do orçamento vi-
gente e posterior encaminhamento à empresa contratada 
da ordem de serviços.

Plenário Jorge Pignaton, em 24 de maio de 2018.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA

Presidente da Câmara

PROJETO DE LEI  Nº 3.213/2018
Publicação Nº 136922

PROJETO DE LEI N.º 3.213/2018

AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU 
PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

O Prefeito do Município de Ibiraçu, Estado do Espírito San-
to, no exercício de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos dos 
arts. 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir crédi-
to adicional suplementar ao orçamento do Município de Ibi-
raçu, para o exercício de 2018, no valor de R$ 500.000,00 


