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EDITAL DE DISPENSA DE LICITA~AO N° 008/2022 

oes e.m .gov. r -

PUBLICA~AO NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE/MT -
DISPENSA DE LICITA~AO N° 008/2022 

A Camara Municipal de Mirassol D'Oeste, Mato Grosso, por meio de sua Comissao de 
Licita~ao nomeada atraves da Portaria n° 020 de 21 de mar~o de 2022, torna publico o Aviso 
de Licita~ao na modalidade Dispensa de Licita~ao. 

Objeto: Contrata~ao de engenheiro eletrico, para elabora~ao de Termo de Referencia 
tecnico, Para fins de procedimento licitatorio visando contrata~ao de empresa Para instala~ao 
de Usina/Sistema de Gera~ao de Energia Solar Fotovoltaica ONGRID, Para atender aos 
interesses da Camara Municipal de Mirassol D'Oeste, bem Como fiscalizar a execu~~o do 
objeto de contrato com a empresa vencedora , com visitas periodicas a emissao de 
pareceres/relatbrios a demais documentos necessarios ate a entrega definitiva do objeto. 

Julgamento: Menor Preto Global. 
-Atua~ao da Dispensa: Sera realizada no dia 07/10/2022 as 08:00 horas 

Elemento Despesa: 
Compl.do Elemento: 
Saldo Dota~lio: 

33.90.39.00.00.00 — OUTROS SERVI~OS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
33.90.39.05.00.00 - SERVI~O TEC. PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E AFINS 
R$ 22.832,02 

Quaisquer informa~oes adicionais poderao ser solicitadas atraves do e-mai 1 
contato@camaramirassoldoeste.mt.gov.br, ou atraves do telefone (65) 3241-1454. 

Mirassol D'Oeste-MT, 04 de outubro de 2022. 

