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         ESTADO DE MATO GROSSO
            Prefeitura Municipal de Jaciara
Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930

OFÍCIO nº 008/2017                                                     Jaciara-MT, 18 de janeiro de 2017.


Ao 
Exmo. Sr. Abduljabar Galvin Mohammad
MD. Prefeito Municipal de Jaciara


Assunto: Solicitação de Adesão à Ata de Registro de Preços.

Prezado Senhor,

 	Cumprimentamos-lhe cordialmente, aproveitamos para solicitar de Vossa Senhoria os bons préstimos para a realização de Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 033/2016, originada do Pregão Presencial nº 035/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, que tem por objeto: “REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA (MANUAL) E RASPAGEM, ROÇADA MANUAL E SEMI MECANIZADA, bem como a retirada de galhos e resíduos produzidos na execução dos serviços, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura do Município”.

	Tal solicitação se faz necessária para proporcionar melhor qualidade de vida à população de Jaciara, mantendo nossas ruas e avenidas em perfeitas condições de trafegabilidade, garantindo assim, segurança no trânsito e acessibilidade aos munícipes. Além disso, haverá no município dois grandes eventos como o Campeonato de Férias de Jaciara - CAMFEJ e a Caravana da Transformação do Governo do Estado de Mato Grosso , que reunirá 19 municípios da Região Sul em Jaciara, eventos estes que fomentam o nome do município na esfera estadual.

 	Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios no sentido de solicitar ao Setor de Licitações que realize os procedimentos necessários.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


___________________________________________
JOZIMAR ELIELTON DA SILVA
Secretaria de Infra Estrutura do Município de Jaciara/MT


TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


1. DO OBJETO 

1.1. O Presente Termo tem por objeto a “REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,CAPINA (MANUAL) E RASPAGEM, ROÇADA MANUAL E SEMI MECANIZADA, bem como a retirada de galhos e resíduos produzidos na execução dos serviços, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura do Município”.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A Adesão à Ata de Registro de Preços nº 033/2016, do Pregão Presencial nº 035/2016, realizado pela Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, justifica-se pela necessidade de garantia de segurança no trânsito, de melhoria na qualidade de transitabilidade e acessibilidade dos munícipes, além disso, haverá no município dois grandes eventos como o Campeonato de Férias de Jaciara e a Caravana da Transformação do Governo do Estado que reunirá 19 municípios da Região Sul em Jaciara.

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

3.1.  As especificações dos serviços a serem prestados no Município de Jaciara deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo.
3.2. Segue Planilha detalhada com todas as especificações dos referidos serviços.

ITEM
QTDE
UNID.
DESCRIÇÃO
Qtde de Profissionais
Valor Unitário por Posto de Trabalho
01
396
Posto
POSTO 1 - VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS E COLETA EM CAMINHÃO CAÇAMBA.
66
R$ 2.535,00
02
54
Posto
POSTO 2 - CAPINA E RASPAGEM DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, CANTEIROS E LATERAIS DE PISTA
9
R$ 2.645,00
03
78
Posto
POSTO 3 - MANUTENÇÃO DE VIA PAVIMENTADA, TAPA BURACOS E LAMA ASFÁLTICA0
13
R$ 2.499,00


VALOR TOTAL ESTIMADO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS:
R$ 1.341.312,00 (Um milhão, trezentos e quarenta e um mil, trezentos e doze reais).


4. FORMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
4.1. Durante o prazo da contratação a Contratada deverá prestar os serviços ao município, independentemente da jornada de trabalho e de lugar, desde que se responsabilize pela prestação e manutenção, em tempo, dos serviços profissionais contratados, de interesse e necessidade da municipalidade.
4.2. O serviços ora licitados, compreendem: serviços de varrição manual a atividade de limpeza de vias públicas com o recolhimento de todo e qualquer resíduo sólido urbano dos passeios e pista de tráfego de veículos dos logradouros públicos. Também fazem parte dos serviços em questão, a retirada de resíduos de cestos coletores públicos e o recolhimento de terra e demais resíduos das aberturas para captação de águas pluviais (bocas-de-lobo).
4.3. A Pessoa Jurídica, responsável pela execução de serviços deverá usar todos os equipamentos de segurança necessários a uma execução perfeita, desenvolvida com segurança, e dentro dos prazos e normas estabelecidas pelo responsável pela Secretaria de Infra Estrutura.
4.4. A licitante vencedora deverá responsabilizar-se por todos os custos referente o fornecimento de mão de obra, necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos, taxas de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto que venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional;
4.5. No ato da entrega, os serviços serão analisados em sua totalidade, sendo que aquele(s) que não satisfazer(em) à especificação exigida será(ão) rejeitados pela Contratante.
4.6. Em caso de constatação de defeito nos serviços executados, a Contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da prestação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente, sem ônus adicional para a Contratante, sem o que será convocada a segunda classificada, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei 8.666/93 e artigos 20 e 56 a 80, do Código de Defesa do Consumidor.
4.7. O município reserva-se no direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do serviço prestado pela Contratada, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências do Contrato de Prestação de Serviços, podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação.

5. GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
5.1. O gerenciamento dos trabalhos será feito pela Secretaria de Infra Estrutura, por intermédio do responsável pela mesma, ou quem este designar para tal finalidade.
5.2. Tendo sido executado regularmente o Contrato, o responsável pela Secretaria de Infra Estrutura deverá efetuar o recebimento de cada serviço e atestar as Notas Fiscais emitidas pela empresa, comprovando a realização dos serviços, nos termos da lei.

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação;
6.2. Efetuar o pagamento à Contratada;
6.3. Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, quando for o caso;
6.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela Contratada;
6.5. Documentar as ocorrências havidas;
6.6. Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da Licitação.
6.7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1.  As despesas decorrentes da prestação de serviços, obtida através de contato pessoal com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura, correrão a partir da seguinte dotação:

01.06.03.15.452.0017.2077.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com Serviços de Conservação e Limpeza

01.06.04.15.451.0018.2058.0000.3.3.90.39.00 – Recuperação de Ruas e Avenidas Pavimentadas

8. VIGÊNCIA
8.1. A vigência do presente será de 06 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura do Contrato.


Jaciara/MT, 18 de janeiro de 2017.




JOZIMAR ELIELTON DA SILVA
Secretaria de Infra Estrutura do Município de Jaciara/MT


