
 

 

Ofício nº. 063/2019/SMS/JAC                                                                           Jaciara, 26 de fevereiro de 2019. 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 
Abduljabar Galvin Mohammad 
Prefeito Municipal de Jaciara/MT 
 

Senhor Prefeito, 

Tem este a finalidade de solicitar a Vossa Excelência autorização para realização de Dispensa 

de Licitação, para “Contratação de Empresa para prestação de serviço especializado de reforma do 

telhado com reposição de telhas, troca de madeiramento e forro, pintura geral do prédio escolar e 

troca de cerâmica das paredes da cozinha em atendimento a Escola Municipal Magda Ivana do 

Município de Jaciara-MT”. 

CONSIDERANDO que, este serviço será de suma importância aos moradores e aos 
alunosdesta comunidade na melhoria da qualidade da vida escolar dos alunos. 

 
CONSIDERANDO que, a manutenção predial das Escolas se faz necessário a fim de que a 

segurança seja mantida, além do conforto e qualidade de ensino aprendizagem; 
 
CONSIDERANDO que o serviço de reforma atenderá a Escola Municipal Magda Ivana e sua 

comunidade no Município de Jaciara/MT; 
 
CONSIDERANDO que foi realizada a vistoria na escola pelo engenheiro Amarildo Ticianel e 

que o mesmo elaborou a planilha de serviços necessários para atendimento à escola, e que além desta 

planilha foram cotados os serviços com três empresas capazes de executara a reforma com qualidade e 

um valor abaixo do estimado; 

 
Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons préstimos no sentido 

de autorizar o setor competente para que realize o referido processo de dispensa de licitação, conforme 

Termo de Referência com a devida dotação orçamentária que custeará os serviços, além do Memorial 

Descritivo dos serviços e laudo de vistoria do telhado que se encontram anexos a este termo. 

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

expressões de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

Adnan Alli Ahmad 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara-MT 



 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
1. DO OBJETO  
 

O presente termo tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual “Contratação de 

Empresa para prestação de serviço especializado de reforma do telhado com reposição de telhas, 

troca de madeiramento e forro, pintura geral do prédio escolar e troca de cerâmica das paredes 

da cozinha em atendimento a Escola Municipal Magda Ivana do Município de Jaciara-MT”. 

2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1 Faz-se necessária a contração de serviços de mão-de-obra para reforma da Escola Municipal Magda 
Ivana, pois atenderá a Comunidade Escolar e a melhoria da qualidade da vida escolar dos alunos. Tendo 
em vista que, a manutenção predial das Escolas se faz necessário a fim de que a segurança seja mantida, 
além do conforto e qualidade de ensino aprendizagem. 

Enfatizamos que, esta Escola tem buscado incessantemente atender as necessidades da 
população Jaciarense, tentando encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes a cada situação.  
 
3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  
3.1. As especificações dos serviços a serem realizados deverão compreender as descrições mínimas 
contidas abaixo:  

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 

ITEM 
CÓDIGO 
TCE/MT 

DISCRIMINAÇÃO 
UNID. 

QUANT. 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR 
TOTAL 

 
01 

383011-0 
 Prestação de serviço de 

mão-de-obra para reforma 
do telhado com reposição 
de telhas, troca 
demadeiramento e forro 
das salas 03 e 04. 

M² 
 

111,95 R$ 46,45 R$ 5.200,07 

UF 1074 

 02 
320658-0  Remoção e colocação de 

cerâmicas nas paredes da 
cozinha 

M²  65,20  R$ 42,95 R$ 2.800,34 
UF 1074 

03 

00023646 

 Serviço de pintura predial M² 1.607,06  R$ 3,7958 R$ 6.100,07 

UF 1074 

VALOR GLOBAL DOS SERVIÇOS 
R$ 14.100,48(Quatorze Mil, Cem Reais e 

Quarenta e Oito Centavos) 

 



 

 

 
4. CONDIÇÕES GERAIS  
 
4.1. Local de Execução de Obra: Escola Municipal Magda Ivana, Município de Jaciara - MT 
4.2. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias a partir da Emissão da Ordem de Serviço. 
4.3. Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal. 
 
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, previdenciários, 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 laudo de 
vistoria do telhado, 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. 
 
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 executado em desacordo com o contrato. 
 
7. FISCAL  
 
7.1. Será fiscal do contrato a Srª. Sidineia Guimarães dos Santos,nomeada como Fiscal de Contratos, 

através da Portaria Nº 231/2018, de 11/10/2018.  

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 



 

 

 
8.1. As despesas decorrentes da referida contratação correrão a cargo da seguinte Dotações 
Orçamentárias: 
 
01.05.01.12.361.0015.1181.0000.4.4.90.51.00-Reforma e Ampliação das Escolas Municipais. 
 
 

Jaciara/MT,26 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 
 

ADNAN ALLI AHMAD 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara-MT 

 
 

 
 
 


