
 

 

OFÍCIO Nº. 1008/2020/SMS/JAC. 
 

Jaciara/MT, 20 de Julho de 2020. 
 

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

Tem este a finalidade de solicitar a Vossa Excelência, a abertura de 

processo Licitatório que tem como objetivo a “Registro de Preço para Contratação de 

Empresa Especializada em Serviços de Manutenção (Conserto de Motor) Reparação 

Corretiva e Congênere de Veículo, com fornecimento de peças originais, para 

Ambulância Sprinter 415 - Placa QCB 8081, do Municipal de Jaciara-MT.” 

 

Ressaltamos que, esse veículo é de transporte de pacientes de urgência 

e emergência do município para outros municípios, bem como os usuários do SUS que 

realizam tratamento fora de domicílio na cidade de Rondonópolis, Cuiabá entre 

outros.  

Enfatizamos que, esta Secretaria tem buscado, incessantemente, 

atender as necessidades da população Jaciarense, e o Hospital Municipal de Jaciara é o 

Hospital de referência no Vale do São Lourenço. 

A Secretaria, no entanto, busca encontrar a melhor solução para 
atendimento da demanda dos serviços públicos.  

  
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: 

Ficha 703 – 01.08.01.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.30.00 – 
Manutenção da Gestão Administrativa do SUS – Material de Consumo. 

Ficha 706 – 01.08.01. 10.122.0009.2025.0000.3.3.90.39.00 – 
Manutenção da Gestão Administrativa do SUS – Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica. 

Ficha 871 - 01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.30.00 – 
Manutenção e Encargos com o Hospital Municipal – Material de Consumo. 



 

 

Ficha 875 - 01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 – 
Manutenção e Encargos com o Hospital Municipal – Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica. 

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

ofícios no sentido de solicitar ao setor competente que abra processo Licitatório para 

“Registro de Preço para Contratação de Empresa Especializada em Serviços de 

Manutenção (Conserto de Motor) Reparação Corretiva e Congênere de Veículo, com 

fornecimento de peças originais, para Ambulância Sprinter 415 - Placa QCB 8081, do 

Municipal de Jaciara-MT.” 

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

renovamos-lhe as expressões de estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Jaciara/MT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto o “Registro de Preço para 

Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Manutenção (Conserto de Motor) 

Reparação Corretiva e Congênere de Veículo, com fornecimento de peças originais, para 

Ambulância Sprinter 415 - Placa QCB 8081, do Municipal de Jaciara-MT” 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O veículo acima descritoencontra-se com sérios problemas mecânico e 

consequentemente podendo acarretar problemas irreversível a seu condutor e 

passageiros.  

2.2. A necessidade de contratação de uma única empresa por maior desconto global 

para o fornecimento de peças e serviços de mão de obra justifica empresas diferentes, 

tais como: 

2.2.1. Envio de peças erradas por parte da empresa de peças causando perda de prazo 

por parte da empresa de mão de obra;  

2.2.2. Dificuldade em acionar a garantia em função de problemas por motivo de má 

colocação ou na peça;  

2.2.3. Necessidade de pagamento de mão de obra em função de defeito na peça, 

ocasionando gastos que não seriam necessários na contratação pretendida neste 

Termo de Referência;  

2.2.4. Incompatibilidade de prazos entre o fornecimento de peças e a execução do 

serviço de mão de obra, causando atraso na execução do serviço e reduzindo a 

disponibilidade de veículos para atender as necessidades do município. 

