
 
 

 

Ofício nº 194/SMS/2018 

 

Jaciara-MT, 23 de julho de 2018. 

 

Excelentíssimo Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT 

 

 

Senhor Prefeito, 

 

  Viemos por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, a autorização para abertura de 

processo licitatório, tendo como objeto a “Contratação de empresa especializada para 

execução de obra de reforma e readequação das Unidades Básicas de Saúde (PSF 02, PSF 

03, PSF 05, PSF 07 e PSF 08) no Município de Jaciara-MT”. Essas obras fazem-se 

necessárias para fim de que possamos melhorar as instalações das Unidades Básicas de Saúde, 

promovendo melhores condições de atendimento para a população, proporcionando melhorias 

nas instalações para atender as demandas e fornecer um suporte de infraestrutura aos 

profissionais da área da saúde e aos munícipes de Jaciara. 

Segue em anexo o Termo de Referência contendo especificação, Planilha Orçamentária e 

Dotação Orçamentária, obtida através de contato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura 

que poderá cobrir as despesas relacionadas à reforma das Unidades Básicas de Saúde, bem como 

cópia do cartão do CNPJ de três empresas, às quais solicitamos que sejam convidadas a 

participarem do certame, sendo elas: 

 

 LARANJEIRA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 18.369.941/0001-62 

 CONSTRUTORA MEX LTDA – CNPJ: 04.414.614/0001-70 

 DEBORA APARECIDA GOMES DE LIMA EIRELI – CNPJ: 29.522.256/0001-40 

 OQ CONSTRUTORA LTDA – CNPJ: 18.477.532/0001-80 

 LIMA ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 29.092.872/0001-09 

 

Se Vossa Exa. estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em autorizar a abertura do 

processo licitatório na modalidade “Carta Convite”. 

   

Desta feita, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, 

fazendo presentes nossos agradecimentos. 

   

Atenciosamente, 

 

 

 

FABRÍCIO CARVALHO DE SOUSA FABIAN 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

  



 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O Presente Termo tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para 

execução de obra de reforma e readequação das Unidades Básicas de Saúde (PSF 02, PSF 

03, PSF 05,  PSF 07 e PSF 08) no Município de Jaciara-MT”. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 O Município necessita que seja realizado Processo Licitatório para que possamos melhorar as 

instalações das Unidades Básicas de Saúde, promovendo melhores condições de atendimento 

para população, proporcionando melhorias nas instalações para atender as demandas e fornecer 

um suporte de infraestrutura aos profissionais da área da saúde e aos munícipes de Jaciara.  

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1.  As especificações do objeto a serem implantados pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo. 

3.2 Segue Planilha detalhada com todas as especificações da referida obra. 

 

Item Descrição Unid. 
Código 

TCE 
Qtd R$ Total 

01 

Obra de reforma e readequação das 

Unidades Básicas de Saúde PSF’s 02, 

03, 05 e 07 no Município de Jaciara-

MT 

SER 383011-0 01 R$ 313.400,00 

02 

Obra de reforma e readequação da 

Unidade Básica de Saúde PSF 08 no 

Município de Jaciara-MT 

SER 380565-4 01 R$ 282.060,00 

VALOR TOTAL R$ 595.460,00 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA OBRA: R$ 595.460,00 (quinhentos e noventa e cinco mil 

e quatrocentos e sessenta reais.). 

 

4. DETALHAMENTO DAS PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, 

CRONOGRAMA E COMPOSIÇÃO DO BDI. 

4.1 Toda documentação referente ao detalhamento do presente objeto segue em anexo a este 

Termo de Referência. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS  

5.1. Local de Execução de Obra: Os serviços deverão serem prestados no PSF 02 localizado na 

Rua tabajara, bairro Santo Antonio; PSF 03 localizado na Avenida Marajá no bairro Planalto; 

PSF 05 localizado na Rua Principal/Rua A no bairro Cohab São Lourenço e PSF 08 localizado 

na Avenida Tupiniquins no centro do Município de  Jaciara/MT e executados conforme projetos.  

5.2. Prazo de entrega: 120 dias a partir da Emissão da Ordem de Serviço. 

5.3. Prazo de pagamento: Os pagamentos serão realizados conforme medições, em até 10 (dez) 

dias contados da data de emissão da nota fiscal/fatura, condicionados a ORDEM DE SERVIÇOS 

e medições devidamente atestados pelo Departamento de Engenharia desta Prefeitura e 

comprovação do pagamento/regularidade com a Previdência Social e FGTS, sendo que o 



 
 

 

pagamento e recebimento definitivo serão condicionados à demonstração de regularidade da 

CONTRATADA perante os órgãos antes descritos e funcionários. 

5.4. Garantia: 5 (cinco) anos após a entrega da obra. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

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

6.2 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; 

6.3 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. 

6.4. 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; 

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

comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 

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

serviços objeto deste Contrato; 

6.7.  A CONTRATADA é responsável pelos equipamentos de proteção coletiva e individuais 

(EPC e EPI) aos funcionários, a empresa se responsabilizará por atender os padrões e as 

condições de segurança no local de trabalho. 

6.8. 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; 

 

7. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

7.1.Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 

7.2.Efetuar o Pagamento à Contratada; 

7.3.Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, quando 

for o caso; 

7.4.Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, que venham a ser 

solicitados pela Contratada; 

7.5.Documentar as ocorrências havidas; 

7.6.Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

Licitação; 

7.7.Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato. 

   

8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação, será na seguinte dotação 

orçamentária. 

 

01.08.01.10.301.0010.1071.4.4.90.51.00 – REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. 

 

9. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 



 
 

 

9.1.  Será fiscal do contrato a Sr. ROBSON CASANOVA, designado como FISCAL DE 

CONTRATOS da Secretaria de Saúde do Município de Jaciara, através da Portaria 

Nº073/2018, de 01/02/2018. Juntamente com o Senhor AMARILDO TICIANEL, Engenheiro 

da Prefeitura Municipal de Jaciara que ficará responsável pela fiscalização da obra, 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. 

 

10. VIGÊNCIA 

10.1 A vigência do presente será de 01 (um) ano, contados a partir da data da assinatura do 

Contrato. 

 

 

Jaciara/MT, 23 de julho de 2018. 

 

 

 

 

 

FABRÍCIO CARVALHO DE SOUSA FABIAN 

Secretário Municipal de Saúde 
 


