
 

 
 
 
 
 

OFÍCIO Nº 078/2018/SAF/JAC 

Jaciara-MT, 05 de setembro de 2018. 

AO  
Excelentíssimo Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

Senhor Prefeito, 

Solicitamos a Vossa Excelência, a abertura de processo de licitação para o 

“Registro de Preços para eventual aquisição de Divisórias com Vidros e Portas, 

incluindo a colocação das mesmas para atender todas as Secretarias do Município 

de Jaciara-MT”. 

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

partir da data da assinatura do contrato. O prazo de vigência do contrato poderá ser 

prorrogado nos termos do Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, desde que os 

serviços estejam sendo prestados dentro dos Padrões de qualidade exigidos, e os preços 

e as condições sejam vantajosas para o Município.  

A contratação é necessária para atender as necessidades da população 

jaciarense.Destaca-se também, que a realização dos serviços solicitados, oferecerão 

melhores condições de trabalho aos profissionais do município de Jaciara/MT, bem como 

um ambiente propício e acolhedor á toda população que necessitar fazer uso dos serviços 

públicos, 

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

ofícios no sentido de autorizar o setor competente para que realize o referido processo 

licitatório, conforme as 03 cotações de preços anexa. 

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

renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 
 
 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 

Portaria nº 02/2018 
  



 

 
 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

1. -  DO OBJETO  

 

1.1 - O presente termo tem por objeto o “Registro de Preços para eventual aquisição de Divisórias com 

Vidros e Portas, incluindo a colocação das mesmas para atender todas as Secretarias do Município de 

Jaciara/MT”, conforme Termo de Referência-Especificações, Quantidades e Orçamento básico descrito na 

planilha abaixo. 

 

2. - DA JUSTIFICATIVA 

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

jaciarense, tentando encontrar a melhor solução para atendimento da demanda dos serviços públicos. 

Destaca-se também que a realização dos serviços solicitados, oferecerão melhores condições de trabalho aos 

profissionais do município de Jaciara/MT, bem como um ambiente propício e acolhedor à toda a população 

que necessitar fazer uso dos serviços públicos.  

 

3. - CONDIÇÕES GERAIS  

3.1 - A empresa licitante vencedora deverá atender á todos os requisitos estabelecidos neste termo de 

referência. 

3.2 - Local de prestação dos serviços: Os serviços deverão ser prestados no local indicado no pedido de 

compra/ordem de serviço. 

3.3 -  Prazo de entrega: Em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço. 

3.4 -  Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias após a emissão da Nota Fiscal. 

3.5 - A contratação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato. O 

prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado nos termos do Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº. 

8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos Padrões de qualidade exigidos, e os 

preços e as condições sejam vantajosas para o Município.  

 

4. - DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

4.1 - As especificações dos produtos a serem adquiridos pela Administração Pública Municipal de Jaciara, 

deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo: 

ITEM QTDE. UNID. CÓDIGO TCE DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 140 m² 103923-7 
Vidro – Laminado com Espessura de 

6MM, incolor – 3+3 R$ 400,00 R$ 56.000,00 



 

 
 
 
 
 

02 30 unid 0001407 

Vidro  - Temperado, p/ janela, 

dimensão, 100X150CM (Fumê - 

8MM) 
R$ 450,00 R$ 13.500,00 

03 25 unid 0001408 

Vidro – Temperado, p/ janela, 

dimensão 100X200CM - (Fumê - 

8MM) 
R$ 900,00 R$ 22.500,00 

04 150 m² 276951-4 
Colocação de Vidro – do Tipo Incolor 

de 4,00MM, c/ fornecimento de Vidro. R$ 100,00 R$ 15.000,00 

05 100 m² 237386-6 Vidro - Martelado R$ 110,00 R$ 11.000,00 

06 100 m² 275425-8 

Serviço de confecção, instalação, 

produção e montagem em geral – Do 

Tipo Divisória de Eucatex. 
R$ 140,00 R$ 14.000,00 

07 30 unid 237724-1 
Ferragens – Fechadura, p/ porta de 

vidro (Blindex) R$ 120,00 R$ 3.600,00 

08 100 unid 438835-6 
Persiana – Tipo Vertical, em Tecido 

Sintético BK, medindo 2,00 X 1.20M R$ 600,00 R$ 60.000,00 

09 50 unid 328145-0 

Serviço de Manutenção em 

Equipamento, Mobiliário e utensílios 

p/ Escritório – Divisória e Portas, 

Desmontagem, Regulagem e 

Montagem de Portas e Divisórias. 

