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Av. Antonio Ferreira Sobrinho, 1075 – CEP 78820-000
Fone: (66) 3461-7900 e Fax: (66) 3461-7930
OFÍCIO Nº 041/2017 


Jaciara-MT, 18 de setembro de 2017.


Ao
Excelentíssimo Senhor
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD
Prefeito Municipal de Jaciara-MT.



  	 	Senhor Prefeito,


	 	Na oportunidade em que venho cumprimentá-lo, enfatizamos a necessidade da conclusão de duas importantes obras na área do Turismo e Meio Ambiente que trarão maior visão de nosso município perante nosso estado e país: Conclusão do Centro de Atendimento ao Turista – CAT na Cachoeira da Mulata e Drenagem de Águas Pluviais e construção de meio fios e sarjetas no Parque do Bosque.
 	
 	Destaca-se, que as referidas obras são de extrema importância para nosso município, uma vez, se tratando da capital dos esportes radicais e terra de lindas cachoeiras, inclusive a supra mencionada Cachoeira da Mulata. Portanto, com o intuito de dar continuidade em nossos trabalhos em prol da comunidfile_1.png
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ade jaciarense, necessitamos que seja aberto processo de licitação para “Contratação de empresa especializada para execução de obras de Conclusão do Parque da Mulata – Centro de Atendimento ao Turista e Drenagem de Águas Pluviais e meio fio com sarjeta (Av. Caetés entrada Portal do Bosque) no Município de Jaciara-MT”, conforme Termo de referencia com as especificações, Planilhas e Cronogramas em anexo. 
                        
 	Sem mais para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e renovamos-lhe as expressões de estima e consideração.

 	Atenciosamente,



JOEL DE SOUZA LIMA
Secretário Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente
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TERMO DE REFERÊNCIA


1. DO OBJETO 

1.1. O Presente Termo tem por objeto a abertura de processo Licitatório para a “Contratação de empresa especializada para execução de obras de Conclusão do Parque da Mulata – Centro de Atendimento ao Turista e Drenagem de Águas Pluviais e meio fio com sarjeta (Av. Caetés entrada Portal do Bosque) no Município de Jaciara-MT”.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 O Município necessita realizar este Processo Licitatório para que possa executar as Obras referentes ao Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2, que compreende a conclusão da obra do Centro de Atendimento ao Turista – CAT da Cachoeira da Mulata e obra de drenagem de águas pluviais na região do Parque do Bosque, salientando que as referidas obras fomentarão o turismo em nosso município, além de trazerem maior destaque de nosso município no ramo turístico regional e nacional, uma vez que nossa cidade possui potencial para receber e proporcionar momentos de lazer para os visitantes, além de dar maior qualidade de vida para os usuários que aqui residem. 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

3.1.  As especificações dos serviços a serem implantados pelo Município de Jaciara deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo:

DESCRIÇÃO
UNID
QTD
R$ UNITÁRIO
CONCLUSÃO PARQUE DA MULATA – CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA
SER
1
R$ 172.159,64
DRENAGEM - ÁGUAS PLUVIAIS (AV. CAETÉS ENTRADA PORTAL DO BOSQUE) E MEIO FIO COM SARJETA
SER
1
R$ 480.587,23
VALOR TOTAL
R$ 652.746,87

VALOR TOTAL ESTIMADO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS: 
 R$ 652.746,87 (Seiscentos e cinqüenta e dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

4. CONDIÇÕES GERAIS 

4.1. Local de Execução de Obra: Município de Jaciara - MT
4.2. Prazo de entrega: 04 meses a partir da Emissão da Ordem de Serviço.
4.3. Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal e conforme medições. 

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, previdenciário, 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 ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo com Projetos de arquitetura (planta baixa, cortes), Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, com acompanhamento através do Departamento de Engenharia da Prefeitura, que se encarregará de repassar as orientações para a realização do mesmo;
5.8. Manter, durante toda a execução do objeto deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos.

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, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

01.09.02.23.695.0006.1059.0000.4.4.90.51.00 – Construção de Infraestrutura nos Pontos Turísticos. 

01.09.02.23.695.0006.1059.0000.4.4.90.51.00 – Implementar a Infraestrutura no Parque do Bosque. 

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Ficará responsável pela fiscalização do Contrato o funcionário público municipal da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. LELES COUTINHO ALEXANDRINO, designado como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente através da Portaria Nº. 015/17, de 25 de janeiro de 2017, 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. Juntamente com o Senhor AMARILDO TICIANEL, Engenheiro da Prefeitura Municipal de Jaciara que ficará responsável pela fiscalização da obra.

9. VIGÊNCIA

A vigência do presente será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data do Contrato, cronograma físico-financeiro.

 Jaciara/MT, 18 de setembro de 2017.
  


JOEL DE SOUZA LIMA
Secretário Municipal de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente


