
 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente termo tem por objeto o Registro de preço para eventual Aquisição de lençóis para berço, confecção, 

montagem e instalação de cortinas Mobiliários e Equipamentos para Secretaria Municipal de Educação de 

Jaciara/MT, conforme Termo de Referência – Especificações, Quantidades e Orçamento básico descrito. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Enfatizamos que, esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender as necessidades da população jaciarense, 

tentando encontrar a melhor solução para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Educação. Destaca-se 

também, que os Mobiliários, confecção de cortinas, lençóis e  Equipamentos solicitados oferecerão melhores condições 

de trabalho aos profissionais da Educação e, consequentemente melhor acolhimento às crianças que necessitarem do 

atendimento desta Secretaria. Ressaltamos ainda que a solicitação de instauração do presente Processo Licitatório. 

  

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação deverão obedecer ao 

Manual Descritivo para Aquisição de Mobiliário e Equipamentos (anexo ao Presente Termo de Referência) e 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  

  

Item 

Código 

TCE/MT 

Descrição Tipo de 

SUBAção 

Metas 

quantitativas 

Valor 

Unit. 

TOTAL 

01 
00010900 

Uf (cód:1) 

Mesa de reunião - m7 (proinfância) Mobiliário 

03 570,00 1.710,00 

02 
00101361 

Uf (cód:1) 

Armário alto em aço com duas portas de abrir - 

am4 (proinfância) 

Mobiliário 

02 630,00 1.260,00 

03 
00011362 

Uf (cód:1) 

Conjunto coletivo tamanho 01 - cjc-01 

(proinfância) 

Mobiliário 

32 460,00 14.720,00 

04 
00011004 

Uf (cód:1) 

Escorregador com rampa e uma escada de 

degraus em polietileno - es (proinfância) 

Mobiliário 

04 1.010,00 4.040,00 

05 
363793-0 

Uf (cód:1) 

Túnel ludico em polietileno - tl (proinfância) Mobiliário 

04 2.935,00 11.740,00 

06 
00020524 

Uf (cód:1) 

Cadeira giratória com braços - c6 (proinfância) Mobiliário 

09 670,00 6.030,00 

07 
00011048 

Uf (cód:1) 

Armário roupeiro em aço com 12 portas - am2 

(proinfância) 

Mobiliário 

08 960,00 7.680,00 

08 
00011003 

Uf (cód:1) 

Gangorra com manoplas duplas em polietileno - 

ga (proinfância) 

Mobiliário 

04 490,00 1.960,00 

09 
00010859 

Uf (cód:1) 

Máquina de lavar roupa capacidade de 8 kg - mq 

(proinfância) 

Equipamentos 

05 1.350,00 6.750,00 

10 00011363 Fogão 04 bocas de uso doméstico - fg2 Equipamentos 03 515,00 1.545,00 



 

 

Uf (cód:1) (proinfância) 

11 
260549-0 

Uf (cód:1) 

Aparelho de ar condicionado split 18000 btu´s - 

ar2 (proinfância) 

Equipamentos 

02 2.590,00 5.180,00 

12 

00019789 

Uf(cód:1) 

Serviço de confecção, instalação, produção e 

montagem em geral do tipo confecção com 

instalação de cortina em tecido Oxford tipo 

tela, composto 100% poliéster, com 

fornecimento de todos os materiais, ilhós, 

varão, suportes e ponteiras, pesando 

200G/M², com largura;1,50m na cor azul. 

Medida(altura170 x2,50M) 

Confecção 

144 275,00 39.600,00 

13 

00020492 

Uf(cód:1) 
Lençol de berço com elástico medida (largura 

0,60 x comprimento 1,20)confeccionado em 

100% algodão, na cor branco.   

 

250 19,23 4.807,50 

14 

00019815 

Uf(cód:1) 
Bebedouro industrial modelo 180LS 

.Capacidade  de 200 litros no reservatório. 

Atende até 400 pessoas/horas com 

revestimento externo em chapa de aço inox. 

Reservatório de água em p.p ou aço inox, alta 

resistência, fácil limpeza e material atóxico. 

Isolamento térmico injetado em poliuretano 

expandido, serpentina interna em aço inox 

304. Gás ecológico R134 A ,motor 

hermético, tensão 127v ou 220v .Baixo 

consumo de energia, regulagem da 

temperatura da água. Acompanhando suporte 

de fixação. Medindo(altura 720mm largura 

1180 mm) 

Equipamentos 

01 3.620,00 3.620,00 

 
 TOTAL GERAL - -  110.642,5

0 

 

Obs: Caso os produtos entregues 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.  

 

 3. CONDIÇÕES GERAIS  

 3.1. Local de entrega: Os Produtos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação em Jaciara/MT, ou nos 

endereços fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, no Município de Jaciara-MT, conforme disposto no Pedido 

de Compra.  

3.2. Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias após o recebimento do Pedido de Compra.  

