
 

 

 

OFÍCIO Nº 178/2018 

 

Jaciara-MT, 25 de julho de 2018. 

 

AO  

Ilustríssimo Senhor 

TIAGO RODRIGO ZENKNER 

Pregoeiro Municipal de Jaciara-MT 

 

     

 

  Ilmo Sr. Pregoeiro, 

 

 

Na oportunidade venho cumprimentá-lo, autorizo a abertura de processo 

licitatório para “Registro de Preços para contratação de empresa para Locação de veículo 

caminhonete tipo SUV de grande porte, para atendimento do Gabinete do Prefeito 

Municipal de Jaciara-MT”. 

 

A locação de veículo faz-se necessário para atender as necessidades do 

gabinete deste Município, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação 

dos serviços públicos essenciais ao Município de Jaciara-MT. Infelizmente, o Município de 

Jaciara não possui veículo disponível para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, o 

que é fato causador de diversos transtornos. O veículo será utilizado para vários fins, tais 

como o transporte de servidores, transporte de materiais e equipamentos e para realização de 

viagens aos grandes municípios vizinhos assim como a capital do Estado para atender as 

demandas de nosso município.  

 

Diante do exposto, encaminhamos em anexo o Termo de Referência e 

orçamentos referente ao serviço solicitado. 

 

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

renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT 

 

 

 

  



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1- DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

 

1.1 Do Objeto: “Registro de Preços para contratação de empresa para Locação de 

veículo caminhonete tipo SUV de grande porte, para atendimento do Gabinete do 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT”. 
 

2- DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 A locação de veículo faz-se necessário para atender as necessidades do gabinete deste 

Município, proporcionando assim a continuidade e a ampliação na prestação dos serviços 

públicos essenciais ao Município de Jaciara-MT. Infelizmente, o Município de Jaciara não 

possui veículo disponível para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, o que é fato 

causador de diversos transtornos. O veículo será utilizado para vários fins, tais como o 

transporte de servidores, transporte de materiais e equipamentos e para realização de viagens 

aos grandes municípios vizinhos assim como a capital do Estado para atender as demandas de 

nosso município. 

 

3- DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS OBJETOS  

 

3.1 As especificações dos Serviços a serem prestados para o Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo: 

 

Item 
Código 

TCE/MT 
Descrição Unid. 

Valor 

Unit. 
Qtd Valor Total 

1 216726-3 

Locação de veículo 

caminhonete tipo SUV de 

grande porte, movida à Diesel 

ou Flex, motor com no mínimo 

2.8 cilindradas, de ano/modelo 

mínimo 2017/2017, capacidade 

para no mínimo 05 (cinco) 

passageiros, com ar 

condicionado, direção 

hidráulica, abertura e 

travamento elétrico das portas 

e vidros, Air bag duplo 

frontal, freio ABS nas quatro 

rodas, quilometragem livre e 

com abastecimento por conta 

da contratante, com 

disponibilidade de carro 

reserva e motorista caso haja 

alguma necessidade. 

Mensal R$ 10.000  12 R$ 120.000,00  

TOTAL R$ 120.0000,00 

 

O valor total dos itens: R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). 



 

 

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 02 (dois) dias, contados a partir da comunicação feita por esta 

Prefeitura Municipal. 

 

4- DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO 

PAGAMENTO 

 

4.1 Prazo de Vigência/Execução do Contrato: 12 (doze) meses, contados a partir da data de 

assinatura. 

4.2 Prazo de pagamento: o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a emissão da 

Nota Fiscal. 

4.3 O veículo poderá ser identificado com a logomarca da Prefeitura Municipal de Jaciara 

caso haja necessidade ou interesse da administração. 

4.4 O veículo locado deverá ser acompanhado de sua documentação original, com vistoria e 

IPVA em dia. 

 

5- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

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

data do recebimento da Ordem de Serviço;  

5.2. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado 

estabelecido na Ordem de Serviço;  

5.3. 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;  

5.4 Colocar à disposição da CONTRATANTE um veículo reserva em eventual caso de 

defeito ou impedimento. 

5.5 A CONTRATANTE fica responsável por realizar a manutenção preventiva e corretiva do 

veículo periodicamente, bem como reposição de peças e demais componentes caso haja 

necessidade; 

5.6-O veículo deverá ser entregue para locação devidamente limpo, lavado, com todos os 

equipamentos de segurança (triângulo, cintos, extintor de incêndio, etc) exigidos pelos órgãos 

competentes e será devolvido nas mesmas condições findo o prazo da locação; 

5.7- O veículo a ser locado deverá ter os pneus verificados e em condições seguras e perfeitas 

de suportarem rodagem contínua de no mínimo 5.000 km (cinco mil quilômetros), inclusive 

estepe; 

5.8 Responsabilizar-se pelo licenciamento, pagamentos de impostos e documentação 

completa do veículo; 

5.9 A licitante vencedora ficará responsável por contratar o seguro total do veículo incluindo 

danos à terceiros.  

5.9.1 A apólice do seguro deverá ser apresentada para fins da emissão de ordem de 

serviço. 

 

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 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 



 

 

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. 

6.8 Responsabilizar-se pelas multas aplicadas ao veículo dentro da vigência do Contrato/Ata 

de Registro de Preços. 

 

7- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

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

seguinte Dotação Orçamentária: 

 

01.02.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Gabinete 

do Prefeito 

 

8- FISCAL  

 

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

municipais da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. ANNA CAROLINA CARVALHO DE 

SOUZA FABIAN designada como FISCAL DE CONTRATOS do Gabinete do Prefeito 

através da Portaria nº 068/2018, de 01 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, 25 de julho de 2018. 

 

 

 

 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT 