R$ 254,00 R$ 12.700,00 

10 100 unid 363063-3 
Espelho - de Vidro, de 3MM 

(100X100) R$ 150,00 R$ 15.000,00 

11 50 unid 249327-6 

Tela de Proteção – em Nylon 

(Mosqueteiro), 100X100 -  Malha 0,3 

– Cor Verde, c/ Tela de Proteção 

Plana. 

R$ 200,00 R$ 10.000,00 

TOTAL R$ 233.300,00 

 

Valor Total: R$ 233.300,00 (Duzentos e trinta e três mil e trezentos reais). 

 

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

na Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, bem como quanto à instalação dos mesmos, 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 parti da comunicação feita por esta 

Prefeitura Municipal. 

 

5. - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  



 

 
 
 
 
 

5.1 - Realizar a prestação de serviços conforme objeto deste Processo licitatório, e nas condições 

supracitadas; 

5.2 - Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contadas a parti da data do 

recebimento da Ordem de Compras/Serviços; 

5.3 - Arcar com despesas relativas a ferramentas e utensílios necessários À prestação do serviço; 

5.4 - Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem/prestação do serviço a ser 

adjudicado, inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no local estabelecido na ordem 

de Compras/Serviço; 

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

assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

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

contidas neste Edital. 

5.7 - A CONTRATADA será responsável pelas medições, entrega e instalação dos itens do objeto licitado, 

nos endereços indicados pela contratante; 

5.8 - A CONTRATADA deve manter um funcionário responsável pelo gerenciamento dos serviços, com 

autonomia de representante, para tratar com a CONTRATANTE de assuntos relacionados a execução do 

objeto; 

5.9 - A CONTRATADA deverá iniciar o atendimento em até 24 horas após o recebimento da ordem de 

serviço; 

5.10 - Executar os serviços solicitados no prazo máximo de 02(dois) dias úteis, salvo se a quantidades for 

superior a 15m².  Neste caso será de até (04) quatro dias úteis; 

5.11 - Disponibilizar e manter quantitativo de pessoal compatível com as necessidades da execução dos 

serviços; 

5.12 - Comunicar oficialmente à CONTRATANTE, qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite a 

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

5.13 - O serviço deverá ser realizado, de segunda a sexta-feira em horário administrativo das 8h as 12h e das 

13h00m às 17haam, em dias úteis, caso seja necessário horário diferenciados e aos finais de semana, devido 

às peculiaridades do serviço, deverá ser realizado com autorização prévia dos integrantes da fiscalização, 

bem como deverá ser feito agendamento prévio com o responsável de cada órgão competente; 

5.14 - Empregar na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e treinado, bem como todos os 

materiais necessários á execução do objeto; 

5.15 - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE qualquer funcionário, cuja atuação, 

permanência ou comportamento sejam julgados inconvenientes; 

5.16 - Caso os serviços prestados não satisfaçam as necessidades, a CONTRATADA estará sujeita a fazer 

reparos; 



 

 
 
 
 
 

5.17 - Efetuar a manutenção corretiva sempre que solicitada no prazo de 24(vinte e quatro) horas, corrigindo 

os defeitos, vícios ou correções, com substituição de peças e componentes necessários; 

5.18 - Prestar garantia dos serviços por um período não inferior a 90(noventa) dias, contadas a parti da data 

de recebimento dos serviços devidamente instalados e recebidos na Ordem de Serviço; 

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

máximo de 01(um) dia útil para iniciar o atendimento e o prazo máximo de 03(três) 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; 

5.20 - Os funcionários da CONTRATADA deverão estar devidamente identificados, através de uniforme e 

crachá, quando da execução contratual; 

5.21 - A CONTRATADA deverá fornecer EPIs a todos os 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; 

5.22 - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de 

trabalhos e execução durante a vigência dos serviços contratados; 

5.23 - A CONTRATADA responde por danos materiais ou físicos causados por seus empregados, 

decorrentes da sua culpa ou dolo; 

5.24 - A nota fiscal apresentada pela contratada, deverá estar acompanhada de recibos preenchidos com data, 

assinatura e carimbo da pessoa responsável pela instituição e carimbo da instituição em que os serviços 

foram realizados. Na falta de quaisquer destes dados, que comprovem a entrega do produto/execução dos 

serviços, a nota fiscal não terá efeito para pagamento e será devolvida à contratante para saneamento das 

falhas.  

