
 

 

 

Ofício nº. 023/2020/DAE/JAC. 

 

Jaciara-MT, 01 de Setembro de 2019. 

 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

 

 Excelentíssimo Senhor, 

 

 

 Cumprimentamos a Vossa Excelência, solicitamos autorização para abertura de 

Dispensa de Licitação, que tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de Manutenção e Reparo em equipamentos eletromecânicos e 

industriais, no Departamento de Água e Esgoto e outras Secretarias do Município de Jaciara-

MT”. 

  

Justifica-se a necessidade desta contratação, pois os serviços licitados ao Departamento de 

Água e Esgoto se destinam a consertos de rebobinagem de motores elétricos, reparos e manutenção 

nos painéis elétricos dos motores e em equipamentos eletromecânicos e industriais que forem 

necessários no Departamento de Água e Esgoto pertencente à Prefeitura Municipal de Jaciara.   

   Enfatizamos que é necessário e imprescindível que seja contratado tais serviços, já que o 

município não dispõe em seu quadro efetivo de profissionais com experiência para realizar estes 

serviços.  

Destaca-se também, que os serviços solicitados garantirão a continuidade ao atendimento 

de abastecimento de água a população jaciarense, bem como melhoria nas condições de trabalho, 

sendo possível, assim, atender bem as pessoas que necessitarem dos serviços deste Departamento, 

uma vez que o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial. 

Para tanto, foi pesquisado e definido o melhor preço e constatado habilitação da referida 

empresa para prestar os serviços citados. 

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

do processo de licitação. Certos de contarmos com o vosso apoio e colaboração, desde já 

agradecemos. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

PAULO ROBERTO DA SILVA 

Diretor do Departamento de Água e Esgoto - DAE/JAC 

 



 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente termo tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para a prestação 

de serviços de Manutenção e Reparo em equipamentos eletromecânicos e industriais, no 

Departamento de Água e Esgoto e outras Secretarias do Município de Jaciara-MT”, conforme 

Termo de Referência – Especificações, Quantidades e Orçamento básico descrito. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1 Justifica-se a necessidade desta contratação, pois os serviços licitados ao Departamento de Água 

e Esgoto se destinam a consertos de rebobinagem de motores elétricos, reparos e manutenção nos 

painéis elétricos dos motores e em equipamentos eletromecânicos e industriais, que forem 

necessários, no Departamento de Água e Esgoto pertencente à Prefeitura Municipal de Jaciara.   

   Enfatizamos que é necessário e imprescindível que seja contratado tais serviços, já que o 

município não dispõe em seu quadro efetivo de profissionais com experiência para realizar estes 

serviços.  

 Destaca-se também, que os serviços solicitados garantirão a continuidade ao atendimento de 

abastecimento de água a população jaciarense, bem como melhoria nas condições de trabalho, 

sendo possível, assim, atender bem as pessoas que necessitarem dos serviços deste Departamento, 

uma vez que o acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial. 

Para tanto, foi pesquisado e definido o melhor preço e constatado habilitação da referida empresa 

para prestar os serviços citados. 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

3.1. As especificações dos serviços prestados pelo Departamento de Água do Município de Jaciara 

deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  

 

Item      Descrição 
    Cód. 

    Unid      Qtd 
    Preço 

    Valor 

    TCE      Unit 

1 

SERVICO DE 

MANUTENCAO EM 

EQUIPAMENTO ELETRICO 

E ELETRONICO - DO TIPO 

REBOBINAGEM DE 

MOTORES ELETRICOS. 

324577-2 

UNIDADE 
(cód.: 1) 

7 
R$ 

1.540,00 

R$ 

10.780,00 

2 

SERVICO DE 

MANUTENCAO EM 

EQUIPAMENTO ELETRICO 

E ELETRONICO - DO TIPO 

PAINEIS ELÉTRICOS DOS 

MOTORES 
425741-3 

UNIDADE 
(cód.: 1) 

3 
 R$   

717,00  
R$ 2.151,00 



 

 

3 

SERVICO DE 

MANUTENCAO EM 

EQUIPAMENTO ELETRICO 

E ELETRONICO - DO TIPO 

EQUIPAMENTOS 

ELETRONICOS 

INDUSTRIAIS. 

.0007723 

UNIDADE 
(cód.: 1 

1 
 R$   

310,00  
R$ 310,00 

TOTAL GERAL R$ 13.241,00 
 

 

 

VALOR TOTAL: R$ 13.241,00 (Treze Mil, duzentos e quarente e um reais) 

 

Obs: Caso os serviços entregues pelo Licitante prestador não atendam às especificações contidas no 

Edital e na Proposta, a Prefeitura Municipal de Jaciara os rejeitará, devendo a Licitante prestador, 

providenciar a sua reparação, nas especificações corretas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, 

contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura Municipal.  

  

3. CONDIÇÕES GERAIS  

3.1. Local de entrega: Os serviços prestados deverão atender ao Departamento de Água e Esgoto 

que deverão ser entregues no pátio do Departamento de Água e Esgoto de Jaciara/MT.  

3.2. Prazo de entrega: Em até 30 (Trinta) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.  

3.3. Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

4.1. Entregar o objeto deste Projeto Básico no local supra citado e informado na Ordem de 

Compra/Serviço;  

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

do recebimento da Ordem de Compra/Serviço;  

4.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos á prestação de serviços a ser adjudicado, 

inclusive encargos sociais e trabalhistas oriundos da prestação de serviços;  

4.4. 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;  

4.5. Refazer os serviços prestados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não atenda às 

especificações contidas neste Edital; 

4.6. Consertar e realizar rebobinagem de motores elétricos, Reparar e executar manutenções de 

painéis elétricos dos motores e em equipamentos eletromecânicos industriais. 
 

 5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

5.1. Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade manifestada nos bens 

fornecidos;  

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

5.3. Para aceitação definitiva o Município de Jaciara poderá realizar testes para comprovação da 

qualidade dos produtos;  

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

 

 

 



 

 

 

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, obtida através de contato com o 

Setor de Contabilidade desta Prefeitura que poderá cobrir as despesas relacionadas à referida 

contratação, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

01.06.02.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com o DAE/JAC; 

 

01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Hospital Municipal; 

 

01.05.01.12.122.0027.2163.0000.3.3.90.39 – Manutenção e Encargos com Cozinha Única; 

 

7. FISCAL  

7.1. Será fiscal do contrato o Sr. PAULO ROBERTO DA SILVA, designado como FISCAL DE 

CONTRATOS do Departamento de Água e Esgoto - DAE, através da Portaria Nº 113/2020, de 

23 de Abril de 2020, como Superintendente do Departamento de Água e Esgoto. – à qual competirá 

dirimir as dúvidas que surgirem no curso da contratação, que de tudo dará ciência à Administração, 

conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

  

 

 Jaciara/MT, 01 de Setembro de 2020. 

  

  

 

 

PAULO ROBERTO DA SILVA 

Diretor do Departamento de Água e Esgoto - DAE/JAC 
 

 


