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OFÍCIO Nº 008/2018 

 

Jaciara-MT, 02 de fevereiro de 2018. 

 

 

Exmo. Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT 

 

 

 Cumprimentamos Vossa Excelência e, na oportunidade, solicitamos a abertura de 

Processo de Dispensa de Licitação, para a "Aquisição de 02 (duas) motocicletas 0Km 

para atendimento do Setor de Tributação e Fiscalização do Município de Jaciara-MT". 
     

            A presente aquisição de 02 (duas) motocicletas 0(zero) Km, almeja conceder 

mecanismos adequados na atuação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 

por intermédio do Setor de Tributação e Fiscalização.  

 

Atender o setor com objetivo de atuar com eficácia em todo Município, e com isso 

aproveitar ao máximo a utilização das motocicletas, em trabalhos de fiscalização nas mais 

diversas áreas do Município que se faz necessário.  

 

Atente-se que o Município está sempre em alerta para as demandas do setor de 

Tributação e Fiscalização, sendo o mesmo responsável pela fiscalização e obediência à 

legislação vigente bem como para aquisição de recursos para o município. Para que o 

Município consiga atender sua demanda crescente, conta com o intenso trabalho dos fiscais 

de tributos em todo território do município, motivo pelo qual estes necessitam estar com 

motocicletas adequadas para desenvolver suas atividades, a fim de que os trabalhos 

especializados da área não sejam comprometidos e consigam atingir as metas preconizadas 

pelo próprio Município.  

 

A aquisição das novas motocicletas também se justifica pelo fato da frota atual não 

oferecer as melhores condições para o trabalho, por estarem um tanto quanto desgastadas  e 

sem garantia de condições de uso e os motores com quilometragem já ultrapassada, fazendo-

se necessária a manutenção corretiva (retifica), sendo estes custos elevados, sendo assim, 

torna-se imprescindível a aquisição de novas motocicletas.  

 

Para tanto, foi pesquisado e definido o melhor preço das motocicletas para melhor 

atender aos Fiscais de Tributos que fazem serviço de campo diariamente.  

 

  Diante do exposto e certos de contarmos com o vosso apoio e colaboração, desde já 

agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente termo tem por objeto a "Aquisição de 02 (duas) motocicletas 0Km para 

atendimento do Setor de Tributação e Fiscalização do Município de Jaciara-MT", 

conforme Termo de Referência – Especificações, Quantidades e Orçamento básico descrito. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 A presente aquisição de 02 (duas) motocicletas 0(zero) Km, almeja conceder 

mecanismos adequados na atuação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 

por intermédio do Setor de Tributação e Fiscalização.  

 

Atender o setor com objetivo de atuar com eficácia em todo Município, e com isso 

aproveitar ao máximo a utilização das motocicletas, em trabalhos de fiscalização nas mais 

diversas áreas do Município que se faz necessário.  

 

Atente-se que o Município está sempre em alerta para as demandas do setor de 

Tributação e Fiscalização, sendo o mesmo responsável pela fiscalização e obediência à 

legislação vigente bem como para aquisição de recursos para o município. Para que o 

Município consiga atender sua demanda crescente, conta com o intenso trabalho dos fiscais 

de tributos em todo território do município, motivo pelo qual estes necessitam estar com 

motocicletas adequadas para desenvolver suas atividades, a fim de que os trabalhos 

especializados da área não sejam comprometidos e consigam atingir as metas preconizadas 

pelo próprio Município.  

 

A aquisição das novas motocicletas também se justifica pelo fato da frota atual não oferecer 

as melhores condições para o trabalho, por estarem um tanto quanto desgastadas  e sem 

garantia de condições de uso e os motores com quilometragem já ultrapassada, fazendo-se 

necessária a manutenção corretiva (retifica), sendo estes custos elevados, sendo assim, torna-

se imprescindível a aquisição de novas motocicletas. 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações dos serviços prestados ao Município de Jaciara deverão compreender 

as especificações mínimas contidas abaixo:  

 

Item Descrição dos produtos 
Cód. 

TCE/MT 
Unid. Qtd 

Valor 

Total 

01 

Motocicleta 0Km para atendimento do 

Setor de Tributação e Fiscalização do 

Município de Jaciara-MT. 

0004333 Unid. 2 R$ 17.700,00 

 

VALOR TOTAL: R$ 17.700,00 (Dezessete mil e setecentos reais). 

 

Obs: Caso os produtos entregues pela contratada prestadora não atendam às especificações 

contidas no contrato, a Prefeitura Municipal de Jaciara os rejeitará, devendo a Licitante 

prestador, 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. CONDIÇÕES GERAIS  
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4.1. Local de entrega: Os produtos deverão ser entregues no Município de Jaciara/MT.  

4.2. Prazo de entrega: Em até 02 (dois) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.  

4.3. Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

5.1. Entregar os produtos no local supra citado e informado na Ordem de Serviço;  

5.2. Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir 

da data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

5.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao produto a ser adjudicado;  

5.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no contrato;                

5.5. Fazer a substituição imediata dos produtos, caso os mesmos apresentem problemas.  

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  
6.1. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada 

nos bens fornecidos;  

6.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;  

6.3. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado no contrato.  

6.4- Documentar as ocorrências havidas; 

6.5- Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

Licitação. 

6.6- Rejeitar, no todo ou em parte o fornecimento executado em desacordo com o contrato. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto do Contrato, obtida através de contato 

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

referida locação, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

01.04.01.04.122.0003.1003.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e Material 

Permanente para a Secretaria de Administração e Finanças. 

 

8. FISCAL  

 

8.1. Será fiscal do contrato a Sra. PATRÍCIA MARIA BENTO LINS, designada como 

FISCAL DE CONTRATOS, através da Portaria Nº 036/2018, de 15/02/2018, à 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, 02 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

RONIEVON MIRANDA DA SILVA 

Secretário Municipal de Administração e Finanças 


