
 
 

 

OFÍCIO Nº 079/2020/SMAF 

Jaciara-MT, 03 de outubro de 2020. 

 

 

A Vossa Excelência Senhor 

Abduljabar Galvin Mohammad 

Prefeito Municipal 

Jaciara-MT 

 

 

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatório. 

 

 

Senhor Prefeito, 

 

 

Considerando que esta Secretaria busca encontrar a melhor solução para 

atendimento da demanda dos serviços públicos.  

 

 

Considerando que tal solicitação faz-se necessário, para dar continuidade 

aos serviços públicos prestados pelos servidores do Setor de Licitações e Contratos 

desta Administração pública, tentando assim atender as necessidades da população 

Jaciarense e encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes a cada situação.  

 

 

Considerando a possibilidade de ampliação dos serviços oferecidos na 

unidade, já que as mesmas possuem infra-estrutura e recursos humanos qualificados 

para o atendimento local. 

 

 

Requeremos que seja solicitado ao setor competente que abra processo 

licitatório para o “Registro de preços para aquisição de equipamentos e material 

permanente para o Setor de Licitações e Contratos do Município de Jaciara/MT”. 

 

 

As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação, obtida 

através de contato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura, que poderá cobrir as 

despesas relacionadas à referida aquisição, correrão à conta da seguinte Dotação 



 
 

 

Orçamentária: 

 

01.04.01.04.122.0003.1003.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e 

Material Permanente para Secretaria de Administração e Finanças 

 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 
Secretário de Administração e Finanças 

Portaria nº 02/2018 



 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO  E SUAS ESPECIFICAÇÕES 
 
1.1 - O presente Termo de Referência tem como objeto o “Registro de preços para 
aquisição de equipamentos e material permanente para o Setor de Licitações e 
contratos de Jaciara/MT”. 
 

 

Item Produtos Unid Qtd. Código 
TCE/MT 

Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

1 MICROCOMPUTADOR 
CORE I-5 - 9500 T  3.7 
GHZ, 8GB DDR4 2666 
MHZ,  HD 1TB 7200 

RPM SATA 2.5,  SSD 
480GB, PLACA DE 

VIDEO 4GB GDDR5 
128 BITS,  MOUSE 

USB, TECLADO 
MECANICO USB, 

FONTE 600 WATTS 
REAL , WINDOWS 

PRO 64 BITS - 
MONITOR LED 21.5'' 

UNIDADE 
 (cód.: 1) 

4 00018797 R$        
6.195,00 

R$        
24.780,00 

2 MICROCOMPUTADOR 
CORE I-7 9700 4.7 
GHZ, 16GB DDR4 

HD2666 MHZ,  HD 1TB 
7200 RPM SATA 2.5,  
SSD 480GB, PLACA 

DE VIDEO 4GB 
GDDR5 256 BITS, 

MOUSE USB, 
TECLADO MECANICO 

USB FONTE 750 
WATTS REAL, 

WINDOWS PRO 64 
BITS, MONITOR LED 

23.5'' 

UNIDADE 
 (cód.: 1) 

1 0004644 R$           
8.125,00 

R$           
8.125,00 

3 NO BREAK SENOIDAL 
1.2 KVA (BIVOLT) 

UNIDADE  
(cód.: 1) 

5 166300-3 R$        
1.980,00 

R$        
9.900,00 

4 APOIO PARA OS PÉS 
ERGONÔMICO 

UNIDADE 
 (cód.: 1) 

5 379301-0 R$        
189,50 

R$        
947,50 



 
 

 

5 TELEVISOR 75'' 
SMART LED 4K FULL 

HD- 
CARACTERÍSTICAS: 
Controle remoto Sim, 
Conversor para TV 

digital integrado, Wi-Fi 
integrado, Tecnologia 
da Tela LED, Full HD 
convencional, para 

imagens com detalhes 
incrivelmente perfeitos.  
Wi-Fi integrado na sua 

TV para conectar à 
internet sem precisar 
de cabos, HDMI para 

conectar sua Smart TV 
a diversos aparelhos 

com alta qualidade de 
imagem e som por um 
único cabo, USB para 
mais possibilidades de 

conexões: assista 
vídeos, veja fotos e 
ouça músicas, tudo 

através da sua TV. 3 
Entradas HDMI, 2 
Entradas USB, 1 

Entrada componente 
(YPbPr), 1 Saída de 

áudio digital (óptica), 1 
Ethernet LAN RJ-45, 1 

Saída para fone de 
ouvido,  1 Antena tipo 

F. 

UNIDADE  
(cód.: 1) 

1 00035057 R$        
8.220,00 

R$        
8.220,00 

6 AR CONDICIONADO 
SPLIT 36 MIL BTUS - 

INSTALADO 

UNIDADE  
(cód.: 1) 

2 285539-9 R$     
6.349,50 

R$        
12.699,00 

7 MESA DE CANTO 
ESTAÇÃO DE 

TRABALHO 3,20 X 
1,60 COM 2 

LUGARES, COM 
DIVISORIA DE MESA, 
OBS. PRODUTO TEM 
QUE SER ENTREGUE 

UNIDADE 
 (cód.: 1) 

1 196500-0 R$     
3.260,00 

R$     
3.260,00 



 
 

 

MONTADO E 
INSTALADO NO 

LOCAL. 

