
 

  

 

OFÍCIO nº. 530/2019. 

 

Jaciara-MT, 07 de outubro de 2019. 

 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

 

 Excelentíssimo Senhor, 

 

 

 Ao mesmo tempo em que viemos cumprimentá-lo, solicitamos a Vossa Excelência, 

autorização para a formalização de Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 052/2019, 

originada do Pregão Presencial nº 029/2019 – Processo Licitatório realizado pela Prefeitura 

Municipal de Diamantino - MT, que tem por objeto a “AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO 

PARQUE INFANTIL E GRAMA SINTÉTICA”. 

  

 Justifica-se a necessidade dessa aquisição, pois os materiais solicitados se fazem 

necessários considerando as necessidades das unidades escolares, e visando um melhor ambiente 

para as crianças que se beneficiarão, melhorando assim o ambiente recreativo escolar.  

 

Salientamos que a contratação terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 

data da assinatura do contrato. O prazo de vigência do contrato poderá ser prorrogado nos termos do 

Inciso II, do art. 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados 

dentro dos Padrões de Qualidade exigidos, e os preços e as condições sejam vantajosas para o 

Município.   

 

Enfatizamos também, que esta Secretaria tem buscado melhorar a vida do ambiente 

escolar recreativo das escolas Jaciarenses, procurando aprimorar o espaço, adequando assim as 

necessidades das nossas crianças. A compra desses materiais oferecerá melhores condições 

didáticas de recreação. 

 

 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da 

seguinte Dotação Orçamentária, conforme informações obtidas através de contato com o Setor de 

Contabilidade desta Prefeitura: 

 

01.05.01.27.812.0014.1172.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e Materiais 

Permanentes para a Diretoria de Esportes. 

  



 

  

Seguem anexos todos os documentos do Pregão Presencial realizado pela Prefeitura 

Municipal de Diamantino-MT, bem como documentos de habilitação da empresa, Termo de 

Referência e orçamentos. 

 

Se V. Exa., estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em autorizar a Adesão na 

modalidade “CARONA”.Certos de contarmos com o vosso apoio e colaboração, desde já 

agradecemos. 

 

 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 “AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS TIPO PARQUE 

INFANTIL E GRAMA SINTÉTICA” na modalidade Adesão Carona à Ata de Registro de 

Preço nº 052/2019, originada do Pregão Presencial nº 029/2019 – Processo Licitatório realizado 

pela Prefeitura Municipal de Diamantino - MT, para atender à Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Desporto e Lazer. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1.Justifica-se a necessidade dessa aquisição, pois os materiais solicitados se fazem necessários  

considerando as necessidades das unidades escolares, e visando um melhor ambiente para as 

crianças que se beneficiarão, melhorando assim o ambiente recreativo escolar.  

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações dos itens a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão compreender 

as especificações mínimas contidas abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNID. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

04 

MODELO 5 - PARQUE INFANTIL: 

COLORIDO EM MADEIRA PLÁSTICA. 

ÁREA DE OCUPAÇÃO: 15,20 x 8,90M. 

ALTURA: 5PLATAFORMAS 1,35 M 

(CHÃO/PLATAFORMA). 2 PLATAFORMAS 

UN - BRUBRINO - 4 48379 [0,50M 

(CHÃO/PLATAFORMA). UNIDADE 

MODELO 10,00 160.000,0000 600.000,00 

Detalhamento: ESTRUTURA PRINCIPAL 

MEBO CONFECCIONADA EM COLUNAS 

DE MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO « 

À INTERNO TIPO CRUZETA MEDINDO BB 

9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS. 

02 Unidade R$ 60.000,00 R$ 120.000,00 

03 

 

PARQUE INFANTIL: COLORIDO EM 

MADEIRA PLÁSTICA. ÁREA DE 

OCUPAÇÃO: 6.50 X 5,00M. ALTURA: 1.35M 

(CHÃO/PLATAFORMA). Detalhamento: 

ESTRUTURA PRINCIPAL 

CONFECCIONADA EM COLUNAS DE 

MADEIRA PLÁSTICA COM REFORÇO 

INTERNO TIPO CRUZETA MEDINDO 

9X9CM, COM CANTOS ARREDONDADOS E 

ACABAMENTO EM POLIPROPILENO E 

POLIETILENO PIGMENTADO NA COR 

ITAÚBA, FERRAGENS GALVANIZADAS À 

a ARI77 FOGO E PINTURA 

ELETROSTÁTICA. CORA CERTIFICADO DE 

CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA 

ASSOCIAÇÃO ÍBRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS (ABNT), COMPROVANDO QUE 

O PRODUTO ENTREGUE ATENDE AS 

NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E NBR 

04 Unidade R$ 29.750,00 R$ 119.000,00 



 

  

16.071. CERTIFICADO EMITIDO POR 

LABORATÓRIO ACREDITADO PELO 

INMETRO. 02 PLATAFORMA MEDINDO 

1,06 X1,06M, COM ESTRUTURA 

METÁLICA. 

TOTAL R$ R$ 239.000,00 

 

Obs.: Caso os materiais propostos pela Licitante vencedora não atendam as especificações contidas 

no Edital e na Proposta, ou apresentem quaisquer desvios de padrão, a Prefeitura Municipal de 

Jaciara os rejeitará, devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua reformulação, dentro das 

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

por esta Prefeitura Municipal.  