 

6. - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

6.1 - OS VIDROS deverão ser colocados com aplicação de silicone para fixação e após executar com massa 

tipo “de vidraceiro”(à base de óleo de linhaça e gesso), de modo que apresente um aspecto uniforme após a 

execução, sem presença de bolhas; 

6.2 - OS ESPELHOS devem ser instalados de acordo com a solicitação da Secretaria solicitante através de 

ordem de serviço; 

6.3 - Para o fornecimento e instalação/substituição de VIDROS TEMPERADOS DE 10mm em esquadrias 

(portas e janelas, devem ser colocadas todos os acessórios necessários, como dobradiças, puxador, fechadura, 

etc. 

6.4 - Os materiais utilizados na execução do objeto não deverão apresentar nenhum tipo de defeito, sendo de 

primeira qualidade; 



 

 
 
 
 
 

6.5 - Todo material utilizado nos serviços, deverá ser de excelente qualidade, novo, de primeiro uso, não se 

admitindo produto anteriormente utilizado; 

6.6 - A colocação deve ser executada de forma a não sujeitar o vidro a esforços ocasionados por contrações 

ou dilatações, resultantes da movimentação dos caixilhos ou de deformações da estrutura. 

6.7 - Após a execução do serviço A CONTRATADA deverá apresentar a Secretaria Solicitante, a ordem de 

serviço, carimbada e assinada pelo Diretor(a) da unidade educacional; 

6.8 - ACONTRATADA deverá apresentar junto a nota fiscal, à Secretaria Solicitante planilha de execução 

do objeto contendo: Timbre com dados da empresa, data, local, metragem, valor unitário, valor total e 

assinatura do responsável; 

6.9 - É indispensável que, na prestação do serviço sejam rigorosamente observadas os requisitos de 

pontualidade, continuidade, eficiência, segurança, higiene e cortesia, mantendo durante toda a execução do 

contrato, a compatibilidade com as obrigações assumidas na licitação; 

6.10 - A CONTRATADA deverá aceitar integramente todos os métodos de fiscalização da Secretaria 

Solicitante; 

6.11 - A CONTRATADA obriga-se a atender prontamente qualquer exigência da Secretaria Solicitante 

relativa ao objetivo do contrato. 

 

7. - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

7.1 -  Da execução:  

7.1.1 -  Os serviços serão solicitados via e-mail para elaboração de orçamento prévio(conforme alínea “b” 

das condições gerais). Após a aprovação pela secretaria solicitante, será formalizado o pedido através de 

ordem de serviço pelo servidor responsável, indicando a definição dos serviços a serem realizados, bem 

como as seguintes informações: 

I)   o número da ocorrência, data e hora de chamada; 

II)  nome do diretor, unidade, endereço e telefone; 

III) local onde os serviços devem ser realizados; 

IV) serviços a serem executados; 

V)  nome do responsável pela solicitação do serviço; e 

VI) campo para ateste do diretor da unidade; 

7.2 - Efetivando o serviço, o objeto será recebido: 

7.2.1 - Provisoriamente, pelo prazo de 05(cinco) dias úteis pelo diretor/responsável da unidade, para efeito de 

posterior verificação da conformidade dos serviços prestados; e 

7.2.2 - Definitivamente, após o prazo de até 05(cinco) dias úteis, contados da data da assinatura da Ordem de 

Serviço, uma vez verificado o atendimento integral de seu objeto, funcionamento, quantidade e 

especificações constantes na ordem de serviço. 



 

 
 
 
 
 

7.2.3 - Todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para execução dos serviços serão de 

responsabilidade única da empresa contratada; 

7.2.4 - Para substituição dos vidros é necessário a remoção de restos de vidro e massa, sendo necessária a 

limpeza da superfície para instalação de vidro novo. Estes serviços serão por conta da CONTRATADA; 

7.2.5 - Para o serviço de reposição de massa, o profissional deve retirar todo o resíduo da massa anterior sem 

danificar o vidro existente, e repor uma massa nova, em caso de quebra a empresa deverá arcar com os custo 

da reposição. Estes serviços serão por conta da CONTRATADA. 

7.2.6 - Para substituição de película é necessária a remoção da película antiga e limpeza da superfície(vidro). 

