
 

 

Ofício nº 303/SEPLAN/2018 
 

Jaciara-MT, 28 de agosto de 2018. 
 

Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT 
 
 

Senhor Prefeito, 
 
 Viemos por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, a autorização para 

abertura de processo licitatório na modalidade Convite, tendo como objeto 

a“Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 

Promoção, Realização, Organização e Gerenciamento de Eventos Esportivos 

para a Temporada de Esportes Radicais de Jaciara 2018”. A Temporada de 

Esportes Radicais tem caráter multidisciplinar e traz resultados em vários aspectos 

para a sociedade. O evento envolve esporte, cultura, economia criativa e turismo. O 

esporte representa saúde, disciplina, superação, dentre inúmeras características que 

promovem o bem estar social. A temporada é composta pelas atividades esportivas 

amadoras e profissionais. O esporte amador de aventura vem sido frequentemente 

utilizado como ferramenta social em detrimento da promoção à qualidade de vida e 

auto superação. Os eventos de esporte amadores vêm crescendo e além das 

vantagens e resultados citados, fomenta a economia em virtude do fluxo turístico, o 

que gera novos consumos e incrementa receitas ao município. A economia local é 

afetada positivamente pelo fluxo de turistas que vem ao evento em busca das 

práticas esportivas e de lazer, e por consequência gastam com comércio e serviços 

locais, como restaurantes, hotéis, farmácia, dentre outros. Vale ressaltar que o fluxo 

turístico possibilita a geração de empregos temporários através da economia 

criativa, envolvendo principalmente a gastronomia regional e artesanato. 

Considerando os resultados esperados, esta contratação se justifica 

economicamente e socialmente, corroborada pelos resultados positivos entre 

geração de renda, promoção ao lazer e manutenção à identidade cultural do 

município, tendo em vista que esta será a 12ª edição. 

 
Segue em anexo o Termo de Referência contendo as especificações dos 

serviços a serem prestados, bem como os orçamentos de mercado e dotação 
orçamentária obtida através de contato com o Setor de Contabilidade desta 
Prefeitura que poderá cobrir as despesas relacionadas à Temporada de Esportes 
Radicais de Jaciara 2018, bem como cópia do cartão do CNPJ de três empresas, 
às quais solicitamos que sejam convidadas a participarem do certame, sendo elas: 

 

 MONTENEGRO BUSINESS- CNPJ: 29.956.581/0001-11 

 PANTANAL MÍDIA E EVENTOS LTDA: 18.709.064/0001-21 

 OPÇÃO LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE SOM E LUZ LTDA: 07.655.369/0001-81 



 

 

 
Se Vossa Exa. estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em autorizar a 

abertura do processo licitatório na modalidade “Carta Convite”. 
  
Desta feita, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta 

consideração, fazendo presentes nossos agradecimentos. 
  
Atenciosamente, 
 
 

 
CÉLIO CAETANO DOS SANTOS 

Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO  
 
1.1 “Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de 
Promoção, Realização, Organização e Gerenciamento de Eventos Esportivos 
para a Temporada de Esportes Radicais de Jaciara 2018”. 

 
2. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO   

 
2.1 As especificações do Serviço a ser adquiridos pelo Município de Jaciara deverá 
compreendera realização das seguintes atividades:  

 
2.1.1 –ATIVIDADES ESPORTIVAS 

 
1º FINAL DE SEMANA  
 

 RAFTING - VELOCIDADE -Open Brasileiro de Rafting Amador de Jaciara - 
08/09/2018” – Horário: 08:00 horas. Categorias: Mista 

 VELOTERRA – 1ª Prova de Veloterra da Temporada de Esportes Radicais - 
09/09/2018" – Horário: 08:00 horas – Categorias: Mirim A, Mirim B, 125 
Original, 125 Livre, Força Livre Baixa, Trilheiros, Nacional Alta e Força Livre 
Alta.  

 CROSS COUNTRY – MOUNTAINBIKE – Open Jaciara de Cross Country – 
Rank Brasileiro de Maratona - 09/09/2018" – Horário: 08:00 horas - 
Categorias: Elite, Master A, Master B, Junior e Estreante, Feminino e MTB 
Categoria Única.  
 

