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AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022. 
 
 
O Município de Dom Viçoso, MG, torna público nos termos do §3º do Art. 75 da Lei nº 
14.133/2021, o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados, com o 
objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a contratação por dispensa de licitação, 
conforme objeto a seguir: 
 
Os interessados deverão encaminhar suas propostas até às 16:00 horas do dia 09/05/2022 
para o e-mail: licitacaodomvicoso@yahoo.com.br 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em manutenção preventiva e 
corretiva de impressoras/copiadoras, incluindo fornecimento de peças e toners para atender as 
necessidades de vários setores da Administração Municipal de Dom Viçoso. 
 
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
Os serviços deverão ser prestados diretamente em cada Setor Administrativo para manutenção 
preventiva e/ou corretiva de 14 (quatorze)impressoras/copiadoras de propriedade do Município. 
 
Realizar visitas quinzenais no horário de 09h às 16h para o bom funcionamento dos 
equipamentos. 
 
O período de vigência da prestação dos serviços será a partir da assinatura do contrato até 31 
de dezembro de 2022. 
 
DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
O preço a ser proposto deverá ser considerado por mês, com valor unitário e total, com todas 
as despesas inclusas, conforme planilha abaixo: 
 
O pagamento deverá ser em até 10 (de) dias, após o mês vencido, com apresentação da Nota 
Fiscal. 

 
Item Descrição Unid. Quant. Preço 

Unitário 
Preço 
Total 

 
01 

Prestação de serviços em manutenção 
preventiva e corretiva de 
impressoras/copiadoras, incluindo 
fornecimento de peças e toners para atender 
as necessidades de vários setores da 
Administração Municipal de Dom Viçoso. 

 
Mês 

 
08 

  

 
 
Informações complementares poderão ser solicitadas neste mesmo e-mail ou pelo telefone (35) 
3375 1100. 

 
Dom Viçoso, 05 de Maio de 2022. 

 
    

Pedro de Moura Campos 
Agente de Contratação  
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