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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO _ JOÃO NEIVA (ES) 
AUTARQUIA MUNICIPAL 
LEI DE CRIAÇÃO N°. 1.388 de 01/08/1988 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2021 

 

DO OBJETO: Contratação de empresa para locação de impressoras e digitalizadores, 

em sistema de comodato, sem custos de manutenção, com inclusão de todos os 

suprimentos, exceto papel, além de assistência técnica on-site, suporte de analista, 

peças, manutenção preventiva e corretiva inclusa o deslocamento técnico, para atender 

a demanda do SAAE de João Neiva/ES, visando a melhoria da eficiência, eficácia e 

efetividade no desempenho de todas as atividades e o alcance dos resultados 

planejados, em conformidade com as especificações técnicas contidas no termo de 

referência. A presente contratação tem por objeto contratação de empresa 

especializada para a locação de: a) 01 (uma) máquina copiadora digital (de primeiro 

uso e lacrada de fábrica); b) 01(uma) impressora Laser Jet Color (de primeiro uso e 

lacrada de fábrica) com manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, de 

acordo com as especificações contidas no T.R., conforme processo protocolado sob nº 

840 de 04/11/2020 e, em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos, 

exigência do inciso VI, Art. 38 da Lei n°8.666/1993. 

 

CONTRATANTE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva/ES, com sede na 

Avenida Presidente Vargas, n°343, Salas n°103, 202 e 204, Centro, João Neiva/ES, 

CNPJ n° 31.776.248/0001-72. 

 

CONTRATADO: ERCILIA JOANA GAVA DE SOUZA, com sede na Rua Antonio 

Mattos Soeiro, n°11, Quadra 23, Juparanã, Linhares/ES, CEP: 29900-650, CNPJ n° 

22.239.622/0001-00. 

 

DO VALOR: A presente contratação importa o valor total de R$7.800,00 (Sete mil e 

oitocentos reais). 

 

DO FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II, Art. 24 da Lei n°8.666/93 de 21 de junho de 1993 

e alterações posteriores. 

 

 

João Neiva/ES, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

MICHELE BAPTISTA ROSA 

Presidente da CPL 

Portaria N°004/2021 
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

Tendo em vista as justificativas e fundamentações constantes nos autos e, levando-se 

em consideração os termos do parecer jurídico expedido pelo Procurador desta 

Autarquia, aprovo a realização da despesa, independente de licitação, cujo objeto é a 

contratação de empresa para locação de impressoras e digitalizadores, em sistema de 

comodato, sem custos de manutenção, com inclusão de todos os suprimentos, exceto 

papel, além de assistência técnica on-site, suporte de analista, peças, manutenção 

preventiva e corretiva inclusa o deslocamento técnico, para atender a demanda do 

SAAE de João Neiva/ES, visando a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade no 

desempenho de todas as atividades e o alcance dos resultados planejados, em 

conformidade com as especificações técnicas contidas no termo de referência. A 

presente contratação tem por objeto contratação de empresa especializada para a 

locação de: a) 01 (uma) máquina copiadora digital (de primeiro uso e lacrada de 

fábrica); b) 01 (uma) impressora Laser Jet Color (de primeiro uso e lacrada de fábrica) 

com manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica, de acordo com as 

especificações contidas no T.R., para a empresa ERCILIA JOANA GAVA DE SOUZA, 

CNPJ n° 22.239.622/0001-00, com sede na Rua Antonio Mattos Soeiro, n°11, Quadra 

23, Juparanã, Linhares/ES, CEP: 29900-650, no valor total de R$7.800,00 (Sete mil e 

oitocentos reais), com fulcro no Inciso II, Art. 24 da Lei n°8.666/93 de 21 de junho de 

1993 e alterações posteriores, tudo de acordo com o Processo administrativo 

N°840/2020 de 04/11/2020. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

 

 

João Neiva/ES, 11 de fevereiro de 2021. 

 

 

CLAUDIO ROBERTO PEREIRA LISBOA 

Diretor Geral do SAAE 

Decreto n°7.775/2021 

 


