
 

 

 
OFÍCIO Nº 480/SMS/2018 

Jaciara-MT, 22 de maio de 2018. 
 
 
Ao  
Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 
 
 
    Excelentíssimo Senhor, 
 
 

Senhor Prefeito, 
 
Solicitamos a Vossa Excelência a abertura de processo de licitação 

para o “Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza, 

Conservação e Manutenção dos Jardins dos PSFs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jaciara-MT”. 

Salientamos que a contratação terá vigência de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data da assinatura do contrato.  

A contratação faz-se necessária para a manutenção do aspecto visual 

dos PSFs, tornando o ambiente limpo e auxiliando no bem estar e qualidade de vida 

das pessoas que os frequentam. 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus 

bons ofícios no sentido de a abertura do processo licitatório, conforme as 03 

cotações de preços em anexo.  

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de 

V.Exa. e renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 

 
Atenciosamente, 
 

 

 

LUCIANA PEREIRA DA SILVA MARTINS 

Superintendente de Execução e Prestação de Contas 



 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1 O presente termo tem por objeto “Contratação de empresa para Prestação de 
Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção em Jardins dos PSFs 
1,2,3,4,5,6,7 e 8 da Secretaria Municipal de  Saúde de Jaciara”. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 A contratação dos serviços justificam-se pela boa conservação, ordem e limpeza 
dos jardins nas Unidades dos PSFs estabelecendo o perfeito funcionamento da 
infraestrutura de suas dependências.  A execução do serviço se dá em função da 
existência áreas verdes e ajardinadas, nos PSFs que necessitam de manutenção, o 
que demanda contratação de serviços especializados. 
 
2.2 A manutenção de áreas verdes e ajardinadas, controle de pragas e a saúde da 
flora, melhoram o aspecto físico das instalações dos PSFs, trazendo assim a 
sensação de bem estar do público interno e externo. Devido à importância destes 
serviços, faz-se necessária a sua contratação, de forma contínua, passíveis de 
prorrogação por mais de um exercício financeiro, uma vez que não se dispõe de 
recursos materiais e humanos no Quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde para 
realização dessas atividades. 
 
 
3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  
 
3.1. Segue Planilha detalhada com todas as especificações do item: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
CÓD. 
TCE 

UNID. QTD 
VALOR 

UNIT (R$) 
VALOR 

TOTAL (R$) 

1 

Prestação de Serviços de Limpeza, 
Conservação e Manutenção dos 
Jardins dos PSFs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
e 8 da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Jaciara-
MT”. 

329585-0 Mês 12 R$ 2.000,00 R$ 24.000,00 

TOTAL R$ 24.000,00 

 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS  
 
4.1. Local de execução: O serviços serão prestados nos PSFs 1, 2 ,3 , 4, 5, 6, 7 e 8 
da Secretaria Municipal de Saúde, conforme disposto no Pedido de Compra.  
4.2. Prazo de entrega: em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da 
Ordem de Serviços.  



 

 

4.3. Prazo de Vigência: 12 meses  
4.4. Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias, após emissão da Nota Fiscal.  
 
5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  
 
4.1 Realizar a prestação de serviços conforme objeto deste Processo licitatório, e 
nas condições supracitadas; 
4.2. Executar manutenção, conservação e limpeza nos PSF’s a cada 15 (quinze 
dias);  
4.3. Arcar com despesas relativas a ferramentas e utensílios necessários a 
prestação do serviço;  
4.4. Coletar e ensacar os resíduos gerados pela poda de arvore e aparo de gramas 
e deixá-los em lugar de fácil acesso para a coleta, que será realizada pela Prefeitura 
Municipal de Jaciara 
4.5. Verificar a existência de pragas e doenças que prejudiquem a saúde desses 
jardins, realizando tratamento e combate a essas pragas, sem ônus ao contratante; 
 
6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  
 
6.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
nota fiscal/fatura após a entrega do objeto desta licitação; 
6.2. Efetuar o pagamento à Contratada em até 30 dias após a emissão da Nota 
Fiscal; 
6.3. Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação 
pertinente, quando for o caso; 
6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 
ser solicitados pela Contratada; 
6.5. Documentar as ocorrências havidas; 
6.6. Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do 
objeto da Licitação. 
 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
01.08.01.10.301.0010.2091.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o 
Programa Saúde da Família – PSF. 
 
8. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
8.1. A vigência desta contratação será de 12 (doze) meses a partir da data de 
assinatura do contrato. 
 
9. FISCAL  
 
9.1 Será fiscal do contrato o Sr. ROBSON CASANOVA, designado através da 
Portaria nº 073/2018, de 01 de fevereiro de 2018 como FISCAL DE CONTRATOS 
da Secretaria Municipal de Saúde, ao qual competirá dirimir as 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. 

 
Jaciara-MT, 22 de maio de 2018. 

 
 
 
 

LUCIANA PEREIRA DA SILVA MARTINS 
Superintendente de Execução e Prestação de Contas 

 


