
 

 

 
OFÍCIO Nº 417/SMS/2018 

Jaciara-MT, 20 de abril de 2018. 
 
 
Ao  
Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 
 
 
    Excelentíssimo Senhor, 
 
 
 Tem este a finalidade de solicitar a Vossa Excelência, a formalização 

de Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 009/2017, originada do 

Pregão Presencial nº 013/2017 que tem por objeto “Registro de preços para futura 

e eventual aquisição de computadores e materiais de informática”, processo 

Licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de Dom Aquino. 

Enfatizamos que os itens supracitados irão facilitar a realização de 

diversas tarefas, visando agilidade e bom desempenho e, assim, melhorar os 

serviços e a qualidade do atendimento oferecido à população.  

Os documentos utilizados para formação de preços foram oriundos da 

proposta de aquisição de equipamento/material permanente exarada pelo Ministério 

da Saúde. 

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 locação, correrão à conta das seguintes 

Dotações Orçamentárias: 

 

Ficha – 642 - 01.08.01.10.122.0009.1165.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de 

Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde 

Ficha – 678 - 01.08.01.10.301.0010.1262.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de 

Equipamentos e Material Permanente para a Atenção Básica 

Ficha – 747 - 01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de 

Equipamentos e Material Permanente para a Média e Alta Complexidade 

 



 

 

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

bons ofícios no sentido de solicitar ao setor competente que abra processo licitatório 

para “Aquisição de computadores e No-Breaks para atendimento da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Jaciara-MT’’. 

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de 

V.Exa. e renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

LUCIANA PEREIRA DA SILVA MARTINS 

Superintendente de Execução e Prestação de Contas 



 

 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

1. DO OBJETO 
 

O presente termo tem por objeto “Aquisição de computadores e no-breaks para 
atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Jaciara-MT’’. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1 A justificativa para a aquisição é consubstanciada na necessidade de modernizar 
as ferramentas de trabalho, pois os equipamentos que serão adquiridos irão facilitar 
a realização de diversas tarefas, visando agilidade e bom desempenho e, assim, 
melhorar os serviços e a qualidade do atendimento oferecido à população por 
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  
 
3.1. Segue Planilha detalhada com todas as especificações do item: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
CÓD. 
TCE 

QTD 
VALOR 

UNIT (R$) 
VALOR 

TOTAL (R$) 

1 

Computador 6 geração – processador 
Intel core i5 – 8 GB memória RAM e 01 
Terabyte de HD; Sistema operacional: 
Windows 10 HOME Single Language, 
64 bits – em português – Kit Office – 
unidade óptica: gravador e leitor de dvd 
(DVD_RW) MONITOR 21.Kit teclado e 
mouse. Garantia mínima de 2 anos, 
especificações são mínimas; 

0009581 19 R$ 3.380,00 R$ 64.220,00 

2 
No-break 700 va 6 tomadasbivolt. As 
escpecificações são mínimas 

0009583 
3 R$ 499,00 R$ 1.497,00 

 TOTAL 65.717,00 

 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 65.717,00 (Sessenta e cinco mil setecentos e 
dezessete reais). 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS  
 
4.1. Local de entrega: O equipamento deverá ser entregue na Secretaria Municipal 
de Saúde, conforme disposto no Pedido de Compra.  
4.2. Prazo de entrega: em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de 
Fornecimento.  
4.3. Prazo de Vigência: 12 meses  
4.4. Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias, após emissão da Nota Fiscal.  
 
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 Compra/Serviço;  
5.2. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser 
adjudicado, inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no 
local estabelecido na Ordem de Compra/Serviço;  
5.3. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra/Serviço, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação;  
 
6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  
 
6.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
nota fiscal/fatura após a entrega do objeto desta licitação; 
6.2. Efetuar o pagamento à Contratada em até 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. 
 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
Ficha – 642 - 01.08.01.10.122.0009.1165.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria Municipal de Saúde 
 
Ficha – 678 - 01.08.01.10.301.0010.1262.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente para a Atenção Básica 
 
Ficha – 747 - 01.08.01.10.302.0011.1349.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de 
Equipamentos e Material Permanente para a Média e Alta Complexidade 
 
8. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
8.1. A vigência desta contratação será de 12 (doze) meses a partir da data de 
assinatura do contrato. 
 
9. FISCAL  
 
9.1 Será fiscal do contrato o Sr. ROBSON CASANOVA, designado através da 
Portaria nº 073/2018, de 01 de fevereiro de 2018 como FISCAL DE CONTRATOS 
da Secretaria Municipal de Saúde, 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, 20 de abril de 2018. 

 
 
 
 

LUCIANA PEREIRA DA SILVA MARTINS 
Superintendente de Execução e Prestação de Contas 

 


