
 

 

Oficio Nº193/2019/SMECD  Jaciara/MT, 16 de abrilde 2019. 

 

 Exmo.Sr. Prefeito 

Vimos por intermédio deste, solicitar a Vossa Excelência abertura de processo 

licitatório tendo por objeto a “Aquisição de acessórios para instrumentos musicais, caixas 

ativas, microfones para o Setor de Cultura, impressora para Biblioteca e Cadeiras para a 

Secretaria Municipal de Educação”, conforme detalhamento de valores por itens em Planilha 

Orçamentária, pelo prazo de 12(doze) meses com entrega a partir da Ordem de Serviços, sendo 

os pagamentos, efetuados até 30 dias contados da data de emissão da nota fiscal.  

Desta forma, foi elaborada a relação, anexa ao presente termo, 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 acessóriospara instrumentos musicais bem como os demais 

produtosadquiridos serão para dar continuidade ao atendimento de projetos desenvolvidos pela 

Secretaria de Educação para crianças e jovens do Município de Jaciara com intuito de envolvê-

los em ações que permitam a manifestação da expressão daquilo que sente e deseja. Os demais 

produtos como as cadeiras e a impressora serão utilizados para o melhor desempenho dos 

serviços na Biblioteca e na própria Secretaria. 

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

estima e distinta consideração, fazendo presentes nossos cordiais cumprimentos.  

Atenciosamente, 

 

 

ANA PAULA BARBOSA BUENO 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

 

1.1. O presente termo tem por objeto o “Registro de preços para futura e 

eventualAquisição de acessórios para instrumentos musicais, caixas ativas, microfones para 

o Setor de Cultura, impressora para Biblioteca e Cadeiras para a Secretaria Municipal de 

Educação”, conforme Termo de Referência contendo Especificações, Quantidades e 

Orçamentos descritos. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Enfatizamos que esta Secretaria tem buscado incessantemente atender as necessidades da 

população Jaciarense, tentando encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes a cada 

situação, dessa forma, justificamos que a aquisição dos Instrumentos Musicais e acessórios serão 

para atendimento à projetos desenvolvidos pela Secretaria de Educação para crianças e jovens do 

Município de Jaciara com intuito de envolvê-los em ações que permitam a manifestação da 

expressão daquilo que sente e deseja. Os demais produtos serão utilizados para o melhor 

desempenho dos serviços na referida Secretaria. 

 

3.DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações dos instrumentos musicais a serem adquiridos deverão compreender as 

descrições mínimas contidas abaixo:  

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 

ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS 

ITEM CÓDIGO/ 

TCE 

ACESSORIO/ 

EQUIPAMENTO 

QUANT ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA  

 VALOR MÉDIO 

UN TOTAL 

01 399994-7 CB Pronto Ninja 02  4.57 M 15 FT 

P10/P10 

R$35,00 R$70,00 

(cód.: 1) 

02 00026660 CB pronto Hobby 01  GC050 

2P10X1P2ST 

2 MT  

R$19,43 R$ 19,43 

(cód.: 1) 

03 339396-8 Caixa ativa 01  15”Pro 

BassElevate 

115 

R$ 1.096,48 R$ 1.096,48 

 (cód.: 1) 

04 102586-4 Caixa de som 06  portátilCM 

600 BT  

R$ 499,00 R$ 2.994,00 

(cód.: 1) 

05 0000567 Capo Traste  01  Delrin/ violão 

aço Dolphin 

preto 

R$ 19,66 R$ 19,66 

(cód.: 1) 

06 146299-7 Enc violão  02  Nylon 

GENWG 

Cristal de 

ouro 

R$ 19,70 R$ 39,40 

(cód.: 

2481) 

07 156781-0 Enc violão  02  Aço0.010 R$ 18,93 R$ 37,86 



 

 

(cód.: 

2481) 

GLEEFLE 

Bronze 

08 194621-8 Microfone Shure 02  SV 100  R$ 158,10 R$ 316,20 

(cód.: 1) 

TOTAL                                                                                                                                                 R$ 4.593,03 

EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 

ITEM CÓDIGO EQUIPAMENTO QUANT ESPECIFICAÇÃO 

TÉCNICA  

VALOR 

UN 

VALOR 

TOTAL 

09 296524-0 Impressora Térmica 

de cupom não fiscal  

01  MP 4200 TH 

STAND 

R$859,00 R$ 859,00 

(cód.: 1) 

TOTAL                                                                                                                                                      R$ 859,00 

MÓVEIS 

10 270603-2 Cadeiras de 

escritório 

20  Executiva Plus 

com rodízio 

R$ 550,00   R$ 11.000,00 

(cód.: 1) 

TOTAL                                                                                                                                                 R$ 11.000,00 

 

 

VALOR TOTAL: R$ 16.452,03 (dezesseis mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e três 

centavos) 

 

Obs: Caso os bens entregues pela Licitante vencedora não atendam às especificações contidas no 

Edital e na Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Secretaria de Educação os rejeitará, 

devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua substituição/reparação, nas especificações 

corretas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da comunicação feita pela 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer. 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS  

 

4.1. Local de entrega: As mercadorias/equipamentos deverão ser entregues nas UMEI’s e 

Escolas Municipais ou no Setor solicitante da secretaria Municipal de Educação.  

4.2. Prazo de entrega: em até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.  

4.3. Prazo de Vigência: 12 meses  

4.4. Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias, após emissão da Nota Fiscal.  

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

5.1. Entregar e dar garantia para o objeto deste Projeto Básico no local supra citado e informado 

na Ordem de Compra/Serviço;  

5.2. Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da 

data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

5.3. 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;  

5.4. 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;  

5.5. Substituição do bem entregue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não atenda às 

especificações contidas neste Edital.  

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  



 

 

 

6.1. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada nos 

bens fornecidos;  

6.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;  

6.3. Para aceitação definitiva as UMEI’se Escolas do Município de Jaciara-MT, bem como a 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, poderá realizar testes para 

comprovação da qualidade dos produtos;  

6.4. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.  

 

7. FISCAL  

 

7.1. . Será fiscal do contrato a SrªSidinéia 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 à cargo das seguintes Dotações 

Orçamentárias: 

01.05.01.13.122.0016.2124.0000.3.3.90.30.00-Manutenção e Encargos com a Diretoria de 

Cultura 

 

01.05.01.13.392.0016.1149.0000.4.4.90.52.00-Aquisição de equipamentos materiais 

permanentes para Diretoria de Cultura. 

 

Jaciara/MT, 16 de abrilde 2019. 

 

 

 

 

 

 

ANA PAULA BARBOSA BUENO 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