2º FINAL DE SEMANA  
 

 OFF-ROAD DE RALLY DE REGULARIDADE – Prova Jaciarense de OffRoad 
de Rally de Regularidade - 15/09/2018" – Horário: 09:00 horas – Categorias: 
Carro Senior, Carro Júnior, PRIME, Moto Senior, Moto Júnior –  

 ORIENTAÇÃO/RAPEL/RAFTING/BIKE - QUADRIATLO ECO RADICAL DE 
JACIARA - 15/09/2018" – Horário: 07:00 horas – Congresso Técnico - 09:00 
horas – Prova. Categorias: Mista  

 DOWNHILL SKATE – 1º Downhill de Skate da Estrada Parque de Jaciara- 
16/09/2018" – Horário: 08:00 horas – Categorias: Júnior, Open, Master e 
Feminino.  
 

3º FINAL DE SEMANA  
 

 CANOAGEM SLALOM - Open Brasileiro de Canoagem Slalom – 22/09/2018 – 
08:00 horas – Categorias: Masculino e Feminino.  

 CANOAGEM EXTREMO – Open Brasileiro de Canoagem Extremo de Jaciara 
- 22/09/2018 – 13:00 horas - Categorias: Masculino e Feminino.  

 2ª ETAPA DO BRASILEIRO DESCENSO/EXTREMO - 23/09/ 2018 - 
Responsabilidade da Confederação Brasileira de Canoagem. Horário: 08:00 



 

 

horas.  

 MOTOCROSS - Estadual de Moto Cross de Jaciara -23/09/2018 – Horário: 
07:00 horas – Categorias: MX Pro Importada, MX3 Importada, Iniciante 
Importada, Força Livre Nacional, Iniciante Nacional, Extra até 250 cc, Mirim 
até 12 anos.  

 SLACKLINE NA CACHOEIRA DA FUMAÇA – Demonstração - 23/09/2018 – 
Horário: 09:00 horas  
 

4º FINAL DE SEMANA JEEP CROSS  
 

 Jeep Cross de Jaciara - 29/09/2018 – Horário: 08:00 horas – Categorias: 
Gaiola e Jeep.  

 KART VELOCIDADE – Prova Jaciarense de Kart de Rua - 30/09/2018 – 
Horário: Manhã treino e tomada de tempo, 14:00 horas início das provas. 
Categoria: Categoria A, Categoria B e Iniciante  

 CICLISMO OLÍMPICO – Volta Ciclística de Jaciara - Ranck Brasileiro de 
Ciclismo Olímpico - 30/09/2018 – Horário: 08:00 horas. Categorias: Elite, 
Master A, Master B, Junior e Estreante, Feminino e MTB Categoria Única. 

 1º TRAIL RUN DE JACIARA - 30/09/2018 - Horário: 07:00 horas. Categorias: 
Masculino: 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e acima de 50 anos; 
Feminino: 18 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e acima de 50 anos. 

 
 

2.1.2 – Planilha de Valores/Serviços: 

 

Item Objeto 
Cód. 

TCE/MT 
Descrição dos serviços 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
“Contratação de 
Empresa 
Especializada na 
Prestação de 
Serviço de 
Promoção, 
Realização, 
Organização e 
Gerenciamento de 
Eventos Esportivos 
para a Temporada 
de Esportes 
Radicais de Jaciara, 
2018”. 

00016922 

RAFTING - VELOCIDADE 

OFF-ROAD DE RALLY DE REGULARIDADE 

JEEP CROSS 

KART VELOCIDADE 

QUADRIATLO ECO RADICAL - ORIENTAÇÃO/RAPEL/RAFTING/BIKE 

CICLISMO OLÍMPICO  
Volta Ciclística de Jaciara 

 
CAIAQUE EXTREMO/DESCENSO 
2ª ETAPA DO BRASILEIRO DESCENSO 

MOTOCROSS 

DOWNHILL SKATE 

VELOTERRA 

CROSS COUNTRY – MOUNTAINBIKE 

1º TRAIL RUN DE JACIARA 

SLACKLINE -HIGHLINE (CACHOEIRA DA FUMAÇA E PRAÇA) 

BALONISMO/ NIGHT GLOLL 

PARAGLAIDER/ PARAMOTOR 

PARAQUEDISMO 

SEGURO ATLETA 

SHOW PIROTÉCNICO 

TROFÉUS E MEDALHAS 

SUBTOTAL= R$ 155.500,00 

EQUIPE DE PRODUÇÃO E APOIO 

SUBTOTAL= R$ 70.000,00 

MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO 

SUBTOTAL= R$ 60.000,00 

CAMARIM- SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

   SUBTOTAL= R$ 15.500,00 

VALOR TOTAL                                  R$ 301.000,00 



 

 

 

Obs: Caso os Serviços 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 24 (vinte e quatro) 
horas, contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura Municipal.  
 
