
 

 

 
OFÍCIO Nº599/2018 

 
Jaciara-MT, 16 de Agosto de 2018. 

 
 
AO  
Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 
 
 
 Devido à necessidade de proporcionar melhor qualidade de vida à 
população de Jaciara, também, melhores condições de trafegabilidade, mantendo as 
estradas vicinais e ruas em perfeitas condições, tendo em vista o aumento do fluxo 
de veículos que trafegam nas localidades urbanas e rurais, principalmente pelo 
período letivo, com o transporte escolar. Alguns pontos chegam a ficar até 
intransitáveis pelo risco de desabamento, pois se encontram com a estrutura 
abalada e com o período letivo aumenta mais a preocupação pelo grande número de 
veículos de transporte escolar que trafegam nas estradas vicinais diariamente, além 
do transporte de leite, hortifrutis e escoamento da safra, que pela falta de 
Manutenção e Conservação acabam ficando intransitáveis. Isso se dá 
principalmente pelo período de chuvas prejudicando as pessoas que sobrevivem do 
comercio dos produtos do campo para o sustento de suas famílias, além dos 
estudantes que acabam perdendo o dia letivo. 
  
 Desta feita solicitamos sua autorização para que seja realizado o processo de 
licitação tendo por objeto a contratação de empresa(s) do ramo, visando o “Registro 
de preços para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços em operações de maquinas pesadas”, conforme quantitativo e demais 
especificações contidas no Termo Referencia anexo.  

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

ofícios no sentido de solicitar ao setor competente que identifique uma empresa que 
possa atender, durante o período de 12 meses (01) um ano. 
                         

Sem mais, para o momento, agradecemos desde já a atenção de V.Exa. e 
renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 
 

 
 Atenciosamente, 

 
 
 
 

JANIO ATANÁSIO DE SOUZA 
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

 



 

 

 
TERMO DE REFERENCIA 

 
 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 
 

1.1 Do Objeto “Registro de preços para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços em operações de maquinas 
pesadas”. 
1.2 Os serviços serão feito mediante Ordem de serviço pela Secretaria de 
Infraestrutura e Urbanismo. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
Devido à necessidade de proporcionar melhor qualidade de vida à população de 
Jaciara, também, melhores condições de trafegabilidade, mantendo as estradas 
vicinais e ruas em perfeitas condições, tendo em vista o aumento do fluxo de 
veículos que trafegam nas localidades urbanas e rurais, principalmente pelo período 
letivo, com o transporte escolar. Alguns pontos chegam a ficar até intransitáveis pelo 
risco de desabamento, pois se encontram com a estrutura abalada e com o período 
letivo aumenta mais a preocupação pelo grande número de veículos de transporte 
escolar que trafegam nas estradas vicinais diariamente, além do transporte de leite, 
hortifrutis e escoamento da safra, que pela falta de Manutenção e Conservação 
acabam ficando intransitáveis. Isso se dá principalmente pelo período de chuvas 
prejudicando as pessoas que sobrevivem do comercio dos produtos do campo para 
o sustento de suas famílias, além dos estudantes que acabam perdendo o dia letivo. 
 
3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO SERVIÇO  
 
3.1 As especificações dos Serviços a serem adquiridos pelo Município de Jaciara 
deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo: 
 

ITEM 
CÓDIGO 

TCE 
QTDE 

MENSAL 
DESCRIÇÃO DO OBJETO 

VALOR 
MENSAL 

VALOR 
TOTAL 

1 425645-0  12 

Contratação de Pessoa Jurídica, 
especializada em Operar máquinas 
pesadas, para manutenção, 
recuperação e recomposição das 
estradas vicinais Zona Rural e Urbana, 
pertencentes ao Município de 
JACIARA-MT. 

R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 

 
O valor total do item: R$ 36.000,00 (Trinta e seis 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. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DO ITEM. 
 
A Pessoa Jurídica, responsável pelos serviços de manutenção, recuperação 
recomposição das estradas pertencentes ao Município, tem como objeto deste 
Projeto Básico, manter as estradas vicinais em perfeitas condições de 
trafegabilidade, sempre que for solicitado pela secretaria de Infraestrutura. 
 
5. CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO ITEM. 
 
A Pessoa Jurídica, responsável pela execução de serviços deverá usar todos os 
equipamentos de segurança necessários a uma execução perfeita, desenvolvida 
com segurança, e dentro dos prazos e normas estabelecidas pelo responsável pela 
Secretaria de Infraestrutura, devendo, ter os cuidados necessários para o bom 
funcionamento do equipamento, devendo fazer sempre manutenção corretiva como, 
manutenção diária, verificando nível óleo motor, nível de óleo de todo sistema 
operacional, nível água, lubrificação, troca de óleo e filtros, limpeza do equipamento 
garantindo assim maior vida útil do Equipamento. 
 
6. HABILITAÇÃO DA PESSOA RESPONSAVEL PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
DO ITEM. 
 
Documento que comprove a qualificação técnica (Certificado de curso de 
capacitação de no mínimo 08 horas). 
Documento emitido por órgão Público ou Privado que comprove experiência mínima 
de 01 ano de experiência, de operador de Moto niveladora. 
 
7. ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 
Os Serviços deverão ser executados mensalmente, onde o Secretário de 
Infraestrutura fará o fechamento dos serviços executado no mês emitindo 
Documento Comprovando o Serviço Executado e Autorizando o Pagamento, será 
enviada em anexo a NOTA FISCAL, para setor de Contratos da Prefeitura. 
 
8. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  
 
8.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a 
nota fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 
8.2 Efetuar o pagamento à Contratada; 
8.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação 
pertinente, quando for o caso; 
8.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a 
ser solicitados pela Contratada; 
8.5 Documentar as ocorrências havidas; 
8.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do 
objeto da Licitação. 
8.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato. 
 
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 

 

 
9.1 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 locação, ocorrerão à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 
 
01.06.01.15.122.0017.2034.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com a 
Secretaria de Infraestrutura. 

 
01.09.01.18.122.0008.2028.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com 
Secretaria de Agricultura. 
 
10. FISCALIZAÇÃO  
 
10.1 Ficara responsável pela fiscalização do Contrato o funcionário público municipal 
da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. ANDERSON ROBERTO FRANÇA 
SOBRINHO designado como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura através da Portaria nº 078/2018, de 23 de Fevereiro de 2018, ao 
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, 16 de Agosto de 2018. 
 
 
 
 

 
JANIO ATANÁSIO DE SOUZA 

Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 
 


