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OFÍCIO N° 059/2018                                                                      

Jaciara-MT, 18 de abril de 2018. 

 

DE: Secretaria Municipal de Assistência Social 

PARA: Prefeito Municipal, Sr. Abduljabar Galvin Mohammad  

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

 Vimos por intermédio deste, solicitar abertura de processo licitatório na modalidade 

dispensa de licitação, tendo como objeto: 

“Contratação de empresa para locação de equipamentos de informática e mobiliário para 

a Secretaria de Assistência Social de Jaciara/MT para uso no Programa Criança Feliz do 

Governo Federal por um período de 12 meses”. 

 

Ressaltamos que o custeio da locação será através de Recurso Federal específico para o 

Programa Criança Feliz, ao qual este município fez o termo de adesão. 

 

Desta forma, foi elaborada a relação, anexa ao presente, a qual foi devidamente cotada 

em 3 (três) fornecedores. 

 

Segue em anexo também, o Termo de Referência, constando inclusive a dotação 

orçamentária, fornecida através do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de 

Jaciara/MT. 

 

Sem Mais para o momento, e na certeza da atenção de V.Exa. a mais esta relevante 

causa, desde já agradecemos e subscrevemo-nos. 

                      

            Atenciosamente, 

 

 

          

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente termo tem por objeto “Contratação de empresa para locação de 

equipamentos de informática e mobiliário para a Secretaria de Assistência Social de 

Jaciara/MT para uso no Programa Criança Feliz do Governo Federal por um período de 

12 meses”. 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

De acordo com o Art. 3º do Decreto nº 8.869/2016 o Programa Criança Feliz tem como 

objetivos:  

• Promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do 

desenvolvimento infantil integral na primeira infância;  

• Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;  

• Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para 

o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis 

anos de idade;  

• Mediar o acesso da gestante, de crianças na primeira infância e de suas famílias a políticas e 

serviços públicos de que necessitem; 

• Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças 

na primeira infância e suas famílias. 

 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações dos itens a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  

 

Item 

Cód. 

do 

TCE 

Descrição do item Qt. 

Períod

o da 

Locaçã

o 

 

Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 378212-3 

- (01) Armário em Aço c/ 2P e 

Chaves; 

- (04) Mesas p/ Micro;  

- (03) Cadeiras Giratórias s/ Braços;  

- (02) Arquivos de Aço c/ 4G;  

- (02) Mouse de Plástico Anatomico 

c/ Tecnologia Ótica, Wireless, USB 

Ótico s/ Fio c/ 3 Botões, Conexão 

USB, Compatível c/ Notebook e 

PC, acondicionado em embalagem 

apropriada;  

- (02)  Tela de Projeção - Tipo 

Telão, em Estrutura de Grid Box 

Truss de Alumínio;  

- (02) Aparelho de Telefone Digital 

1 Unidade  

- (Cód. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 2.500,00 

 

 

 

R$ 30.000,00 
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c/ Fio, c/ Funções Flash, Rediscar e 

Mudo, mínimo 03 (três) volumes de 

campainha, mínimo 02 (dois) 

timbres de campainha, posições de 

mesa e parede, sinalização de linha 

Pulso e Tom, garantia mínima de 01 

(um) ano; 

- (03) Lixeiras em Aço, c/ 

dimensões 20x28cm e pesando 

0,730k, na cor Preta; 

- (01) Projetor Multimídia c/ 

manutenção corretiva e preventiva; 

- (02) Notebook – tipo 

Microcomputador Portátil, com 

processador INTEL CORE 15  

3210M de freqüência mínima, 

2.5GHZ memória RAM tipo DDR3 

1600MHZ de memória instalada, 

8GB memória Cachê de 6MB, 

Processador c/ 3MB Cachê, Turbo 

Boost até 3.1GHZ, Chipset HM77, 

c/ 1HD de 1TB, padrão do HD 

15400RPM SATA Hard Drive, 

barramento PCI Express, Placa  de 

Vídeo NVIDIA GEFORD GT 

630M, de 1GB compartilhada 

Padrão DDR3, unidade  Ótica Blu-

Ray Disc Combo, Teclado 

Português, Conexões c/ 1 Porta 

BHMI 1.4A, 

SD/SDHC/SDXC/MMC/MMC+/M

S/MS-PRO/XD, 1 Conector p/ 

microfone, 1 Conector p/ fone de 

ouvido, 4 Portas USB 3.0 sendo 1 c/ 

POWERSHARE, Aúdio Integrado, 

Webcam de alta definição (1.0MP, 

HD 720P) c/ microfone integrado, 

Tela de 14.0 c/ Resolução Gráfica 

de Alta Definição 720P LED, 

Mouse TOUCHPAD, Bluetooth 

4.0, Leitor de Cartão: Leitor 8IN-

1SD SDHC SDXC MMC MMC+ 

MS MS-PRO XD, Rede s/ Fio (Wi-

Fi) DELL WIRELESS 1703 – 

802.11 B/G/N – Embalagem com 

proteção apropriada, Windows, 

Bateria c/ 6 Celular, autonomia 

mínima de 6hrs, Garantia mínima 

de 12 meses, acompanha Cabo, 

Fonte, Manual Técnico e Drivers de 
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Instalação e Mala apropriada para 

transporte do equipamento na cor 

preta.   

VALOR TOTAL da Contratação 
  R$ 

30.000,00 

 

 

Obs.: Caso os produtos entregues pela Licitante vencedora não atendam às especificações 

contidas no Edital e na Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Prefeitura Municipal de 

Jaciara os rejeitará, devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua reparação, nas 

especificações corretas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicação 

feita por esta Prefeitura Municipal.  

 

4. CONDIÇÕES GERAIS  

 

4.1. Local de entrega: Os Produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

4.2. Prazo de entrega: Em até 03 (três) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.   

4.3. Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

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

data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

5.2. 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;  

5.3. 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;  

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

especificações contidas neste Edital.  

 

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. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.  

  

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

7.1. 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 locação, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

01.10.01.08.244.0024.2012.0000.3.3.90.39-00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Gestão Social 
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8. FISCAL  

 

8.1. Ficara responsável pela fiscalização do Contrato a funcionária pública municipal da 

Prefeitura Municipal de Jaciara a Srª. LORRAINY LEONEL CAMARGO, designada como 

FISCAL DE CONTRATO da Secretaria Assistência Social, pela Portaria Nº81/2017, de 

29/03/2017, à 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, 18 de abril de 2018 

  

  

 

           

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 