3.3. Garantia: Não inferior a 12 meses  

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



 

 

3.5. A CONTRATADA será responsável pelas medições, entrega e instalação dos itens do objeto licitado, nos 

endereços das unidades dos órgãos participantes deste processo licitatório; 

3.6. A CONTRATADA deverá  fazer as medições no local indicado em até 48(quarenta e oito) horas, após 

solicitado pela contratante, acompanhado por responsável no local onde for realizado a medição; 

 

3.7. Todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para execução dos serviços serão de 

responsabilidade única da CONTRATADA; 

 

3.8. Todos os serviços realizados pela CONTRATADA,  terão acompanhamento e fiscalização da 

CONTRATANTE; 

 

3.9.A CONTRATADA deverá garantir a melhor qualidade dos produtos, empregando produtos de qualidade, 

atendidas as especificações e normas técnicas de produção para cada caso, assumindo inteira responsabilidade 

pela execução do objeto da presente licitação; 

 

3.10. Comunicar oficialmente á CONTRATANTE, qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite a 

execução dos serviços solicitados e quais as providências a serem tomadas; 

 

3.11. Prestar á CONTRATANTE toda e qualquer informação ou esclarecimento relativo á prestação do serviço; 

 

3.12.Empregar na execução dos serviços, pessoal devidamente qualificado e treinado, bem como todos os 

materiais necessários á execução do objeto; 

 

3.13.A CONTRATADA deverá fornecer EPI’s a todos os seus funcionários, conforme sua função e risco de 

seus serviços. A CONTRATANTE não terá quaisquer responsabilidades em caso de acidentes com 

funcionários ou terceiros. Deverão ser observadas todas as normas de segurança do trabalho; 

 

3.14.Todas os equipamentos, ferramentas e materiais necessários para execução dos serviços serão de 

responsabilidade única da empresa CONTRATADA; 

 

3.15.Caso os serviços prestados não satisfaçam as necessidades, a CONTRATADA estará sujeita a fazer 

reparos; 

 

3.16.Em caso de defeito durante o prazo de garantia, a empresa será comunicada oficialmente e terá o prazo de 

garantia, a empresa será comunicada oficialmente e terá o prazo máximo de 1(um) dia útil para iniciar o 

atendimento e o prazo máximo de 2(dois) dias úteis(contados a parti do início do atendimento),para devolver o 

item consertado ou substituído por outro equivalente ou superior, sem qualquer tipo de ônus para a 

CONTRATANTE  e será responsável pelo transporte(retirada e devolução) dos itens; 

 

 
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 bem entregue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não atenda às especificações contidas 

neste Edital.  

4.6. Caberá á CONTRATADA, além das obrigações resultantes da aplicação da Lei n°8.666/93 e demais 

normas pertinentes; 

 

4.7. Haverá um recebimento provisório, pelo período de 20(vinte) dias corridos, para conferência do material 

entregue; 

 

4.8. Após o prazo de recebimentos provisório, se nada for comunicado, automaticamente o material estará 

recebido de forma definitiva, não afastando, contudo, a responsabilidade do fornecedor de substituir o produto 

caso venham a ser detectadas irregularidades na especificação ou quantidade; 

 

4.9. Estão inclusos nos itens os serviços de confecção e instalação nos locais indicados pela CONTRATANTE 

conforme item  deste anexo; 

 

4.10.As quantidades e medidas devem ser conferidas no local pela CONTRATADA, conforme solicitação da 

CONTRATANTE; 

 

4.11. A CONTRATADA deverá agendar antecipadamente, junto ás unidades, o dia para a execução dos 

serviços; 

 

4.12. A CONTRATADA deverá apresentar Termo de Garantia do produto pelo prazo de 12(doze) meses, 

contra defeitos de fabricação, instalação e do tecido. 
 

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, obtida através de contato com o Setor de 

Contabilidade desta Prefeitura que poderá cobrir as despesas relacionadas à referida locação, correrão à conta da 

seguinte Dotação Orçamentária: 



 

 

01.05.01.12.365.0029.1020.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Educação 

Infantil. 

01.05..01.12.365.0029.2064.0000.3.3.90.30.00-Manutenção e Encargos com as UMEI. 

01.05.01.12.365.0029.2063.0000.3.3.90.30.00-Manutenção e Encargos com a Pré-escola 

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.  

  

 Jaciara/MT, 10 de outubrode 2018. 

  

  

Adnan Alli Ahmad 
Secretário Municipal de Educação,  Cultura ,Desporto e Lazer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oficio Nº. 518/2018/SMECD    

 Jaciara/MT, 10 de outubro de 2018. 

 

 

Do Secretário Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

Adnan Alli Ahmad 

  

 Prezado Senhor, 

 Tem este a finalidade de solicitar os trâmites necessários instauração de Processo Licitatório tendo 

por objeto o Registro de preço para eventual aquisição de lençóis para berço, confecção, montagem e instalação 

de cortinas, Mobiliários e Equipamentos para Secretaria Municipal de Educação de Jaciara/MT. 

                         Desta forma, foi elaborada a relação, anexa ao presente, a qual foi devidamente cotada 

em 03 (três) fornecedores e, se V. Exa. Estiver de acordo, solicitamos seus bons serviços, no sentido de 

AUTORIZAR abertura de licitação, com duração de 12 meses, podendo ser prorrogado, se necessário, exceto 

para atas de registro de preço que veda a prorrogação dos contratos e modificações nos quantitativos. 

    Enfatizamos que, os materiais adquiridos são para atender a Secretaria Municipal de Educação 

de Jaciara/MT. 

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos-lhe os protestos de elevada estima e distinta 

consideração, fazendo presentes nossos cordiais cumprimentos.  

Certos de contar com Vossa atenção, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

 

Adnan Alli Ahmad 
Secretário Municipal de Educação,  Cultura, Desporto e Lazer. 

 

 

Ao 
Exmº Sr. Abduljabar Galvin Mohamad  
MD. Prefeito Municipal de Jaciara/MT 
 

 


