
 

  

 
OFÍCIO Nº. 606/2018             

 
Jaciara-MT, 29 de agosto de 2018. 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT 
 
 

Excelentíssimo Sr. Prefeito, 
 
Na oportunidade em que venho cumprimentá-lo, aproveito o ensejo 

para solicitar sua autorização para que seja realizado a abertura de processo 
licitatório na modalidade “Carta Convite” que tem por objeto a “Contratação de 
empresa especializada para execução de Obra de Perfuração e Instalação de 
Poço Artesiano Tubular Médio na Comunidade França no Município de Jaciara 
- MT”.  

 
CONSIDERANDO que, este serviço será de suma importância aos 

moradores desta comunidade na melhoria da qualidade de vida; 
 

CONSIDERANDO que, a perfuração do poço trará mais confiança ao 
pequeno produtor da localidade na plantação de suas hortaliças com a certeza de 
poderem irrigar sua plantação; 
 

 CONSIDERANDO que o serviço atendera 10 famílias que 
posteriormente geram emprego e renda ao município de Jaciara/MT; 

 
 Certos de vossa compreensão, desde já registramos nossos 

agradecimentos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos, 
subscrevemo-nos. 

 
  Encaminhamos em anexo Planilhas, Cronogramas e Memoriais 

Descritivos, bem como: cópia do cartão do CNPJ de três empresas, as quais 
solicitamos que sejam convidadas a participarem do certame, sendo elas: 

 

 ÁGUA BOA POÇOS EIRELI – CNPJ: 20.785.220/0001-85 

 GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA EPP – CNPJ: 
33.702.309/0001-82 

 YKATU CONSTRUTORA E PERFURADORA DE POÇOS ARTESIANOS 
LTDA – ME – CNPJ: 20.016.367/0001-00 
 

Se Vossa Exa. estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em 

autorizar a abertura do processo licitatório na modalidade “Carta Convite”. 

 
Atenciosamente,  

 



 

  

 

 
 

JANIO ATANÁSIO DE SOUZA 
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

 
  



 

  

 
TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
 
1. DO OBJETO  
 
1.1. O Presente Termo tem por objeto a “Contratação de empresa especializada 
para execução de Obra de Perfuração e Instalação de Poço Artesiano Tubular 
Médio na Comunidade França no Município de Jaciara - MT”. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
 
2.1. A Comunidade França apresenta uma produção pouco significativa devido a 
escassez de água, obrigando os produtores a grandes sacrifícios para realizar a 
manutenção de seus lares e suas criações. Por outro lado a pouca produção 
agrícola implica em uma elevação acentuada de custo, pois, os produtores são 
obrigados a adquirirem os gêneros alimentícios que poderiam produzir em suas 
terras, na sede do município. 
2.2 As propriedades que serão beneficiadas estão localizadas em uma região de 
clima tropical, e tradicionalmente produtora de leite, pequenos animais, porém 
possui também um bom potencial para o turismo, com possibilidades de uma 
melhoria significativa da renda familiar. 
2.3 Diante do exposto o município precisa realizar este Processo Licitatório para que 
as propriedades fiquem dotadas de água suficiente para o uso doméstico, fornecer 
ao rebanho no período da seca e utilizem em pequenas irrigações, melhorando 
então a produtividade e conseqüentemente o nível socioeconômico das famílias 
desta comunidade. 
 
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. 
 

Poço Artesiano Tubular Médio na Comunidade França 
 

Qtd Unidade Descrição 
Código 

TCE 
Preço Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

1 Serviço 
Mobilização e Transporte de 
Equipamento 

0008843 

R$ 1.433,33 R$ 1.433,33 

1 Unidade Selo Sanitário R$ 4.200,00 R$ 4.200,00 

60 Metros 
Revestimento diâmetro 6” até 
60 Metros 

R$ 130,00 R$ 7.800,00 

15 Metros 
Tubo hedutor 1,1/2 polegadas 
barra 4 metros 

R$ 298,33 R$ 4.474,95 

100 Metros Cabo flexível 3x10 R$ 25,33 R$ 2.533,00 

150 Metros 
Perfuração, execução, 
cimentação em 6” pol 

R$ 283,33 R$ 56.666,00 

1 Unidade Moto bomba de 5HPtrifásica R$ 10.183,33 R$ 10.183,33 

1 Unidade 
Quadro de comando 5HP 
trifásico 

R$ 2.983,33 R$ 2.983,33 

1 Serviço Teste de vazão do poço R$ 2.733,33 R$ 2.733,33 

TOTAL GERAL R$ 93.007,27 



 

  

 
Obs.: Planilha e Orçamentos em anexo 
 
VALOR TOTAL ESTIMADO DA EXECUÇÃO DO POÇO ARTESIANO TUBULAR 
MÉDIO: R$ 93.007,27 (NOVENTA E TRÊS MIL SETE REAIS E VINTE E SETE 
CENTAVOS). 
 
4. CONDIÇÕES GERAIS  
 
4.1. Local de Execução da Obra: Comunidade França  no município de Jaciara – 
MT. 
4.2. Prazo de entrega: 120 dias após a expedição da Ordem de Serviço 
4.3. Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão de Boletim de Medição 
aprovado pelo Engenheiro fiscalizador da obra e 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, previdenciário, 
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; 
 
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; 



 

  

Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo 
com o contrato. 
 
7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, será na 
seguinte dotação orçamentária: 
 
01.06.01.17.511.0021.1188.0000.4.4.90.51 – Perfuração de Poço Artesiano. 
 
8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
8.1 Ficará responsável pela fiscalização do contrato o Sr. ANDERSON ROBERTO 
FRANÇA SOBRINHO, designado como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura através da Portaria Nº. 078/2018, de 01 de fevereiro de 
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, juntamente com o Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal de 
Jaciara Sr. AMARILDO TICIANEL, inscrito no registro CREA n° 5530/D-MT, que 
ficará responsável pela fiscalização da obra. 
 
9. VIGÊNCIA 
 
9.1 A vigência do presente será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data da 
assinatura do Contrato, conforme cronograma físico-financeiro. 

 
Jaciara - MT, 29 de agosto de 2018. 

 
 
 
 

 
JANIO ATANÁSIO DE SOUZA 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 
 
 


