
AVISO DE LICITA~AO 

DISPENSA DE LICITA~AO N° 007/2022 
PROCESSO 013/2022 

PUBLICA~AO NO SITE DA CAMARA 

A Camara Municipal de Mirassol D'Oeste, Mato Grosso, poi• meio de sua Comissao de 
Licita~ao nomeada atraves da Portaria n° 020/2022, torna publico o Aviso de Licita~ao na 
modalidade Dispensa de Licita~ao. 

Objeto: Aquisi~ao de um Televisor de 75", para atender as necessidades da Camara 
Municipal de Mirassol D Oeste, nas quantidades e especifica~oes detalhadas no Termo de 
Referencia. 

-Julgamento: Menor Preto Unitario. 
-Atua~ao da Dispensa: Sera realizada no dia 27/09/2022 as 10:00 horas. 
-Dota~ao or~amentaria: 
44.90.52.00/EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE 
44.90.52.06/APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA~AO 
Quaisquer informa~oes adicionais poderao ser solicitadas atraves do e-mail 
contato@camaramirassoldoeste.mt.gov.br, ou atraves do telefone (65) 3241-1454. 

Mirassol D'Oeste-MT, 23 de setembro de 2022. 

~ ~~~ ~ f ~ . ~ ~~ 
Valmir : orges Virtuoso mane Reis Farias osta 

Pr-.idente CPL Vice-Presidente CPL 
Portaria 020/2022 Portaria 020/2022 

Igor Eduardo Del Moura 'I'rindade 
Secretario CPL 

Portaria 020/2022 
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1. OBJETO: Aquisi~fio de um Televisor de 75", para slender as necessidades cis Camara mrrrricil~~rl do Mirassol 
d' Oeste-MT 

2. DESCRICAO DOS MATERIALS: TELEVISOR Smart TV LED 75"; ULTRA HD 4K; TELA FORMATO WIDESCREEN; 
HDMI:3 USB:I WIFI, BLUETOOTH, 1TENS 1NCLUSOS: CABO DE ENERGIA; CONTROLS REMOTO; PILHAS; 
MANUAL DE 1NSTRU~~ES EM PORTUGUES; EMBALAGEM COM DADOS DE tDENTIFICA~AO DO PRODUTO E 
MARCA DO FABRICANTE: GARANTIA DE 1 ANO 

2. JUSTIFICATIVA: 

Justifies-se a aquisi~ao do presente objeto, pela necessidade de melhorias no plenario da Camara municipal, onde esse material 
ira melhorar as instala~~es a condi~~es de trabalho para que os Vereadores a os municipes possam acompanhar em tempo real o 
processo legislativo, a pauta das sessbes a toda rotina de uma Sessao Plenaria. 
Para tanto, se faz necessario realizar constantes investimentos na estrutura a bem estar dos ambientes, a fim de proporcionar 
condi~bes ideals para o desenvolvimento das atividades, bern estar• a acolhimento aos servidores a municipes que frequentam as 
reparti~~es publicas. 

Os casos de contrata~ao direta dividem-se em licita~~o dispensada (art. 17, inciso I e II da Lei 8.666/93), dispensavel ou 
dispensa de licita~ao (art. 24) a inexigivel (art. 25). 

O valor proposto no or~amento enquadra-se no disposto no art. 24, inciso I1, da Lei n°. 8.666/93, mencionando a dispensa de 
licita~~o para contrata~~o de servi~os, com pequena relevancia economics, diante da onerosidade de uma licita~ao. 

2. DOTA~AO OR~AMENT'ARIA: 

4.1 - As despesas com as aquisi~~es ors requeridas, correrao a conta do Exercicio vigente ao ano corrente da presta~~o do 
servi~o, a por fontes de recursos prbprios, conforme abaixo, devendo o restante onerar recursos or~amentarios futuros, 
efetivamente consignados para esse fim. 
Dota~ao: 
Despesa/fonte 449052.00 EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTS 
SUB-DESDOBRO 449052.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA~AO 
SALDO TOTAL R$ 147.721,00 

