
 

 

OFÍCIO Nº. 21/2018             

 

Jaciara-MT, 24 de janeiro de 2019. 

 

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 realizada a abertura de processo licitatório que tem por objeto a “Contratação de 

empresa especializada para execução de serviço de manutenção predial da UMEI Casa da Criança no 

Município de Jaciara - MT”.  

 

CONSIDERANDO que, este serviço será de suma importância aos moradores e as crianças desta 

comunidade na melhoria da qualidade de vida; 

 

CONSIDERANDO que, a manutenção predial da UMEI Casa da Criançatrará mais assistência, 

saúde e segurança, com condições materiais e humanas que trazem benefícios culturais e sociais para as 

crianças; 

 

 CONSIDERANDO que o serviço atendera à UMEI Casa da Criança e sua comunidade 

município de Jaciara/MT; 

 

 Certo de vossa compreensão desde já registro nossos agradecimentos e nos colocamos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos, subscrevemo-nos. 

 

  

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 

 

 

Adnan Alli Ahmad 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura,  

Desporto e Lazer de Jaciara-MT 

 

 

 

 

 



 

 

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 

serviço de manutenção predial da UMEI Casa da Criança no Município de Jaciara - MT”. 

 

 

2. - DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1.- Faz-se necessária a contração de serviços de mão-de-obra para manutenção predial da UMEI Casa da 

Criança, visando beneficiar a população Jaciarense. Pois, as UMEIs são uma modalidade de educação 

infantil, o trabalho realizado em seu interior tem caráter educativo, e propicia à assistência, alimentação, 

saúde e segurança, com condições materiais e humanas que trazem benefícios culturais e sociais para as 

crianças. 

 

3. - DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

3.1.- As especificações dos materiais e equipamentos a serem adquiridos deverão compreender as 

especificações mínimas contidas abaixo. 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 
Código 
TCE/MT 

Descrição UNID. QUANTIDADE 
Preço Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

01 383011-0 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 

DA UMEI CASA DA CRIANÇA, SENDO 
SUBSTITUIÇÃO DE JANELA DA 

COZINHA,REVISÃO NO REBOCO DE 

PAREDES, REVISÃO DE PISO E 
COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO DE 

PAREDES LATERAIS DAS SALAS DE 

AULA,INSTALAÇÃO DE FORRO 
PVC,REVISÃO DA INSTALAÇÃO DE 

ACESSÓRIOS DE 02 

BANHEIROS,CALÇADAS LATERAIS E 
REVISÃO DA INSTALAÇÃO HIDRO 

SANITÁRIA E CALHAS JÁ 
EXISTENTES, PINTURA INTERNA E 

EXTERNA INCLUSIVE GRADES 

METÁLICAS E REVISÃO DA 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA. 

UNIDADE 

Cód1 
01 R$ 28.674,500 R$ 28.674,50 

 TOTAL GERAL R$ 28.674,50 

 
Obs.: Planilha e Orçamentos em anexo 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDIAL DA UMEI CASA DA 

CRIANÇA: R$ 28.674,50 (Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos). 

 

 

4. - CONDIÇÕES GERAIS  

 

4.1. - Local de Execução da Obra: UMEI Casa da Criança no município de Jaciara – MT. 

4.2. - Prazo de execução da obra: 06(seis) meses 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, serão na seguinte dotação orçamentária: 

 

01.05.01.12.365.0029.2064.0000.3.3.90.30.00 Manutenção e Encargos com as UMEI. 

01.05.01.12.365.0029.2064.0000.3.3.90.39.00 Manutenção e Encargos com as UMEI. 

 

 

8. - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

8.1 - Será fiscal do contrato a Srª Sidinéia Guimarães dos Santos, nomeada como Fiscal de Contratos, através 

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

 

 



 

 

9. - VIGÊNCIA 

 

9.1 - A vigência do presente será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura do Contrato, 

conforme cronograma físico-financeiro. 

 

 

 

 

 

Jaciara - MT, 24 de janeiro de 2019. 

 

 

 
 

 
 

Adnan Alli Ahmad 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura,  

Desporto e Lazer de Jaciara-MT 
 

 

 

 