 

4.CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA  
4.1 A licitante vencedora deverá fornecer os materiais solicitados, em estrita conformidade com 

disposições e especificações, de acordo com o termo de referência, proposta de preços apresentada.  

4.2 As solicitações serão eventualmente, de acordo com a necessidade da secretaria licitante, 

durante toda a vigência do Contrato.  

4.3 A entrega dos materiais será efetuado em uma única vez, quando a Secretaria interessada, 

solicitará o fornecimento dos materiais, através de Ordem de Fornecimento ou documento 

equivalente, a critério da Administração, que deverá estar acompanhada da Nota de Empenho.  

4.4 A licitante vencedora deverá efetuar a entrega dos materiais, objeto desta licitação, no local 

indicado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer; 

4.5 O prazo para entrega dos materiais solicitados, será de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a partir 

do recebimento da Ordem de Fornecimento expedida pela Secretaria requisitante. Caso não seja 

efetivada a entrega do objeto no referido prazo, a empresa classificada em segundo lugar será 

convocada para o fornecimento e execução do mesmo.  

4.6 Os materiais deverão estar de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no tocante aos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, conforme diploma legal.  

4.7 Dentro do prazo de vigência do Contrato, a Contratada será OBRIGADA ao fornecimento dos 

materiais, desde que obedecidas às condições do presente edital.  

4.8 Durante o prazo de validade do Contrato, a CONTRATANTE não será obrigada a firmar as 

contratações que dela poderá advir, facultando-se a realização de licitação específica para a 

aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência de fornecimento em 

igualdade de condições. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

5.1A Contratada obriga-se a fornecer os materiais, em rigorosa e estrita obediência às prescrições e 

exigências contidas neste Termo de Referência.  

5.2Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outras cláusulas e documentos 

integrantes do Contrato e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA 

a:  

5.2.1Cumprir integralmente o objeto do presente Contrato;  

5.2.2Direcionar todos os recursos necessários, visando à obtenção do perfeito fornecimento do 

objeto contratual, de forma plena e satisfatória, sem ônus adicionais de qualquer natureza ao 

CONTRATANTE;  

5.2.3Manter estoque regular dos materiais, de modo a poder atender de imediato as solicitações da 

contratada.  



 

  

5.2.4Fornecer os materiais em conformidade com as disposições do Termo de Referência, Edital e 

seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada;  

5.2.3Fornecer os materiais de acordo com os aspectos qualitativos e quantitativos consoantes a 

legislação pertinente, mantendo durante toda a execução do Contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas neste procedimento licitatório, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas;  

5.2.4Na hipótese de descumprimento da obrigação no prazo assinalado, fica facultado ao 

CONTRATANTE requerer que ela seja executada à custa do detentor da ata, descontando-se o 

valor correspondente dos pagamentos devidos ao detentor da ata;  

5.2.5Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato;  

5.2.6Responsabilizar-se por todas as despesas da execução desta ata;  

5.2.7Aceitar, nas mesmas condições do contrato, os acréscimos que se façam necessários nas 

compras, de até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o art. 65, §1º da Lei Federal nº 

8.666/93, não sendo necessária à comunicação prévia da Contratante;  

5.2.8Cumprir todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, incluindo seguro 

contra riscos de acidentes do trabalho, com relação ao pessoal designado para a realização do 

fornecimento, que não terão com o CONTRATANTE qualquer vínculo empregatício;  

5.2.9Apresentar durante a execução da ata, caso seja solicitado, documentos que comprovem estar 

cumprindo a legislação em vigor, com relação às obrigações assumidas, em especial, com encargos 

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;  

5.2.10Responder, independentemente de culpa, por qualquer dano pessoal ou patrimonial ao 

CONTRATANTE, ou ainda a terceiros, na execução do fornecimento objeto da licitação, não sendo 

excluída, ou mesmo reduzida, a responsabilidade pelo fato de haver fiscalização ou 

acompanhamento pelo CONTRATANTE.  

5.2.11 Indenizar terceiros e/ou o Contratante, mesmo em caso de ausência ou omissão de 

fiscalização por parte deste, pelos danos ou prejuízos a que der causa, por dolo ou culpa, 

assegurados a ampla defesa e o contraditório, devendo o fornecedor adotar todas as medidas 

preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais 

vigentes;  

5.2.12Submeter-se à fiscalização por parte da Contratante, bem como às disposições legais em 

vigor; 

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura 

após a entrega dos produtos, 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. 

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 da seguinte 

Dotação Orçamentária, conforme informações obtidas através de contato com o Setor de 

Contabilidade desta Prefeitura: 



 

  

 

01.05.01.27.812.0014.1172.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e Materiais 

Permanentes para a Diretoria de Esportes. 

 

8. FISCAL  

8.1. Ficará responsável pela fiscalização do Contrato a funcionária pública municipal, Sra. 

SIDINEIA GUIMARÃES DOS SANTOS designada como FISCAL DE CONTRATOS da 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer através da Portaria nº 231/2018, de 

11 de outubro 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. 

 

Jaciara/MT, 07 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

 

  ANA PAULA BARBOSA BUENO 

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer 

 

 

 

 

 

 


