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OFÍCIO N° 198/2018                                                                      

Jaciara-MT, 23 de julho de 2018. 

 

DE: Secretaria Municipal de Assistência Social 

PARA: Prefeito Municipal, Sr. Abduljabar Galvin Mohammad  

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

 Vimos por intermédio deste, solicitar abertura de processo licitatório na modalidade 

dispensa de licitação, tendo como objeto: “Contratação de serviços de mão de obra para 

pintura predial no Lar Recanto Feliz e na Caixa d´ água no bairro planalto no Município 

de Jaciara-MT”. 

  

Desta forma, foi elaborada a relação, anexa ao presente, a qual foi devidamente cotada 

em 3 (três) fornecedores. 

 

Segue em anexo também, o Termo de Referência, constando inclusive a dotação 

orçamentária, fornecida através do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de 

Jaciara/MT. 

 

Sem Mais para o momento, e na certeza da atenção de V.Exa. a mais esta relevante 

causa, desde já agradecemos e subscrevemo-nos. 

                      

            Atenciosamente, 

 

 

 

          

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente termo tem por objeto “Contratação de serviços de mão de obra para pintura 

predial no Lar Recanto Feliz e na Caixa d´água no bairro planalto no Município de 

Jaciara-MT”. 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1. A pintura da infraestrutura predial é necessária para a conservação e manutenção das 

instalações a fim de propiciar ambiente adequado para os seus usuários.  

2.2 Ressalta-se ainda a indisponibilidade de mão de obra especializada, equipamentos, 

ferramentas e materiais, sendo assim imprescindível a contratação de serviços para 

proporcionar a manutenção predial necessária ao adequado funcionamento do Lar Recanto 

Feliz e manutenção da Caixa d’água para assim preservar o patrimônio público. 

 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações dos serviços a serem contratados pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  

 

 

ITEM 
CÓDIGO 

TCE/MT 
DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

1 217915-6 

SERVIÇO DE PINTURA 

PREDIAL EM GERAL NO 

LAR DA CRIANÇA 

M² 1500 R$ 6,50 R$ 9.750,00 

2 00016623 

SERVIÇO DE PINTURA 

PREDIAL EM GERAL NA 

CAIXA D’ ÁGUA NO 

BAIRRO PLANALTO 

M² 726 R$ 16,50 R$ 11.979,00 

VALOR TOTAL R$ 21.729,00 

 

 

Todos os materiais e equipamentos necessários para a perfeita execução dos serviços, deverão 

ser fornecidos pela empresa CONTRATADA, ser de primeira qualidade e atender as normas da 

ABNT. 

Cabe a Licitante durante a realização da vistoria identificar todos os quantitativos necessários 

para a realização dos serviços, reparos e raspagem das paredes e teto e pintura acrílica do Lar 

Recanto Feliz e da Caixa d’Água do Planalto. 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS  

 

4.1. Local de Execução dos Serviços: Lar Recanto Feliz e Caixa d´água do Planalto do 

Município de Jaciara - MT 

4.2. Prazo de entrega: 30 dias a partir da Emissão da Ordem de Serviço. 

4.3. Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal. 
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5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

5.1. Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição; 

5.2. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 

suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 

ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste instrumento contratual; 

5.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

5.4. Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços complementares ou 

extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações 

unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do 

recebimento do objeto ora contratado; 

5.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 

5.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes 

aos serviços objeto deste Contrato; 

5.7. A CONTRATADA fica responsável por garantir a segurança física da realização dos 

serviços de mão de obra, através do fornecimento dos equipamentos de segurança individual e 

coletiva; 

5.8. A CONTRATADA fica responsável por garantir a utilização de matéria-prima adequada, 

dentro das condições padrões quanto à qualidade; 

5.9 A CONTRATADA cabe também reparar ou indenizar todas e quaisquer avarias ou danos 

causados ao patrimônio. 

 

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 contratação, objeto desta Licitação, obtida através de contato 

com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura que poderá cobrir as despesas relacionadas à 

referida contratação, correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

01.10.03.08.243.003321540000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com o Lar Recanto 

Feliz. 
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01.06.01.17.512.002120540000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos com a Diretoria do 

Departamento de Água e Esgoto – DAE. 

 

8. FISCAL  

 

8.1. Ficaram responsáveis pela fiscalização do Contrato a funcionária pública municipal da 

Prefeitura Municipal de Jaciara a Srª. LORRAINY LEONEL CAMARGO, designada como 

FISCAL DE CONTRATO da Secretaria Assistência Social, pela Portaria Nº 80/2018, de 

01/02/2018 e a Srª. ANDREA FACCO GONÇALVES, designada como FISCAL DE 

CONTRATO do Departamento de Água e Esgoto - DAE pela Portaria Nº 77/2018, de 

01/02/2018, às quais competiram 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, 23 de julho de 2018 

  

  

 

 

 

           

LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social 

 

 

 

 

 

JAIR SILVA PESSOA 

Superintendente do DAE 

 

 


