
 

 

Oficio Nº406/2018/SMECD    

 Jaciara/MT, 14 de agosto de 2018. 

 

 

Do Secretário Municipal de Educação 

Adnan Alli Ahmad 

 

  

                Exmo.SR Prefeito 

 

  Temos a finalidade de solicitar a Vossa Excelência autorização para realizar a Dispensa de 

Licitação, para contração de Empresa para Prestar Serviço especializado de confecção, montagem e 

instalação de moveis confeccionados em mdf, a serem montados e instalados nas dependências da 

Cozinha Única no Município de Jaciara-MT.  

Esclarecemos que a contratação da empresa especializada visa a confecção, montagem e instalação de 

moveis confeccionados em mdf, a serem montados e instalados nas dependências da Cozinha Única Municipal. 

  

Ressaltamos que o prazo para pagamento será de até  30 (dias) para o serviço solicitado. 

 

As despesas decorrentes dos referidos serviços correrão por conta da dotação orçamentária da 

Secretaria que solicitar. 

 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios no sentido de solicitar 

ao setor competente que realize processo licitatório para que possa atender a Cozinha Única de Jaciara para 

manutenção da unidade, para melhor atendimento. 

 
  Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos-lhe os protestos de elevada estima e 

distinta consideração, fazendo presentes nossos cordiais cumprimentos.  

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Adnan Alli Ahmad 
Secretário Municipal de Educação,  Cultura, Desporto e Lazer. 



 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DO OBJETO  

 

 

1.1. O presente termo tem por objeto a “Contração de empresa especializada para prestação de serviços de 

confecção, montagem e instalação de moveis confeccionados em MDF, a serem montados e instalados 

nas dependências da Cozinha Única Municipal de Jaciara-MT”.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Enfatizamos que, esta Secretaria tem buscado incessantemente atender as necessidades da população 

Jaciarese , tentando encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes a cada situação. Destaca-se também 

que uma das metas desta gestão é a manutenção da qualidade do ensino e somos sabedores que a ausência de 

tais materiais reflete, dificulta e influencia negativamente nos trabalhos desenvolvidos pelos servidores da 

Cozinha ÚnicaSecretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara/MT. 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações dos materiais a serem adquiridos deverão compreender as especificações mínimas 

contidas abaixo:  

 

 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 

Item 

Código 

TCE/MT Descrição 

 

QUANT. 

Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

1.  00018577 

Armário em MDF ultra premium branco de 15mm de 

5,90x0,84x0,68 com dobradiça curva e puxador 

perfil. 01 4.009,50 4.009,50 

2.  00018575 

Armário em MDF ultra premium branco de 15mm de 

3,70x0,84x0,67 com porta dobradiça curva e puxador 

perfil. 01 2.511,00 2.511,00 

3.  00018576 

Armário em MDF ultra premium branco de  15mmem 

“L” de 5,80x0,84x067 com porta dobradiça curva e 

puxador perfil. 01 4.430,70 4.430,70 

4.  00018578 

Armário em MDF ART branco de 15mm com 

2,90x0,84x0,67 com porta dobradiça curva e puxador 

perfil. 01 1.579,50 1.579,50 

5.  00018580 

Prateleira em MDF branco ART de 15mm com 

3,30x2,43x0,50 sem portas. 01 3.120,00 3.120,00 



 

 

6.  00018581 

Armário aéreo em MDF branco ART 15mm de 

3,10X0,80X0,40 com dobradiça curva e puxador 

perfil. 01 1.320,00 1.320,00 

7.  00018579 

Armário em MDF branco ART 15mm de 2,10x1,60 

com 12 portas dobradiça curva e porta cadeado. 01 2.780,30 2.780,30 

 

Valor Global: R$ 19.751,00 (dezenove mil,  setecentos e cinquenta e um reais). 

 

Obs: Caso os bens entregues pela Licitante vencedora não atendam às especificações contidas no Edital e na 

Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Cozinha Única Municipal de Jaciara os rejeitará, devendo a 

Licitante vencedora, providenciar a sua substituição/reparação, nas especificações corretas, no prazo máximo 

de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicação feita pela Cozinha Única , ou pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Lazer. 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS  

 

4.1. A CONTRATADA será responsável pelas medições, entrega e instalação dos itens do objeto licitado, nos 

endereço da  unidade  do  órgão  participante deste processo licitatório; 

4.2. Prazo de entrega: em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.  

4.3. Prazo de Vigência: 03 meses  

4.4. A CONTRATADA deverá  fazer as medições no local indicado em até 48(quarenta e oito) horas, após 

solicitado pela contratante, acompanhado por responsável no local onde for realizado a medição; 

4.5. A CONTRATADA deverá emitir orçamento prévio em até 48(quarenta e oito) horas após a visita no local 

indicado, com os materiais e quantitativo necessário para execução do objeto; 

