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Jaciara/MT, 20 de julho de 2020. 

Ofício N° 92/2020 

 

DE: Secretaria Municipal de Assistência Social 

Para: Prefeito Municipal 

          Sr. Abduljabar Galvin Mohammad  

 

 

 

 

            Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

 

 

Vimos por intermédio deste, solicitar abertura de dispensa de processo licitatório, tendo como objeto 

“Contratação de Empresa especializada na Reforma e  Reestruturação  da unidade do Programa 

Bolsa Família  e Cadastro Único e   sala dos Conselhos da Secretaria de Assistência Social do 

Município de Jaciara/MT, em atendimento às determinaçôes do Mistério da Saúde.”, conforme 

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

 

Reestruturar as unidades de atendimento da rede do SUAS existentes no município atendendo as 

determinações do Ministério da Saúde de modo a evitar aglomerações que propiciam a disseminação da 

COVID-19 se faz necessária neste momento de pandemia para a execução dos atendimentos às famílias e 

aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19 e proteção para os 

profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS.  

 

Conforme Portaria 369, de 29 de abril de 2020 – o Ministério da Cidadania disponibiliza recursos 

financeiros para executar tais ações socio assistenciais. O custeio da aquisição destes materiais será através 

de convênio transferidos pelo FNAS para o FMAS.   Desta forma, foi elaborada a relação, anexa ao 

presente, a qual foi devidamente cotada em 3 (três) fornecedores e, se V.Exa. estiver de acordo, 

solicitamos seus bons ofícios, no sentido de autorizar abertura de licitação. 

 

Segue em anexo também, o Termo de Referência, constando inclusive a dotação orçamentária, fornecida 

através do Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT. 

 

Sem Mais para o momento, e na certeza da atenção de V.Exa. a mais esta relevante causa, desde já 

agradecemos e subscrevemo-nos. 

 

                     Atenciosamente, 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Luciana Cristina dos Santos 

Secretária Municipal de Assistência Social 
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TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente termo tem por objeto da “Contratação de Empresa especializada na Reforma e  

Reestruturação  da unidade do Programa Bolsa Família  e Cadastro Único e   sala dos 

Conselhos da Secretaria de Assistência Social do Município de Jaciara/MT, em atendimento às 

determinaçôes do Mistério da Saúde.”, conforme Termo de Referência – Especificações, 

Quantidades e Orçamento básico descrito. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Reestruturar as unidades de atendimento da rede do SUAS existentes no município atendendo as 

determinações do Ministério da Saúde de modo a evitar aglomerações que propiciam a disseminação da 

COVID-19 se faz necessária  neste momento de pandemia para a execução dos atendimentos às famílias e 

aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19 e proteção para os 

profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS.  

 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

 

3.1. As especificações dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria de Assistência Social do 

Município de Jaciara deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo: 

 
Descrição do Produto/Serviço 

Servico de consultoria na area de 

engenharia e arquitetura - para 

acompanhamento, planejamento em 

gestao de processos, construcao, 

projetos e reforma.  

Tipo: 

Código 

TCE 

 

331222-4 

Qtd 

 

 

 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

Demolição e remoção  de porta 

existente. 

Instalação de porta de madeira, 

chumbar, portal, alizar, fechadura e 

dobradiças. 

Pintura com duas mãos de selador e 

uma de verniz incolor. 

Mão de obra e fornecimento de 

material incluso. 

 

 04 R$  1.200,00 R$  4.800,00 

Instalação de divisória medindo18 

metros quadrados contendo uma porta 

e um vidro medindo  1,50 cm x 1 m. 

Mão de obra e fornecimento de 

material incluso. 

 

01 R$  4.000,00 R$  4.000,00 

Remoção de janelas existentes. 03 R$   100,00 R$   300,00 

http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/331222-4
http://pug.tce.mt.gov.br/itens-padronizados/331222-4
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Serviço de alvenaria e reboco para 

fechamento de janela. 

01 R$   200,00 R$   200,00 

Instalação de janela tipo veneziana 

medindo 1.50 m x 1 m. 

Mão de obra e fornecimento de 

material incluso. 

 

 R$   750,00 R$   1.500,00 

Pintura das paredes que serão 

executados os serviços. 

Mão de obra e fornecimento de 

material incluso. 

 

 

 R$    30,00 R$   750,00 

Implantação de estrutura e vidro para 

guiché de atendimento medindo 3m x 

0,80 cm. 

Mão de obra e fornecimento de 

material incluso. 

 

 R$   1.500,00 R$    1.500,00 

Serviço de manutenção da rede elétrica 

com fornecimento de material. 

 R$    900,00 R$    900,00 

Instalacao de forro pvc. 

Mão de obra e fornecimento de 

material incluso. 

 

  R$48,00 R$5.040,00 

Pintura do pátio externo com 2 

demaos. Mão de obra e fornecimento 

de material incluso. 

 

 R$12,00 R$ 4.944,00 

Pintura das paredes internas e externas. 

Mão de obra e fornecimento de 

material incluso. 

 

 $13,00 R$5954,00 

 

VALOR TOTAL   R$   29.888,00 (Vinte e nove mil oitocentos e oitenta e oito Reais). 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

 

4.1. Local: Unidade do Bolsa Família junto a Secretaria de Assistência Social, Rua Juruce, 1227- 

Centro. Jaciara/MT. 

4.2. Prazo de entrega: Até 60 dias após o recebimento da Ordem deFornecimento. 

4.3. Prazo de pagamento: Até 30 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal. 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

5.1. Entregar os serviços e materiais de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a 

partir da data do recebimento da Ordem de Compra/Serviço; 

5.2. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos bens a ser adjudicado. 

5.3. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra/Serviço, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nalicitação; 
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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. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. 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 locação, 

correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

 

   01.10.03.08.244.0032.1351.0000.4.4.90.51.00 – Reforma, Adaptação e/ou ampliação do PAIF. 

 

   8. FISCAL  

 

    8.1. Será fiscal do contrato a Sr ª. ELIANE BARTUCCI MARCATO, designada como FISCAL DE 

CONTRATO da Secretaria Assistência Social, pela Portaria Nº218/19 DE 21 DE NOVEMBRO DE 

2019. 

 

 

 

Jaciara-MT, 20 de julho de 2020. 

 

 

 

____________________________________________ 

Luciana Cristina dos Santos 

Secretária Municipal de Assistência Social 


