
 

 

OFÍCIO Nº 136/2019 
 

Jaciara-MT, 01 de Julho de 2019. 
 
AO  
Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT 
 
 Senhor Prefeito, 
 
 Na oportunidade venho cumprimentá-lo e, devido à necessidade de manter o 
município bem cuidado, limpo e com boa aparência, solicito seus bons ofícios ao setor 
competente para que seja realizado processo de licitação tendo como objeto o “Registro 
de Preços para contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
transbordo de lixo para o Aterro Sanitário ou depósito de lixo do município, 
contendo uma patrulha mecanizada com os seguintes itens: dois Caminhões Truck 
Basculante com capacidade mínima de 12m³ com fominha e lona, e uma Pá 
Carregadeira Articulada com concha de no mínimo 2m³ para atendimento do 
Município de Jaciara-MT” conforme Termo de referencia com as especificações e 
quantitativos em anexo.  
 

A coleta de lixo é de extrema importância para a sociedade e, considerando a 
necessidade do transporte e tratamento do lixo domiciliar é hoje um processo necessário 
para alcançar resultados satisfatórios no que se refere à qualidade de vida. Para isso é 
imprescindível a contratação de empresa com condições de atender a necessidade da 
cidade para que o lixo não acumule e para que seja dado o destino correto. Uma das 
metas da administração é a manutenção da boa qualidade de vida dos moradores 
jaciarenses e os respectivos turistas que nos visitam. Manter sempre a cidade limpa, com 
excelente aparência é um dos nossos maiores objetivos, pois somos um pólo de turismo e 
devemos manter o nosso município bem cuidado para recebermos quem nos visita. 
           
 Enfatizamos que o prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses. 
 
 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
01.06.01.15.452.0017.2077.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e encargos com a 
Diretoria de Urbanismo. 
 
 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 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 



 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 
 

1.1 Do Objeto: “Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de transbordo de lixo para o Aterro Sanitário ou depósito de 
lixo do município, contendo uma patrulha mecanizada com os seguintes itens: dois 
Caminhões Truck Basculante com capacidade mínima de 12m³ com fominha e lona, 
e uma Pá Carregadeira Articulada com concha de no mínimo 2m³ para atendimento 
do Município de Jaciara-MT”. 
1.2  A solicitação será feita mediante Ordem de Serviço emitido pela Secretaria de 
Infraestrutura. 
1.3 O contrato terá o período de 12 meses (01) um ano. 
 
2. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  
 
2.1 As especificações dos Produtos a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 
compreender as especificações mínimas contidas abaixo: 
 

Item 
Código 

TCE 
Descrição Unid Valor Unit. Qtd Preço Total 

1 0007293 

Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de 
serviço de locação de (01) 
uma patrulha mecanizada 
contendo (02) dois 
caminhões tipo basculante 
Truck 6X4 com capacidade 
mínima de 12m³ com 
fominha e lona, com idade 
máxima de uso de 10 (dez) 
anos, com motorista e (01) 
uma Pá Carregadeira 
articulada com capacidade 
mínima da concha de 2m³, 
com operador. Para 
prestação de serviços no 
(Transbordo do Lixo 
domestico para o Aterro 
Sanitário) abastecimento por 
conta do contratante, 
manutenção por conta do 
contratado. 

Mensal R$ 35.000,00 12 R$ 420.000,00 

VALOR TOTAL R$ 420.000,00 
 
O valor total dos itens: R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais). 
 



 

 

Obs: Caso os serviços pela Licitante vencedora não atendam às especificações contidas 
no Edital e na Proposta, ou apresentem qualquer falha ou defeito mecânico, a Prefeitura 
Municipal de Jaciara os notificará, devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua 
reparação, manutenção ou substituição do veiculo para que não haja interrupção nos 
serviços prestados, nas especificações corretas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, 
contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura Municipal. 
É de extrema importância que seja marcado diariamente, horário de saída, km saída, 
horário de chegada, km de chegada e quantidade de viagens feita no dia, bem como 
nome do motorista e descrição do veiculo no diário de bordo fornecido pela Secretaria 
de Infraestrutura e Urbanismo. A não realização das especificações acarretará em 
penalidades e notificações. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA 
 
3.1 A coleta de lixo é de extrema importância para a sociedade e, considerando a 
necessidade do transporte e tratamento do lixo domiciliar é hoje um processo necessário 
para alcançar resultados satisfatórios no que se refere à qualidade de vida. Para isso é 
imprescindível a contratação de empresa com condições de atender a necessidade da 
cidade para que o lixo não acumule e para que seja dado o destino correto. Uma das 
metas da administração é a manutenção da boa qualidade de vida dos moradores 
jaciarenses e os respectivos turistas que nos visitam. Manter sempre a cidade limpa, com 
excelente aparência é um dos nossos maiores objetivos, pois somos um pólo de turismo e 
devemos manter o nosso município bem cuidado para recebermos quem nos visita. 
 
4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  
 
4.1 Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição; 
4.2 Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser 
adjudicado estabelecido na Ordem de Serviço;  
4.3 Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação;  
4.4 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; 
4.5 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. 
4.6 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; 
4.7 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 
4.8 A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes 
aos serviços objeto deste Contrato; 



 

 

4.9 A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de 
acordo com as especificações no orçamento. 
4.1Realizar o serviço de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, mantendo o 
local referente ao deposito de lixo sempre limpo, não deixando acumular lixo de um dia 
para outro; efetuar no mínimo 04 (quatro) viagens por dia por caminhão; envelopar a 
carroceria dos caminhões caçamba com micro tela ou vinilona evitando que caiam 
resíduos ao longo do caminho;  
 
5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  
 
5.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 
fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 
5.2 Efetuar o pagamento à Contratada 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 
5.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 
quando for o caso; 
5.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitados pela Contratada; 
5.5 Documentar as ocorrências havidas; 
5.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 
Licitação. 
5.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com 
o contrato. 
5.8 Abastecer o veículo de acordo com a necessidade do serviço prestado. 
 
6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 
 
01.06.01.15.452.0017.2077.0000.3.3.90.39.00 - Manutenção e encargos com a 
Diretoria de Urbanismo 
 
7. DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1 Ficara responsável pela fiscalização do Contrato o funcionário público municipais da 
Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. JOSÉ DE FRANÇA NETO designado como FISCAL 
DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Infraestrutura através da Portaria nº 
136/2019, de 01 de Junho de 2019, aos 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, 01 de Julho de 2019. 

 
 
 
 

JANIO ATANÁSIO DE SOUZA 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 