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO 
PAGAMENTO 
 
3.1 Prazo de Vigência/Execução do Contrato: 06 (seis) meses, contados a partir da 
data de assinatura. 
 
3.2 Prazo de pagamento: o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a 
emissão da Nota Fiscal. 

 
4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA   

 
4.1 Realizar o objeto deste nos locais supracitados e informados na Ordem de 
Serviço; 
 
4.2 Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados 
a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço;   
 
4.3 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento da Prestação de 
Serviço a ser adjudicado estabelecido na Ordem de Serviço;  
 
4.4 Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;  

 
4.5 Permitir e facilitar, a qualquer tempo, a fiscalização pelo CONTRATANTE dos 
serviços a serem executados, por servidor e/ou por preposto por ele indicados, 
facultando-lhes o livre acesso às instalações em que os trabalhos serão 
desenvolvidos, quando for necessária a vistoria, para comprovação da perfeita 
execução dos serviços e verificação das peças empregadas; 

 
5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO   

 
5.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
nota fiscal/fatura após a aquisição dos produtos, objeto desta licitação; 
 
5.2 Efetuar o pagamento à Contratada; 

 
5.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação 
pertinente, quando for o caso; 

 



 

 

5.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 
ser solicitados pela Contratada;  

 
5.5 Documentar as ocorrências havidas; 

 
5.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do 
objeto da Licitação. 

 
5.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato.  

 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   

 
6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
Ficha 122 – 01.03.01.23.695.0006.2100.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e 
Encargos com a Promoção de Eventos Turísticos 
 
Ficha 123 – 01.03.01.23.695.0006.2100.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e 
Encargos com a Promoção de Eventos Turísticos 
 
7. DA JUSTIFICATIVA 
 
7.1 A Temporada de Esportes Radicais tem caráter multidisciplinar e traz resultados 

em vários aspectos para a sociedade. O evento envolve esporte, cultura, economia 

criativa e turismo. O esporte representa saúde, disciplina, superação, dentre 

inúmeras características que promovem o bem estar social. A temporada é 

composta pelas atividades esportivas amadoras e profissionais. O esporte amador 

de aventura vem sido frequentemente utilizado como ferramenta social em 

detrimento da promoção à qualidade de vida e auto superação. Os eventos de 

esporte amadores vêm crescendo e além das vantagens e resultados citados, 

fomenta a economia em virtude do fluxo turístico, o que gera novos consumos e 

incrementa receitas ao município. A economia local é afetada positivamente pelo 

fluxo de turistas que vem ao evento em busca das práticas esportivas e de lazer, e 

por consequência gastam com comércio e serviços locais, como restaurantes, 

hotéis, farmácia, dentre outros. Vale ressaltar que o fluxo turístico possibilita a 

geração de empregos temporários através da economia criativa, envolvendo 

principalmente a gastronomia regional e artesanato. Considerando os resultados 

esperados, esta contratação se justifica economicamente e socialmente, 

corroborada pelos resultados positivos entre geração de renda, promoção ao lazer e 

manutenção à identidade cultural do município, tendo em vista que esta será a 12ª 

edição. 

 
 



 

 

8. DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
 

8.1 O valor estimado para contratação de empresa para prestação dos serviços é de 
R$ 301.000,00 (Trezentos e um mil reais). 

 

Foi realizado cotação de preço de mercado com três empresas da área do objeto a 
ser licitado sendo o valor estimado da contratação a mediana dos valores 
apresentados nos orçamentos. 
 
 
9. DO FISCAL   

 
9.1 Ficara responsável pela fiscalização do Contratoa funcionária pública municipal 

da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sra. JAQUELINE VALÉRIA PEREIRA 

RIGO,designada como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de 

Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo através da Portaria nº 

211/2018, de 01/08/2018, 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, 28 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

CÉLIO CAETANO DOS SANTOS 
Secretário Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo 