Considerando que o Sistema Único de Saúde é responsável por executar 

ações e serviços de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde a 

todos; 

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde tem como objetivo suprir 

de forma adequada à missão proposta pelo SUS, no que se refere ao atendimento 



 

 

nos serviços de prevenção da saúde de forma que possa evitar as epidemias, com 

vistas na promoção da dignidade e respeito ao usuário do SUS;  

Considerando que a nossa Carta Magna preceitua que a saúde é direito de 

todos e dever do estado (art. 196, da CF/88), e que, nesse diapasão, a Lei 8.080/90 

(LOS- Lei Orgânica da Saúde) delineia os princípios do Sistema Único de Saúde, 

reconhecendo em seu artigo 2º que o direito à saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício; 

Considerando que entre os princípios que regem o Sistema Único de Saúde 

(SUS), de acordo com a lei supramencionada, está a universidade de acesso, a 

integralidade da assistência, a preservação da autonomia das pessoas, a igualdade, 

o direito à informação, a divulgação de informações quanto ao potencial dos 

serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário e a resolubilidade. 

Considerando que esse veículo é de transporte de pacientes de urgência e 

emergência do município para outros municípios, bem como os usuários do SUS que 

realizam tratamento fora de domicílio na cidade de Rondonópolis, Cuiabá entre 

outros.  

Assim, por se tratar de veículos que transportam pacientes em estado grave, é 

imprescindível a manutenção e conserto do motor do mesmo.   

Diante do exposto, solicitamos em caráter emergencial, a realização do processo 

licitatório, para contratação de empresa especializada para conserto do motor do 

Veículo Ambulância Sprinter 415 Placa QCB 8081. 

 

3. Da Especificidade, Quantidade e Materiais/serviços a serem adquiridos: 

O presente termo objetiva a contratação dos serviços abaixo elencados: 

3.1. Quantidade de Materiais/serviços: 

Item Descrição/produto Unid. Qde. 
Código 

TCE/MT 
Valor Unit. Valor total 

01 Filtro de óleo Und (Cód.: 1) 01 355916-5 R$ 65,00 R$ 65,00 



 

 

02 Filtro de ar Und (Cód.: 1) 01 365619-5 R$ 79,00 R$ 79,00 

03 Filtro de combustível Und (Cód.: 1) 01 355908-4 R$ 345,00 R$ 345,00 

04 Filtro ar condicionado Und (Cód.: 1) 01 155432-8 R$ 55,00 R$ 55,00 

05 
Óleo de motor 5w30 

Diesel 

Und (Cód.: 

28) 
12 00010625 R$ 60,48 R$ 737,76 

06 Cola silicone 598 Und (Cód.: 1) 02 391112-8 R$ 70,00 R$ 140,00 

07 Correia do alternador Und (Cód.: 1) 01 111998-2 R$ 230,00 R$ 230,00 

08 Turbina BI motor Und (Cód.: 1) 01 94420-3 R$ 6.650,00 R$ 6.650,00 

09 Aditivo para radiador 
Und (Cód.: 

28) 
02 229309-9 R$ 36,00 R$ 72,00 

10 Válvula termostática Und (Cód.: 1) 01 112474-9 R$ 240,00 R$ 240,00 

11 
Motor parcial 

completo 
Und (Cód.: 1) 01 112363-7 

R$ 

32.000,00 

R$ 

32.000,00 

12 
Kit de embreagem 

completo 
Und (Cód.: 

1138) 
01 265146-7 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 

13 Bateria 100amp Und (Cód.: 1) 01 159519-9 R$ 890,00 R$ 890,00 

14 
Válvula limitadora 

pressão 
Und (Cód.: 1) 01 365622-5 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 

15 Válvula de controle Und (Cód.: 1) 01 248623-7 R$1.690,00 R$ 1.690,00 

16 
Jogo de reparo bomba 

de alta 
Und (Cód.: 1) 01 232927-1 R$ 384,58 R$ 684,58 

17 Embreagem viscosa Und (Cód.: 1) 01 270958-9 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

18 Serviço do tubo rail Und (Cód.: 1) 01 222910-2 R$ 200,00 R$ 200,00 

19 
Serviço de teste 

injetor common rail 
Und (Cód.: 1) 04 222910-2 R$ 600,00 R$ 2.400,00 

20 
Serviço de regulagem 

de bomba injetora 
Und (Cód.: 1) 01 222910-2 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 