so 
Presid:nte CPL 
Portaria 020/2022 

l~J 
Daiane Reis Farias da Costa 

Vice-Presidente CPL 
Portaria 020/2022 

~~~ 
~~ 

Igor E ~ uar el Moura Trindade 
Secretario CPL 

Portaria 020/2022 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos que norteiam a 

Contratação de engenheiro elétrico, para elaboração de Termo de Referência técnico, para 

fins de procedimento licitatório visando contratação de empresa para instalação de 

Usina/Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica ONGRID, para atender aos 

interesses da Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste, bem como fiscalizar a execução do 

objeto de contrato com a empresa vencedora , com visitas periódicas e emissão de 

pareceres/relatórios  e demais documentos necessários até a entrega definitiva do objeto.  

 

 

ITEM 

 

DESCRIÇÃO/ 

ESPECIFICAÇÃO* 

Código 

PADRÃO 

TCE 

QTD. VALOR 

UNIT.** 

VALOR 

TOTAL 

1 Elaboração de Termo de 

Referência técnico, para fins de 

procedimento licitatório visando 

contratação de empresa para 

instalação de Usina/Sistema de 

Geração de Energia Solar 

Fotovoltaica ONGRID, para 

atender aos interesses da Câmara 

Municipal de Mirassol D’Oeste. 

00059095  01 R$8.341,31 R$8.341,31 

2 Fiscalizar a execução do objeto 

de contrato com a empresa 

vencedora, com visitas 

periódicas e emissão de 

pareceres/relatórios e demais 

documentos necessários até a 

entrega definitiva do objeto 

230994-7 3 R$1.800,00 R$5.400,00 

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Justifica-se a presente contratação devido a Câmara Municipal não dispor no quadro de 

funcionários, nenhum profissional habilitado para a elaboração de Termo de Referência 

técnico, elaboração de projetos, acompanhamento de projetos e a fiscalização a execução do 

contrato da empresa responsável pela instalação de Usina/Sistema de Geração de Energia 

Solar Fotovoltaica ONGRID, com visitas periódicas e emissão de parecer, para atender aos 

interesses da Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste. 

 

 

3. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 O contratado irá fazer as visitas que entender necessárias nas dependências do prédio da 

Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste – MT, do mesmo modo, solicitar os documentos 

pertinentes para identificar qual a necessidade de energia solar precisa ser gerada; 
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3.2 O contratado deverá confeccionar um Termo de referência, especificando o que for 

necessário para a contração de empresa especializada na instalação de Usina/Sistema de 

Geração de Energia Solar Fotovoltaica; 

3.3 Deverá acompanhar o curso da contratação da empresa especializada na instalação de 

Usina/Sistema de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, confeccionando pareceres e 

complementando projetos, que a administração entender necessários; 

3.4 Fiscalizar a instalação da Usina/Sistema de Geração Solar Fotovoltaica, inclusive com 

visitação semanal na Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste – MT, expedindo ao final o 

termo que atesta a instalação correta da Usina/Sistema, ou caso, necessário, o termo que 

discorda da instalação realizada. 

 

 

4. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 

4.1 O prazo para inicio dos serviços será logo após a emissão da ordem de serviços; 

4.2 - Os pagamentos deverão ser efetuados até o 5° (quinto) dia do mês subsequente ao do 

vencimento depois da apresentação da nota fiscal e da atestação da realização dos serviços 

pela área competente. 

4.3 - O prazo de execução dos serviços será de até 06 (seis) meses, podendo ser encerrado ao 

final da execução de toda a instalação da Usina/Sistema, em conformidade com a legislação 

vigente. 

4.4 Na proposta de preços deveram constar as especificações detalhada do item, tipo ou 

modelo e quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e 

por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, impostos e demais despesas que 

incidam direta ou indiretamente sobre os serviços, mesmo que não estejam registrados nestes 

documentos. 

4.5 A proposta deverá ter validade mínima de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data da 

assinatura do contrato. 

4.6 Os serviços deverão ser executados na sede da Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste, 

no Edifício Leocido Pereira Benevides, Rua Juscelino Kubistchek, nº 3226, centro -  Mirassol 

D’Oeste-MT, no horário das 07:00hs as 13:00hs de segunda a sexta-feira, telefones para 

contato (65)3241-1454, 3077 ou 2454. 

4.7 Os e serviços licitados serão fiscalizados por servidor designado e responsável pelo 

acompanhamento e fiscalização do contrato. 

 

 

5. DOS REAJUSTES 

5.1. Os preços pactuados não sofrerão reajustes no decorrer do contrato, salvo em caso de 

prorrogação, que terá por base o IGPM/FGV. 

 

 

6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas do presente contrato correrão por conta da rubrica orçamentária: 
Elemento Despesa:     33.90.39.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 

Compl.do Elemento:  33.90.39.05.00.00 - SERVIÇO TÉC. PROFISSIONAL DE ENGENHARIA E AFINS  

Saldo Dotação:   R$ 22.832,02 

 

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 Nos termos do artigo 67, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.666/93, a Câmara Municipal de 

Mirassol D’oeste-MT designará um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do 

Contrato, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos 

observados. 
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7.2 O (s) responsável (is) pela fiscalização e acompanhamento do processo é a 

SENHORA  MARIA DA SILVA, matricula nº 020 e como suplente a SR. JOLDEMAR 

AGUERO.  

7.3 Será anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e 

determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

7.4  A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

7.5 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização 

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

7.6 A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

prestados, se em desacordo com as especificações. 

7.7 Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE. 

7.8 As decisões e providências que ultrapassaram a competência do representante deverão 

ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes. 

7.9 A existência da fiscalização da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou alerta 

a responsabilidade da CONTRATADA na prestação dos serviços a serem executados. 

7.10 A CONTRATANTE poderá exigir afastamento de qualquer funcionário ou preposto 

da CONTRATADA que venha a causar embaraço à fiscalização ou que adote procedimentos 

incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

 

 

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1  A Câmara Municipal de Mirassol D’Oeste durante a vigência do contrato 

compromete-se a: 

8.2  Expedir a ordem de serviço para início da execução dos serviços; 

8.2.1 Efetuar a atestação das notas fiscais, após conferência dos serviços executados; 

8.2.2 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o livre acesso de técnicos da CONTRATADA às 

dependências da Câmara, relacionadas à execução do contrato; 

8.2.3 Fornecer informações necessárias para levantamento de dados e outros; 

 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Além das responsabilidades resultantes da Lei Federal n.º 8.666/93, a empresa a ser 

contratada deverá: 

9.2 Iniciar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato; 

9.2.1 Realizar, por seus próprios meios, todos os procedimentos e gestões necessárias ao 

cumprimento do objeto a ser contratado; 

9.2.2 Comunicar a CONTRATANTE por escrito, qualquer anormalidade nos serviços e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários;  
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9.2.3 Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação 

dos serviços deste Termo de Referência, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

9.2.4 Manter-se, durante toda a execução do contrato a ser celebrado, em compatibilidade 

com as obrigações a serem assumidas e com as condições de habitação de seguridade social 

na licitação; 

9.2.5 Acolher as solicitações CONTRATANTE sujeitando-se ao acompanhamento sobre a 

prestação dos serviços, inclusive prestando os esclarecimentos às reclamações formuladas; 

9.2.6 Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal 

referente aos serviços a serem contratados; 

9.2.7 Ser responsável direta e exclusivamente pela prestação dos serviços, objeto deste TR, 

respondendo civil e criminalmente por todos os atos ou omissões que vier a causar, direta 

ou indiretamente a CONTRANTE ou a terceiros, desde que devidamente comprovada sua 

culpa; 

9.2.8 Assumir todos os custos com transporte, alimentação, hospedagem, todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários e tributários, não cabendo nenhum ressarcimento pela 

CONTRATANTE. 

 
 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1 A Câmara não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela empresa 

vencedora do certame licitatório, referente à contratação com terceiros, ainda que vinculados 

à execução do contrato a ser celebrado. 

10.2. É vedada a cessão ou transferência, total ou parcial, de quaisquer direito e/ou 

obrigações inerente ao contrato por qualquer das partes. 

 

 

 

Mirassol D’Oeste-MT., 12 de agosto de 2022. 

 

 

 

 
Elaborador: 

Igor Eduardo Del Moura Trindade 

Secretário da Comissão de Licitação 

Portaria 20-2022 

 

 

 

 

De acordo: 

 

ELTON CESAR MARQUES DE QUEIROZ 

Presidente da Câmara Municipal 

 


