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Ibiraçu

Prefeitura

RESUMO PROCESSO SELETIVO 001/2019 - SEME
Publicação Nº 206902

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Para Contratação Temporária da Secretaria Municipal de Educação – Mais Alfabetização

EDITAL Nº 001/2019

O Município de Ibiraçu/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEME, faz saber que fará realizar, nos 
termos das Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, do Ministério da Educação, Processo DE SeleÇÃO para atuar 
no Programa Mais Alfabetização como Assistente de Alfabetização, para atendimento às necessidades deste Município, 
conforme Processo Administrativo Nº 3254/2019 da SEME, para os cargos especificados no Edital. As inscrições serão na 
própria Secretaria, nos dias 24 e 25 de junho de 2019. O Edital poderá ser acessado através do site www.ibiracu.es.gov.br.

Ibiraçu–ES, 13 de junho de 2019.

Valéria dos Santos Rosalém

Secretária Municipal de Educação

Câmara Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃO 007/2019
Publicação Nº 207036

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo n.º: 0053/2019

Dispensa de Licitação n.º 007/2019

Responsável: José Hervan Pignaton

Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos do processo em questão e, considerando os termos das 
manifestações e pareceres nele contidos e, ainda, verificando que o mesmo se encontra regularmente instruído, conforme 
os ditames legais, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em favor da Empresa abaixo descrita, conforme disposto no art. 
26, da Lei nº 8.666/93, com fulcro no Art. 24, inciso II, da citada Lei, tendo em vista, a necessidade da contratação de em-
presa especializada para a aquisição de 11 (onze) licenças para uso de software corporativo (antivírus) para equipamentos 
específicos da Câmara Municipal de Ibiraçu, visando monitorar e controlar o tráfego de dados que circula entre as redes 
internas e a internet, garantindo, com isso, a segurança e o bom funcionamento dos computadores da rede corporativa 
local (intranet) contra ameaças maliosas de vírus que possam causar perda de arquivos e exploração de informações sigi-
losas das atividades administrativas, de dados pessoais do efetivo e do legislativo, conforme especificações constantes do 
termo de referência e proposta da empresa, que integra o processo administrativo n.º 53/2019, conforme dados abaixo:

Empresa: BIG COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.407.946/0001-
93, com sede na Rua Floresta Azul, nº 384, Bairro Jardim Danfer, São Paulo/SP. CEP.: 03.729-010

Valor Total: R$ 2.690,05 (dois mil, seiscentos e noventa reais e cinco centavos).

Dotação orçamentária: 001001.0103100012.001 – Manutenção das atividades administrativas e legislativas da Câmara 
Municipal - 33904000000 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.
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Dê-se ciência desta decisão ao interessado. Providencie – se a confecção, assinatura e a publicação do respectivo contrato 
na imprensa oficial, e, após, encaminhe-se os autos ao setor de financeiro para o competente empenho da despesa na 
dotação própria do orçamento vigente e posterior encaminhamento à empresa contratada da ordem de fornecimento.

Plenário Jorge Pignaton, em 13 de junho de 2019.

JOSÉ HERVAN PIGNATON

Presidente da Câmara


