
 
 

  

TERMO DE REFERENCIA 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

 

1.1- O presente termo tem por objeto o “Contratação de empresa especializada na execução Obra de  

Interligação do Reservatório de Água a Rede de Abastecimento de Água do DAE (Departamento de 

Água e Esgoto de Jaciara), no município de Jaciara-MT”. 

 

2. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

2.1- As especificações dos Materiais a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão compreender as es 

 

O valor total dos lotes: R$65.854,83 (sessenta e cinco mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e 

três centavos). 

Obs: Caso serviços e materiais 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 05 

(cinco) dias, contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura Municipal. 

3- DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1- O objeto desta licitação será entregue no local determinado na Ordem de Compra.  

3.2- O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses/(01) um ano. 

3.3- Prazo de Entrega: O objeto deverá ser entregue em até 30 (TRINTA) dias úteis, contados do recebimento, 

pela contratada, da respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 

3.4- Caso o objeto fornecido apresente defeitos de qualquer natureza que impeça a sua regular utilização 

enquanto estiverem na garantia, deverá ser substituído, sem custo adicional, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias corridos, após a comunicação deste Órgão à empresa fornecedora do produto. 

4. DA JUSTIFICATIVA 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNID. 
CÓDIGO 

TCE 

VALOR 

TOTAL (R$) 

01 

“Serviço na área de Engenharia e Arquitetura – 

para gestão de processos em construções, projetos 

e reformas-Obra de Interligação do Reservatório 

de Água a Rede de Abastecimento de Água do 

DAE (Departamento de Água e Esgoto de 

Jaciara), no município de Jaciara-MT”. 
 

01 UNID. 331222-4 R$65.854,83 

 TOTAL  R$65.854,83 



 
 

  

4.1- O referido serviço se faz necessário para que seja interligado um reservatório que já foi construído através 

do convenio n° 2919/2006, reservatório com capacidade de um milhão de litros de água ao sistema integrado 

de água do município, essa obra faz parte de uma serie de investimentos que o município vem realizando no 

sistema de abastecimento de água, buscando ampliar a captação, produção através de poços artesianos e 

ampliação na distribuição de água, portanto essa obra de interligação do reservatório a estação de tratamento 

alem uma opção a mais para abastecer o reservatório, que hoje esta ligado só ao poço artesiano denominado 

PT3, também aumentara a capacidade ou seja vai encher o reservatório mais rápido, e a ligação a rede 

integrada do município que vai distribuir para toda a cidade a água produzida e estocada no reservatório, essa 

obra será executada com a sobra de recursos do convenio n° 2919/2006.          

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

5.1- Entregar o objeto deste nos locais supracitados e informados na Ordem de Compra;  

5.2- Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data do 

recebimento da Ordem de Compra;  

5.3- Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado estabelecido na 

Ordem de Compra;  

5.4- Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

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 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 

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 ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

7.1- As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

01.06.01.17.512.0021.1048.0000.4.4.90.51– Ampliação e Melhoramento do Sistema de Abastecimento de 

Água. 



 
 

  

8. FISCAL  

8.1- Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário público municipal da 

Prefeitura Municipal de Jaciara, o servidor JAIR SILVA PESSOA como FISCAL DE CONTRATOS da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo (DAE), a partir do dia 25 de Abril de 2018. Nomeado 

pela PORTARIA Nº. 174/18 DE 11 DE JULHO DE 2018. É designado para o acompanhamento e a 

fiscalização do contrato 

 

Jaciara-MT, 20 de março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAIR SILVA PESSOA 

Superintendente – DAE – Departamento de Água e Esgoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofício 27/2019 SAÚDE                                      

                                                                                Jaciara – MT, 20 de março de 2019. 



 
 

  

 

Ao 

Exmo Sr. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

MD. Prefeito Municipal de Jaciara 

 

ASSUNTO: Solicitação de abertura de processo licitatório para “Registro de Preços para 

Obra de Interligação do Reservatório de Água a Rede de Abastecimento de Água do DAE 

(Departamento de Água e Esgoto de Jaciara) de Jaciara-MT”. 

 

Prezado Senhor, 

Solicito abertura de Processo Licitatório na modalidade Dispensa de Licitação, tendo como objeto 

“Registro de Preços para Obra de Interligação do Reservatório de Água a Rede de 

Abastecimento de Água do DAE (Departamento de Água e Esgoto de Jaciara) de Jaciara-

MT”. A contratação e de suma importância para interligar o reservatório a rede integrada de 

abastecimento de água e a estação de tratamento de água (ETA), que vai aumentar o volume água 

que hoje o reservatório e abastecido somente pelo poço denominado PT03. 

Segue em anexo os documentos: Termo de Referencia, planilhas  e orçamentos.  

Sem mais para o momento. 

Atenciosamente, 

 

 

JAIR SILVA PESSOA 

Superintendente – DAE – Departamento de Água e Esgoto. 
 

 

 

 


