
 

 

OFÍCIO Nº 026/2018/GOV 

 

Jaciara-MT, 11 de outubro de 2018. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

 

Senhor Prefeito,  

 

Temos a finalidade de solicitar a Vossa Excelência, a abertura do Processo 

Licitatório modalidade Dispensa de Licitação, que tem por objeto a “Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de produção de vídeos com conteúdos 

audiovisuais jornalísticos, documentais e educacionais para veiculação em emissoras de 

TV, bem como canais de mídia na internet e redes sociais para atendimento das ações 

realizadas pela Prefeitura Municipal de Jaciara-MT”. 

 

Tal solicitação faz-se necessária em virtude da necessidade de divulgação 

das ações realizadas pela Administração Municipal, para conhecimento de toda população 

Jaciarense, sendo este um ano especial, em se tratando do aniversário de 60 anos do 

município.As captações de imagens tanto por foto quanto por vídeo, serão realizadas em todas 

asregiões da cidade, registrando o turismo, esporte, parte histórica, órgãos públicos, além toda 

parte de benefícios gerados a população, seja na área da saúde, urbanismo, educação, 

assistência social, agricultura e meio ambiente. 

 

Ressaltamos que o prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após 

emissão da nota fiscal. 

 

As despesas decorrentes dos referidos serviços correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

01.07.01.04.122.0002.2133.0000.3.3.90.39 Manutenção e encargos com Secretaria 

Adjunta de Comunicação, Eventos e Cerimonial. 

 

Após verificação de disponibilidade orçamentária solicitamos ao 

excelentíssimo prefeito municipal a abertura do processo licitatório. 

 

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e 

renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 

 

 Atenciosamente, 
 
 

 

CLEITON GODOI BRASILEIRO 

Secretário Municipal de Governo 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente termo tem por objeto a“Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços de produção de vídeos com conteúdos audiovisuais jornalísticos, 

documentais e educacionais para veiculação em emissoras de TV, bem como canais de 

mídia na internet e redes sociais para atendimento das ações realizadas pela Prefeitura 

Municipal de Jaciara-MT”,conforme Termo de Referência – Especificações, Quantidades e 

Orçamento básico descrito. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

Tal solicitação faz-se necessária em virtude da necessidade de divulgação das ações realizadas 

pela Administração Municipal, para conhecimento de toda população Jaciarense, sendo este 

um ano especialem se tratando do aniversário de 60 anos do município.Se faz necessária 

abertura do processo licitatório, tendo em vista que o municípionão tem corpo técnico e nem 

estrutura de equipamentos para execução desses serviços. As captações de imagens tanto por 

foto quanto por vídeo, serão realizadas em todas asregiões da cidade, registrando o turismo, 

esporte, parte histórica, órgãos públicos, além toda parte de benefícios gerados a população, 

na parte da saúde, urbanismo, educação, obras realizadas, assistência social, agricultura e 

meio ambiente. 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

3.1. As especificações dos produtos a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  

 

ITEM 
CÓD. 

TCE MT 
DESCRIÇÃO UNID QTD 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

1 255234-5 
SERVICO DE FILMAGEM - 

COM GRAVACAO E EDICAO 

DIARIA (cód

.: 1089) 
6 R$ 2.200,00 R$ 13.200,00 

2 343352-8 

SERVICO DE FOTOGRAFIA - 

SERVICO DE PRODUCAO DE 

BANCO DE IMAGENS 

FOTOGRAFICAS AEREAS E 

TERRESTRES, CAPTADAS IN 

LOCO, DISPONIVEIS EM 

COPIAS DE DVD, TRATADAS, 

NOS FORMATOS TIFF, JPG E 

JPEG, EM ALTA RESOLUCAO 

DIARIA (cód

.: 1089) 
7 R$ 1.150,00 R$ 8.050,00 

VALOR TOTAL R$ 21.250,00 

 

O valor total dositens será de R$21.250,00 (Vinte um mil, duzentos e cinquenta reais). 

 

Obs: Caso os produtos entregues pela Licitante 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.  

 

3. CONDIÇÕES GERAIS  

 

3.1. Local de entrega: Os serviços deverão ser prestados noMunicípio de Jaciara/MT.  

3.2. Prazo de entrega: Em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento. 

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

3.4. Prazo de vigência do contrato: 03 (três) meses a partir da data de sua assinatura. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

4.1. Entregar o objeto deste Projeto Básico no local supracitado e informado na Ordem de 

Compra/Serviço;  

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

data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

4.3. 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;  

4.4. 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;  

4.5. Substituição do serviço prestado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não atenda 

às especificações contidas neste Termo de Referência.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

5.1. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada nos 

bens fornecidos;  

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

5.3. Para aceitação definitiva o Município de Jaciara poderá realizar testes para comprovação 

da qualidade dos produtos;  

5.4. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.   

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da 

seguinte Dotação Orçamentária: 

 

01.07.01.04.122.0002.2133.0000.3.3.90.39 Manutenção e encargos com Secretaria 

Adjunta de Comunicação, Eventos e Cerimonial. 

 

7. FISCAL  

 

7.1. Será fiscal do Contrato a Srª. PAULO RICARDO FRANCO EMIDIO DA SILVA, 

designada como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria de Administração e Finanças, 

através da Portaria Nº 069/2018, de 01/02/2018, 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, 11 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

CLEITON GODOI BRASILEIRO 

Secretário Municipal de Governo 


