
 

 

OFÍCIO Nº 042/2020                                                             Jaciara-MT, 27 de janeiro de 2020. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 
 

Senhor Prefeito,  

Tem este a finalidade de solicitar a Vossa Excelência autorização para realização 

de Dispensa de Licitação, para “Contratação da Empresa GABRIELA CRISTINA 

FACHIANO AMORIM para prestação de serviço especializado de Treinamento de Alta 

Performance para os Professores do 1º ao 5º ano, Coordenadores e Diretores da 

Rede Municipal de Ensino do Município de Jaciara/MT”, que após cotação de preços, 

ofertou o menor valor para os serviços acima mencionados. 

Justificamos que os serviços de formação solicitados pretendem capacitar os 

educadores visando o melhoramento diário da qualidade dos profissionais. Os referidos 

treinamentos foram elencados através da observação e acompanhamento junto às 

unidades de ensino e solicitados pelos Coordenadores Pedagógicos desta Secretaria no 

intuito de aperfeiçoar o ensino-aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino. 

Enfatizamos que esta Secretaria tem buscado incessantemente, atender as 

necessidades da comunidade jaciarense, procurando sempre a melhor solução dos 

problemas pertinentes a cada situação. 

Segue em anexo o Termo de Referência contendo especificação, Planilha de 

serviços e orçamentos e Dotação Orçamentária, obtida através de contato com o Setor de 

Contabilidade desta Prefeitura que poderá cobrir as despesas relacionadas ao objeto 

solicitado, bem como documentação da empresa a ser contratada. 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios 

no sentido de solicitar ao setor competente que realize a contratação da empresa pelo 

período de 60 (sessenta) dias. 

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e 

renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 

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 a “Contratação da Empresa GABRIELA 

CRISTINA FACHIANO AMORIM para prestação de serviço especializado de 

Treinamento de Alta Performance para os Professores do 1º ao 5º ano, 

Coordenadores e Diretores da Rede Municipal de Ensino do Município de 

Jaciara/MT”. 

 
2. DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1.A contratação ora pretendida tem como pressuposto atender as necessidades que 
as atividades escolares demandam com qualidade, conhecimento e qualificação nos 
serviços prestados. A necessidade da referida formação foi elencada através da 
observação e acompanhamento junto às unidades de ensino com intuito de 
aperfeiçoamento no ensino-aprendizagem dos alunos da Rede Municipal de Ensino. 

 
3.  DA ESPECIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

 
3.1.Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações abaixo demonstradas 

em local e horários determinados: 

PLANILHAS DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS 
 

CÓDIGO CRONOGRAMA DESCRIÇÃO QUANT 
PESSOAS 

VALOR 
POR 

PESSOA 
R$ 

VALOR 
GLOBAL 

R$ 

345816-4 31/01/2020 *Treinamento de alfabetização 
com boquinhas. 
 
*Treinamento de formação de 
líderes de alta performance-
treinamento empowerment 
 

85 205,00 17.425,00 

Unidade  

(cód.: 01) 

 

Matutino 
07h:59m até as 
12h duração de  

4h 
Vespertino 

13h59m até as 
18h duração de 4h 

Noturno 
19:59m até as 23h 
duração de 3h 
 
01/02/2020 *Treinamento de formação de 

líderes de alta performance-
treinamento empowerment 
 

Matutino 
08h:29m até as 

12:29m 
 duração de 4h 

Vespertino 
13h:59m até as 



 

 

18:59m  
Duração de 5h 

 
4. CONDIÇÕES GERAIS 

 
4.1.Local de execução da formação: Jaciara/MT. 
 

4.2.Prazo de realização: 02 (dois) dias. 
 
4.3.Prazo e forma de pagamento: será efetuado 50% (cinquenta por cento) na 
assinatura do Contrato e 50%(cinquenta por cento) na data da realização do evento, 
após a emissão da Nota Fiscal. 
 
4.4. Valor global dos serviços: R$ 17.425,00 (dezessete mil e quatrocentos e vinte e cinco 
reais). 

 
5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 
5.1.Prestar os serviços, objeto da presente contratação, com absoluta diligência e 
perfeição; 
 
5.2.A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou repetir, 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; 
 
5.7.A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de 
acordo com Cronograma das atividades, com acompanhamento através da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto que se encarregará de repassar as 
orientações para a realização do mesmo; 
 
5.8.Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a 
partir da data do recebimento da Ordem de Serviço. 



 

 

 
6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

 
6.1.Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 
fiscal/fatura após a realização dos serviços, 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; 
 
6.6.Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto 
da Licitação; 
 
6.7. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com o contrato; 
 
6.8.Fica a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto da CONTRATANTE, 
responsável pelo acompanhamento, fiscalização dos serviços, objeto deste 
Instrumento Contratual; 
 
6.9.Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei; 
 
6.10.Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e 
fiel cumprimento do objeto deste Contrato; 
 
6.11.Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade 
relacionada aos serviços prestados e andamento. 
 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

7.1.As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta 
das seguintes Dotações Orçamentárias: 
 
01.05.01.12.361.0015.2203.0000.3.3.90.39.00- Manutenção e encargos com a 
Formação Continuada/Ensino Fundamental. 
 
01.05.01.12.365.0029.2203.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e encargos com a 
Formação Continuada/Educação Infantil.  

 
8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

  
8.1.Ficará responsável pela fiscalização desta prestação de serviços a Secretaria 
Municipal de Educação, juntamente com a Srª. Sidineia Guimarães dos Santos 
Brasileiro, nomeada como Fiscal de Contratos, através da Portaria nº. 231/18 de 



 

 

24 de setembro de 2018 aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no 
curso das aquisições, que de tudo darão ciência à Administração, conforme art. 67, da 
Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações. 

 
9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 
9.1.A vigência da contratação será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da 
assinatura do contrato. 
 

 
 

Jaciara/MT, 27 de fevereiro de 2020. 
 

 

Ana Paula Barbosa Bueno 
Secretária Municipal de Educação,  

Cultura, Desporto e Lazer 

 

 


