
 

 

 

OFÍCIO Nº 148/2020/SINFRA/JAC. 

Jaciara/MT, 18 de agosto de 2020. 

 

 

AO  

Excelentíssimo Senhor 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 

 

 

   Excelentíssimo Senhor, 

 

             Solicitamos a Vossa Excelência autorização para Dispensa de Licitação, tendo como 

objeto a “Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção em 

bomba d’água no Município de Jaciara-MT”. 

 

 Considerando a necessidade do objeto para garantir o bom funcionamento dos poços 

artesianos  localizados na área urbana do município de Jaciara-MT, que por eles são feitos a 

distribuição de água do município.  

   

             Considerando nesse sentido, a garantia de fornecimento de água potável de 

qualidade, que constitui um direito fundamental inerente à pessoa humana, e a provisão de 

condições de saneamento adequadas são fatores essenciais para a segurança e proteção da saúde da 

população. 

 

Considerando, que esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender as 

necessidades dos servidores públicos, assim como, da população Jaciarense. 

 

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: 

 

 

FICHA 616 - 01.06.01.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e 

Encargos com a Diretoria do Departamento de Água e Esgoto - DAE. 

 

 

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

expressões de estima e consideração. 

 

 



 

 

Atenciosamente, 

 

 

ANDERSON ROBERTO FRANÇA SOBRINHO  

Secretário Municipal de Infraestrutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  

1.1. O presente termo tem por objeto a “Dispensa de Licitação” para realização de “Contratação 

de empresa especializada para execução de serviços de manutenção em bomba d’água no 

Município de Jaciara-MT”. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 A contratação do serviço se faz necessária  para a manutenção de bomba d’água que muito 

contribuirá no sentido de garantir o fornecimento de água potável de qualidade, que constitui um 

direito fundamental inerente à pessoa humana, e a provisão de condições de saneamento adequadas 

são fatores essenciais para a segurança e proteção da saúde da população. 

 

                          

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

 

3.1. Segue quadro abaixo com a descrição: 

 

Item Descrição/Produto Unid. Qtd. Código 

TCE/MT 

Vr.  

Unit. 

Vr.  

Total 

1 
Serviço de manutenção 

de Bomba d’água AMTL 

Thebe 27/5, com troca, 

recuperação de peças e 

mão de obra. 

 

Und 

(Cód.: 

1) 

1 00027479 R$ 

17.440,00 

R$ 17,440,00 

TOTAL GERAL R$ 17.440,00 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

 

1.1. Local dos serviços: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Jaciara/MT e Setores 

acima descritos. 

1.2. Vigência do contrato: 06 meses. 

1.3. Prazo e forma de pagamento: serão efetuados no valor global, após a realização dos 

serviços e emissão da Nota Fiscal dos serviços. 

             4.4.Valor global: 17.440,00 (dezessete mil quatrocentos e quarenta reais). 

 

      5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

 

5.1.Realizar a prestação dos serviços, objeto do presente Contrato, 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 a 

entrega dos materiais objeto deste Contrato; 

5.7.A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pela prestação dos serviços de acordo 

com planilha acima especificada, com acompanhamento através da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura que se encarregará de repassar as orientações para a entrega 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 Infraestrutura da CONTRATANTE, responsável pelo 

acompanhamento e entrega 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 realizados. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

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

seguintes Dotações Orçamentárias: 

 

FICHA 616 - 01.06.01.17.512.0021.2054.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos com 

a Diretoria do Departamento de Água e Esgoto – DAE 

 



 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

 

8.1.Ficará responsável pela fiscalização do contrato para aquisição dos materiais em 

referência a Secretaria Municipal de Infraestrutura, juntamente com o Maria Edi Lamar 

Barbosa Caldim, nomeado como Fiscal de Contratos, através da Portaria nº. 041/2020 de 

04 de fevereiro de 2020 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 06(seis) meses, contados a partir da data da assinatura 

do contrato. 

 

 

 

 

Jaciara/MT, 18 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERSON ROBERTO FRANÇA SOBRINHO  

Secretário Municipal de Infraestrutura 

 


