
 

 

OFÍCIO Nº 691/2018 

 

Jaciara-MT, 13 de Novembro de 2018. 

 

 

AO  

Excelentíssimo Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

 

 

 

 Devido à necessidade de se preservar os bens públicos, pois é de competência do 

gestor da pasta cuidar dos bens que são colocados sob sua guarda e responsabilidade, assim, 

com o intuito de dar continuidade nos serviços prestados pela secretaria, constata-se a real 

necessidade de que se faça o processo de licitação, “CONTRATAÇÃO DE EVENTUAL 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM 

MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS EM TAPEÇARIA AUTOMOTIVA. 

EM VEICULOS A DIESEL, ETANOL E GASOLINA TIPO: CAMINHÕES, ÔNIBUS, 

MICRO-ÔNIBUS, MAQUINAS E VEICULOS LEVES INDEPENDENTE DE MARCA 

E MODELO DA FROTA MUNICIPAL”, conforme planilha com as especificações e 

Quantitativos e Termo Referencia anexo.  

 O prazo para pagamento será de 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal.  

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

no sentido de solicitar ao setor competente que identifique uma empresa que possa atender, 

durante o período de 12 meses (01) um ano. 

 

                        Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e 

renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

JANIO ATANÁSIO DE SOUZA 

SECRETARIOA DE INFRAESTRUTURA 

 

 

 



 

 

TERMO DE REFERENCIA 

 

 

1  DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

 

1.1 “Registros de Preço para futura e eventual Contratação de empresa para 

“CONTRATAÇÃO DE EVENTUAL EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS EM MANGUEIRAS HIDRAULICAS E SERVIÇOS EM 

TAPEÇARIA AUTOMOTIVA. EM VEICULOS A DIESEL, ETANOL E GASOLINA 

TIPO: CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, MAQUINAS E VEICULOS 

LEVES INDEPENDENTE DE MARCA E MODELO DA FROTA MUNICIPAL”. A 

prestação de serviço, objeto desta licitação, deverá ser realizada no Município de Jaciara, ou 

em outro Município desde que as despesas com a remoção do veiculo seja por conta da 

licitante adjudicatária, bem como a total responsabilidade sobre os bens. 

 

2    DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

2.1 As especificações dos serviços a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo: 

 

ITEM 
CÓDIGO 

TCE 
UNID. QTDE. DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

1 401803-6 HORAS 1.000 

Serviço especializado 

em Mangueiras 

hidráulicas, em 

veículos e maquinas 

da frota municipal 

sem distinção de 

marca e modelo. 

R$90,00  R$90.000,00  

2 318928-7 HORAS 500 

Serviço especializado 

em Tapeçaria 

Automotiva, em 

veículos e maquinas 

da frota municipal 

sem distinção de 

marca e modelo. 

R$95,00  R$47.500,00  

 

O valor total dos Itens: R$137.500,00 (Cento e trinta e sete mil e quinhentos reais) 

Obs: Caso os Serviços prestados 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. 

 



 

 

3    OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

3.1 Realizar o objeto deste nos locais supra citados e informados na Ordem de Serviço; 

3.2 Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da 

data do recebimento da Ordem de Serviço;  

3.3 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento da Prestação de Serviço a 

ser adjudicado estabelecido na Ordem de Serviço;  

3.4 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; 

3.5 A empresa deverá apresentar declaração de que possui local apropriado para realizar o 

serviço, com capacidade de abrigar o veículo com segurança, com ferramentas e 

equipamentos adequados.  

3.6 A empresa deverá colocar a disposição um número de telefone 24horas para eventual 

socorro. 

3.7 Refazer os serviços executados com falhas ou imperfeições de qualquer natureza, sempre 

às suas expensas, quando solicitados pelo CONTRATANTE, dentro do prazo de garantia; 

3.8 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; 

 

4     OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

4.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

fiscal/fatura após a aquisição dos produtos, objeto desta licitação; 

4.2 Efetuar o pagamento à Contratada; 

4.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

quando for o caso; 

4.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

4.5 Documentar as ocorrências havidas; 

4.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

Licitação. 



 

 

4.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato. 

5     DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

5.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das 

Dotações Orçamentárias das Secretarias que Solicitar. 

010501.12.122.0027.2163.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a Cozinha 

Municipal. 

010501.12.361.0030.2059.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com Transporte 

Escolar 

010601.15.122.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a Secretaria 

de Infraestrutura. 

010601.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com DAE. 

010601.15.452.0022.2088.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o 

Departamento de Trânsito. 

010801.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a Secretaria 

Municipal de Saúde 

010801.10.302.0011.2099.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos do Centro de 

Atendimento Psicossocial 

010801.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o Hospital 

Municipal 

010801.10.304.0013.2102.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o SAMU 

010801.10.302.0011.2207.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com Vigilância 

Sanitária. 

011001.08.244.0024.2112.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com Secretaria 

de Assistência Social 

011001.11.333.0024.2126.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a Unidade 

do SINE 

011001.08.243.0033.2011.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com o Conselho 

Tutelar. 

010901.18.122.0007.2145.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com Secretaria 

de Agricultura. 

010201.04.122.0002.2004.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com Gabinete do 

Prefeito. 

 

6   DA JUSTIFICATIVA 

 

6.1 Enfatizamos que, esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender as necessidades 

da população jaciarense, tentando encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes a 

cada situação. Destaca-se também, que manutenção em dia dos veículos vem oferecendo 

maior tempo de utilização e maior rendimento de um equipamento, resultando em trabalho em 

condições seguras e redução de custos com paradas. Todos os equipamentos, sem distinção, 

necessitam de manutenções, para garantir a operatividade, funcionalidade e principalmente a 

confiabilidade dos mesmos. 



 

 

7. FISCAL  

 

7.1- Ficara responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços o funcionário público 

municipais da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. ANDERSON ROBERTO FRANÇA 

SOBRINHO designado como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura através da Portaria nº 078/2018, de 23 de Fevereiro de 2018, aos quais 

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, 13 de Novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

JANIO ATANÁSIO DE SOUZA 

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 
 


