Câmara Municipal de Timbó
Estado de Santa Catarina

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 5/2017.

CAUSA ENSEJADORA:
Adquirir eletrodomésticos e mesa para equipar a sala COPA do primeiro pavimento pois ainda
não se encontra mobiliada. Também é necessário adquirir uma televisão para uso da Câmara
possibilitando acesso aos programas de interesse público (TV Senado/ TV Câmara), ou mesmo
para transmissão de cursos. É necessário mobiliar, pois nesse pavimento encontram-se todos os
gabinetes, bem como salas de reuniões e salas de Assessores Parlamentares, tornando assim um
ambiente de trabalho com mais tranquilidade com melhor atendimento e recepção à autoridades,
visitantes e melhor aproveitamento dos espaços.
JUSTIFICATIVA:
Licitação dispensada em razão da proposta apresentada R$ 3.798,00 (Três mil setecentos e
noventa e oito reais) ser compatível com os preços praticados no mercado e ficar aquém do
limite estabelecido na Lei 8.666/93, art. 24, II c/c art. 23, II, alínea “a”.
RAZÃO DA ESCOLHA:
Foram realizados orçamentos nas seguintes lojas: Lojas Hardt – Timbó, Lojas Presidente –
Timbó, Lojas MM – Timbó, Comercial Belli – Timbó, Lojas Berlanda – Timbó e Lojas Salfer –
Timbó e a Lojas Hardt apresentou o menor valor geral, R$ 3.798,00 (três mile setecentos e
noventa e oito reais) para pagamento em 15 dias após entrega dos produtos no local, frete
incluso, com garantia.
JUSTIFICAÇÃO DO PREÇO:
Compatível com os praticados no mercado.
OBJETO DO CONTRATO:
Aquisição de um (1) refrigerador (geladeira), capacidade 300 litros, na cor branca, uma porta,
ciclo frost free; um (1) forno micro-ondas, capacidade de 30 litros, na cor branca, bms 45; uma
(1) mesa com seis cadeiras com acento almofadado em mdf cadeiras, um (1) televisor led,
tamanho 32 polegadas, smart tv.
CONTRATADA:
Lojas Hardt Ltda., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Sete de Setembro,
161, Centro, Timbó (SC), inscrita no CNPJ n° 84.228.303/0001-07.
VALOR:
O valor do contrato é de R$ 3.798,00 (Três mil setecentos e noventa e oito reais).
Timbó (SC), 11 de maio de 2017.
Douglas Emanuel Marchetti
Presidente
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