3. PRAZOS: 

3.1 O prazo de inicio do fornecimento dos produtos a imediato a partir da expedi~~o da ordem de fornecimento. 
3.3 O prazo de entrega dos materiais solicitados ~ de ate 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento pela empress do 
Pedido de Empenho. 
3.3.1 ULTRAPASSADO PELA LICITANTE VENCEDORA O PRAZO ACIMA, O ATRASO SERA CONSIDERADO 
DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL, ENSEJANDO A DESCLASSIFICA~/~O DA MESMA E A 
CONVOCA~AO DA SEGUNDA COLOCADA PARA ENTREGA DO OBJETO, SEM PREJUIZO DE APLICA~~O DAS 
PENALIDADES CABIVEIS A PRIMEIRA COLOCADA. 
3.3.2 CASO O ATRASO SEJA JUSTIFICADO POR ESCRITO ANTES DO TERMING DO PRAZO E A JUSTIFICATIVA 
SEJA ACATADA, HAVERA UMA TOLERANCIA DE OS (CINCO) DIAS PARA A ENTREGA. 
3.3.3 NAO SENDO ACATADA A JUSTIFICATIVA OU ULTRAPASSADO O PRAZO, O MUNICIPIO PROCEDERA DA 
FORMA PREVISTA NO ITEM 3.3.1. 
3.4 Os materiais deverao ser entregues na Camara Municipal de Mirassol D' Oeste, na Rua Juscclino Kubitschek n°.3226, Bairr•o 
Centro, Mirassol D'Oeste/MT, em dias irteis, respeitado o horario das 7 as 13 h. 
3.5 A aceita~ao dos mesmos nao exclui nem reduz a responsabilidade da vencedora com rela~ao ~s especifica~~es divergentes do 
exigido no edital. 
3.6 Sera recusado todo a qualquer material que n~o atenda as especifica~~es deste Instrumento Convocatbrio, que esteja 
divergente da mares ofertada pela licitante, materiais/equipamentos que apresentem defeitos (mesmo que ocultos) que diminuam 
sua eficacia, ou ainda, cuja qualidade seja inferior a ponto de prejudicar ou inviabilizar sua utiliza~~o, causando prejuizo aos 
cofres pirblicos. 
3.7 A licitante vencedora tera o prazo de OS (cinco) dias uteis para providenciar a substitui~~o dos materiais, em caso de recusa 
da Camara Municipal, a partir da comunica~~o fella por esta. 
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3.8 A aceita~~o dos materiais n~o exclui ncirr ~~eduz a responsabilidade da empresa contratada com rela~~o ~ qualidade dos 
mesmos durance o periodo de garantia. 
3.9 Sera recusado todo a qualquer material que n~o atenda as especifica~~es deste Instrumento ConvocatGrio. 

4. DAS OBRIGA~~ES DAS PARTES 
4.1 A contratante obriga-sea: 
a) Oferecer codas as informa~~es necessurias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das 
especifica~c~es; 
b) Efetuar os pagamentos nas condi~~es a prazos estipulados; 
c) Proporcionar codas as facilidades visando a boa execu~~o do objeto do processor 
d) Designar um servidor para acompanhar a execu~~o a fiscaliza~~o do objeto; 
e) Notificar, por escrito, ~ licitante vencedora, a ocorrencia de eventuais imperfei~~es no curso da execu~~o, fixando prazo para 
sua corre~~o; 
f) Intervir durance a execu~~o da compra, para fins de ajuste da execu~~o do objeto, inclusive rejeitando, no todo ou em parte, 
aqueles cuja qualidade inferior cause prejuizos ~ Administra~~o. 

4.2 A licitante vencedora obriga-se a: 
a) Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administra~~o, inerentes ao objeto da presence licita~~o; 
b) Efetuar a entrega do objeto nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo feel cumprimento das obriga~T~es 
pactuadas dentro dos padri5es licitados, sob Pena de responsabiliza~~o pelo seu descumprimento; 
c) N~o transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto licitado sem a devida anuencia do Municipio; 
d) Manter, durance coda a vigencia da entrega dos produtos, em compatibilidade com as obriga~~es assumidas, codas as 
condi~~es de habilita~~o a qualifica~~o exigidas na IicitaF~o; 
e) Arcar com codas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga~i5es assumidas, sem qualquer onus 
ao Municipio; 
f) Entregar o objeto nos prazos estabelecidos no Edital; 
g) Efetuar as comunica~~Ses relativas ao n~o cumprimento de suas obriga~bes sempre por escrito. 
h) Cumprir as demais determina~~es expressas no presence edital. 

9.0 DA VALIDADE DA PROPOSTA 
9.1 - A proposta devera ter validade minima de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da emiss~o da ordem de fornecimento. 

10.0 - DO VALOR E PAGAMENTO 
10.1 - O valor m~ximo previsto estirnado da contrata~~o para a compra dos materiais ~ de R$ 6.632,33( SEIS MIL 
SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS). 
10.2 O (s) pagamento (s) serf (~o) efetuado (s) na entrega dos produtos a contar da entrada das notas fiscais a fatura no setor de 

tesouraria da Camara Municipal. 
O Valor constante do presence or~amento, foi calculado tendo-se por base o pre~o m~dio apes pesquisa de pre~os praticado no 
mercado, bem como analise no Painel de monitoramento, pesquisa a analise das compras publicas a respectivos pre~os 
praticados pelo Estado a municipios de Mato Grosso, onde verificou que o valor cobrado esta dentro do pre~o praticado nas 
compras publicas. 

Mirassol D'Oeste-MT., 23 DE SETEMBRO DE 2022. 
ELABORADOR DAIANE REIS FAR[AS DA QpSTA 

,~ ~ ~,t,~ o(,~-- ~~ 
Set•r Compr~as~ Lrcr~~es 

De acordo: 
ELTON CESAR MARQUES DE QUEIROZ 
Presidente da Camara Municipal 

ELTON CES ~ ; ► ~r~:''~• ~ QUEIROZ 
Presidente :. ara Municipal 