8 SCANNER MESA 
DUPLEX - D- 
Velocidade de 
digitalização do 

Alimentador 
Automático de 

Documentos (ADF): até 
35 ppm/70 ipm 

(Carta/A4, preto e 
branco, 200 dpi, 

arquivo TIFF, usando o 
HP Smart Document 

Scan Software); até 20 
ppm/40 ipm (150 dpi, 

em cores); até 19 
ppm/38 ipm (300 dpi 
em escala de cinza) - 
Capacidade do ADF: 

100 folhas 
- Ciclo de serviço: até 
1.500 páginas por dia 
- Configuração dpi da 

resolução de saída: 75, 
100, 150, 200, 240, 
300, 400, 500, 600 

- Detecção ultrassônica 
de alimentação dupla 
- Formatos de arquivo: 
BMP, JPG, TIFF, TIFF 

(compactado), TIFF 
com várias páginas, 
PNG, PDF (normal, 

normal com imagens, 
imagem pesquisável 

somente, 
MRC), PDF/A, RTF, 

TXT, UNICODE, HTM, 
DOC, WPD, XML, XLS, 

OPF, XPS 
- Botões do painel de 
controle: 4 para início 

rápido, 1 de destino de 
"digitalizar para" com 

LCD e botão de 
seleção, Copiar, 

UNIDADE  
(cód.: 1) 

1 377278-0 R$     
9.920,00 

R$        
9.920,00 



 
 

 

 
1.1. Valor estimado R$ 78.749,00 (Setenta e oito mil setecentos e quarenta e nove 
reais). 
 
2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1. Para aquisição dos insumos será utilizado do recurso da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
01.04.01.04.122.0003.1003.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e 
Material Permanente para Secretaria de Administração e Finanças 
 
3. GARANTIA DO OBJETO 
 
3.1. A CONTRATADA deverá oferecer garantia contratual mínima de 12 (doze) 
meses, concedida pelo fabricante, para os produtos adquiridos contra defeitos de 
fabricação, a partir da data de entrega efetiva dos produtos. 
 
4. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
4.1. Durante o período de Vigência do Contrato o fornecimento dos produtos será 
acompanhado e fiscalizado pela servidora PATRICIA MARIA BENTO LINS, designado 
como FISCAL DE CONTRATOS, conforme Portaria nº. 036/18, de 15 de Fevereiro 
de 2018 ao qual competirá dirimir quaisquer dúvidas que surgirem no curso das 
aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei nº 
8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
 
5. ENTREGA 
 
5.1. Os bens serão recebidos, provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) 
responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato, por servidor designado 
pela Secretaria Municipal de Administração e finanças, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência. 
 

Ferramentas, Cancelar 
- Certificado para 

Windows 

9 SUPORTE 
ARTICULADO PARA 

TELEVISOR 75'' - 32 a 
75 polegadas com ate 
45 kg e compatíveis 

com padrão de fixação 
VESA 200x100 a 

VESA 600x400mm. 

UNIDADE  
(cód.: 1) 

1 345866-0 R$        
897,50 

R$           
897,50 

Valor total R$     
78.749,00 



 
 

 

5.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em 
desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência, devendo ser 
substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às 
suas custas. 
 
5.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos 
e consequente aceitação, emitindo o Termo de Aceite Definitivo pela Secretaria 
Municipal de Administração e finanças. 
 
5.4. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei nº 9.433, 
de 01 de março de 2005, e o art. 73 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 
certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer 
manifestação do órgão CONTRATANTE, considerar-se-á definitivamente aceito pela 
Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita 
fundamentada. 
 
5.5. Todos os produtos ofertados deverão ser novos e sem uso, entregues em 
embalagem original, sem vícios ou marca de violação. 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
6.1. Cumprir todas as exigências constantes deste Termo de Referência.  
 
6.2. Entregar os produtos deste Termo de Referência, não se admitindo quaisquer 
modificações sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal de Jaciara-MT;  
 
6.3. Entregar material novo e compatível com as especificações, não se admitindo, sob 
qualquer hipótese, material defeituoso, fora do padrão ou de qualidade duvidosa.  
 
6.4. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura 
Municipal de Jaciara-MT, em decorrência da entrega dos produtos, incluindo-se danos 
causados a terceiros, a que título for.  
 
6.5. Prestar esclarecimentos à Prefeitura Municipal de Jaciara-MT sobre eventuais atos 
ou fatos desabonadores noticiosos que o envolvam, independente de solicitação.  
 
6.6. Manter, durante toda a execução do objeto, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.  
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei 
8.666/93, através do Fiscal do Contrato e Almoxarifado; 
 
7.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o 
aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, 
conforme Lei 8.666/93; 



 
 

 

7.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do 
objeto, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização 
sobre a ação da contratada; 
 
7.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do 
objeto, acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades 
previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 
 
7.5.  Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a 
plena execução do contrato; 
 
7.6.  Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo 
com o cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do 
objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 
especificações e condições estabelecidas; 
 
7.7.  Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 
estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo 
responsável e o Fiscal do Contrato.  
 
8. PAGAMENTO 
 
8.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de emissão 
da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Secretário 
responsável pela Secretaria. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao 
cumprimento dos critérios de recebimento. 
 
9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
9.1. A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório 
que rege a presente licitação e demais anexos que o integram. 
 
9.2. O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais 
como de embalagem, frete e seguro para entrega do bem no local indicado, bem como 
todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc...). 
 
9.3. Vigência da licitação: 12 (doze) meses. 
 

Jaciara-MT, 03 de outubro de 2020. 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 
Secretário de Administração e Finanças 

Portaria nº 02/2018 
 