4.6. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30(trinta) dias, após o recebimento da nota de empenho 

emitidos pela CONTRATANTE,  para execução dos serviços e fornecimentos dos materiais solicitados; 

4.7. Todos os equipamentos, ferrementas e materiais necessários para execução dos serviços serão de 

responsabilidade única da CONTRATADA; 

4.8. Todos os serviços realizados pela CONTRATADA, terão acompanhamento e fiscalização da 

CONTRATANTE; 

4.9.A CONTRATADA deverá garantir a melhor qualidade dos produtos, empregando produtos de qualidade, 

atendidas as especificações e normas técnicas de produção para cada caso, assumindo inteira responsabilidade 

pela execução do objeto da presente licitação; 

4.10. Comunicar oficialmente á CONTRATANTE, qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite a 

execução dos serviços solicitados e quais as providências a serem tomadas; 

4.11. Prestar á CONTRATANTE toda e qualquer informação ou esclarecimento relativo á prestação do serviço; 

4.12.Empregar na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e treinado, bem como todos os 

materiais necessários á execução do objeto; 

4.13.A CONTRATADA deverá fornecer EPI’s a todos os seus funcionários, conforme sua função e risco de 

seus serviços. A CONTRATANTE não terá quaisquer responsabilidades em caso de acidentes com 

funcionários ou terceiros. Deverão ser observadas todas as normas de segurança do trabalho; 

4.14.Todas os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para execução dos serviços serão de 

responsabilidade única da empresa CONTRATADA; 

4.15.Caso os serviços prestados não satisfaçam as necessidades, a CONTRATADA estará sujeita a fazer 

reparos; 

4.16.Em caso de defeito durante o prazo de garantia, a empresa será comunicada oficialmente e terá o prazo de 

garantia, a empresa será comunicada oficialmente e terá o prazo máximo de 1(um) dia útil para iniciar o 

atendimento e o prazo máximo de 2(dois) dias úteis(contados a parti do início do atendimento),para devolver o 



 

 

item consertado ou substituído por outro equivalente ou superior, sem qualquer tipo de ônus para a 

CONTRATANTE  e será responsável pelo transporte(retirada e devolução) dos itens; 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

5.1. Entregar e dar garantia para o objeto deste Projeto Básico no local supra citado e informado na Ordem de 

Compra/Serviço;  

5.2. Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data do 

recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

5.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado, inclusive frete e 

seguro desde a origem até sua entrega definitiva no local estabelecido na Ordem de Compra/Serviço;  

5.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra/Serviço, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

5.5. Substituição do bem entregue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não atenda às especificações 

contidas neste Edital; 

5.6. Caberá á CONTRATADA, além das obrigações resultantes da aplicação da Lei n°8.666/93 e demais 

normas pertinentes; 

5.7. Haverá um recebimento provisório, pelo período de 20(vinte) dias corridos, para conferência do material 

entregue; 

5.8. Após o prazo de recebimentos provisório, se nada for comunicado, automaticamente o material estará 

recebido de forma definitiva, não afastando, contudo, a responsabilidade do fornecedor de substituir o produto 

caso venham a ser detectadas irregularidades na especificação ou quantidade; 

5.9. Estão inclusos nos itens os serviços de confecção e instalação nos local indicado pela CONTRATANTE 

conforme item  deste anexo; 

5.10.As quantidades e medidas devem ser conferidas no local pela CONTRATADA, conforme solicitação da 

CONTRATANTE; 

5.11. A CONTRATADA deverá agendar antecipadamente, a data e horário da entrega, não sendo aceitos os 

materiais que estiverem em desacordo com as especificações; 

5.12. A CONTRATADA deverá apresentar Termo de Garantia do produto pelo prazo de 12(doze) meses, 

contra defeitos de fabricação, instalação dos moveis. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

6.1. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada nos bens fornecidos;  

6.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;  

6.3. Para aceitação definitiva a Cozinha Única Municípal de Jaciara-MT, bem como a Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Lazer, poderá realizar testes para comprovação da qualidade dos produtos;  

6.4. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.  

 

7. FISCAL  

 

7.1. . Será fiscal do contrato a Srª. Ana Cláudia Nascimento Silva Oliveira, nomeada como Fiscal de 

Contratos, através da portaria Nº 076/2018 de 01de fevereiro de 2017.  

 

  

 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 

 

 

8.1. As despesas decorrentes da referida contratação correrão á cargo das seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

01.05.01.12.122.0027.2163.0000.3.3.90.39.00-Manutenção e encargos com a cozinha municipal 

 

 

Jaciara/MT, 14 de agosto de 2018. 

 

 

  

_____________________________ 

Adnan Alli Ahmad 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara-MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