Estes serviços serão por conta da CONTRATADA. 

7.2.7 - Após a execução, todo resto de materiais provenientes dos serviços ora contratado devem ser 

removidos pela empresa CONTRATADA, assim como proceder com a limpeza e varrição do local, dando a 

destinação ambientalmente adequada para os materiais recicláveis ou reutilizáveis, observando todas as 

diretrizes fixadas pela Lei 12305/210, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

8. -  OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

8.1 - Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada nos bens 

fornecidos; 

8.2 - Promover o acompanhamento e supervisão durante a execução do serviço no que diz respeito à 

qualidade do serviço; 

8.3 - Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

8.4 - Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.  

8.5 - Para aceitação definitiva o Município de Jaciara poderá realizar testes para comprovação da qualidade 

dos produtos/serviços. 

 

9. -  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

9.1 - As Dotações Orçamentárias informadas pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Jaciara, 

para atendimento do objeto são as seguintes: 

01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito 

01.03.01.04.121.0028.2013.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de 

Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo 

01.04.01.04.122.0003.2120.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de 

Administração e Finanças 

01.05.01.12.122.0005.2206.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Departamento Administrativo 

Educacional – SME 

01.05.01.13.122.0016.2124.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e encargos com a Diretoria de Cultura 



 

 
 
 
 
 

01.05.01.27.122.0014.2041.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e encargos com a Diretoria de Esportes 

01.06.01.15.122.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura 

01.07.01.04.122.0002.2155.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de 

Governo 

01.08.01.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção da Gestão Administrativa do SUS 

01.08.01.10.122.0009.2316.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 

01.08.01.10.122.0009.2331.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Ouvidoria do SUS 

01.08.01.10.301.0010.2091.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Programa de Saúde da 

Família – PSF 

01.08.01.10.301.0010.2235.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o NASF 

01.08.01.10.302.0011.2078.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção com a Cozinha Hospitalar 

01.08.01.10.302.0011.2092.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Laboratório Municipal 

01.08.01.10.302.0011.2093.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Unidade de Coleta e 

Transfusão de Sague (UCT) 

01.08.01.10.302.0011.2099.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do Centro de Atendimento 

Psicossocial 

01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Hospital Municipal 

01.08.01.10.302.0011.2183.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Unidade Descentralizada 

de Reabilitação (UDR) 

01.08.01.10.302.0011.2207.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o SAMU 

01.08.01.10.302.0011.2234.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Unidade de Saúde da 

Mulher 

01.08.01.10.302.0011.2236.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do Centro Integrado de 

Atendimento e Atenção em Saúde (CIAAS) 

01.08.01.10.304.0013.2102.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Vigilância Sanitária 

01.08.01.10.305.0013.2096.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Vigilância em Saúde 

01.09.01.18.122.0008.2028.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Superintendência de 

Meio Ambiente 

01.09.01.20.122.0007.2145.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente 

01.10.03.08.122.0024.2326.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Secretaria Adjunta de 

Execução e Prestação de Contas 

01.10.03.08.122.0024.2334.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Gestão Administrativa do 

FMAS 



 

 
 
 
 
 

01.10.03.08.241.0032.2019.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos de Idosos – SCFV 

01.10.03.08.243.0032.2114.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Serviço de Convivência e 

Adolescentes – SCFV 

01.10.03.08.243.0033.2154.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Lar Recanto Feliz 

01.10.03.08.244.0032.2115.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Programa de Atenção 

Integral a Família/PAIF (CRAS) 

01.10.03.08.244.0032.2319.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Diretoria da Proteção 

Básica e Especial 

01.10.03.08.244.0032.2341.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Programa Bolsa Família 

01.10.03.08.244.0032.2342.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Equipe Volante 

01.10.03.08.244.0033.2346.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos do Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado à Família e Indivíduo/PAEFI – CREAS 

01.10.03.16.122.0023.2328.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Diretoria de Programas 

Habitacionais 

 

10. - FISCAL 

10.1 - Ficará responsável pela fiscalização do Contrato a funcionária pública municipal da Prefeitura 

Municipal de Jaciara, Sra. PATRÍCIA MARIA BENTO LINS, designada como FISCAL DE 

CONTRATOS, através da Portaria Nº 036/2018, de 15/02/2018, 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, 05 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 

Portaria nº 02/2018 