21 
Serviço de abrir e 

envaretar radiador 
Und (Cód.: 1) 01 222910-2 R$ 360,00 R$ 360,00 

22 
Serviço de limpeza de 

intercooler 
Und (Cód.: 1) 01 222910-2 R$ 280,00 R$ 280,00 

23 
Serviço de remover e 

instalar motor 
Und (Cód.: 1) 01 222910-2 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00 

TOTAL GERAL 
R$ 

56.168,34 

 

Valor Global R$ 56.168,34 (Cinquenta e Seis Mil Oitocentos e Cento e Sessenta e Oito 

Reais e Trinta e Quatro Centavos). 

4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. Para aquisição de peças/serviços será utilizado do recurso das seguintes dotações 

orçamentárias: 

Ficha 703 – 01.08.01.10.122.0009.2025.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção da Gestão 



 

 

Administrativa do SUS – Material de Consumo. 

Ficha 706 – 01.08.01. 10.122.0009.2025.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção da Gestão 

Administrativa do SUS – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

Ficha 871 - 01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.30.00 – Manutenção e Encargos 

com o Hospital Municipal – Material de Consumo. 

Ficha 875 - 01.08.01.10.302.0011.2112.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e Encargos 

com o Hospital Municipal – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 

 
5. GARANTIA DO OBJETO 

5.1. A CONTRATADA deverá oferecer garantia contratual mínima de 12 (doze) meses, 

concedida pelo fabricante, para o equipamento adquirido contra defeitos de 

fabricação, a partir da data de entrega efetiva do produto. 

6. ENTREGA 

6.1. Os bens serão recebidos, provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) 

responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato, por servidor designado 

pela Secretaria Municipal de Saúde, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência. 

6.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em 

desacordo com as especificações constantes deste Termo de Referência, devendo ser 

substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da CONTRATADA, às 

suas custas. 

6.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade dos 

equipamentos e consequente aceitação, emitindo o Termo de Aceite Definitivo pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

6.4. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 161 da Lei nº 9.433, 

de 01 de março de 2005, e o art. 73 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer 

manifestação do órgão CONTRATANTE, considerar-se-á definitivamente aceito pela 



 

 

Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita 

fundamentada. 

6.5. Todos os produtos ofertados deverão ser novos e sem uso, entregues em 

embalagem original, sem vícios ou marca de violação. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Entregar o veículo limpo, interna e externamente e aspirado, quando finalizar a 

execução dos serviços.  

7.2. Cumprir fielmente o objeto licitado, de forma que os serviços sejam realizados 

com esmero e perfeição, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade. 

7.3. Zelar pela guarda do veículo que estiver na sua responsabilidade, 

responsabilizando-se por quaisquer danos ocorridos ao mesmo.  

7.4. Responsabilizar-se integralmente pelo veículo do Contratante, incluindo todos os 

pertences, acessórios e objetos nele contidos, obrigando-se à reparação total da perda 

em caso de furto ou roubo, incêndio ou acidente, independente de culpa, não 

transferindo a responsabilidade a possíveis subcontratados ou terceiros, desde o 

momento do recebimento do veículo para orçamento até a entrega do mesmo ao 

Contratante.  

7.5. Responder, integral e exclusivamente por todos os danos e prejuízos de qualquer 

natureza causados direta ou indiretamente, por seus empregados, representantes ou 

prepostos aos bens do Município de Jaciara ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 

dolo na execução do objeto licitado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

da fiscalização ou acompanhamento pelo Contratante. 

7.6. Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o Município for 

compelido a responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e 

honorários advocatícios. 

7.7. Comunicar imediatamente ao Município qualquer irregularidade ou dificuldade 

que impossibilite a execução do objeto contratado.  

7.8. Executar quaisquer serviços não relacionados neste Termo de Referência 

considerados essenciais ou imprescindíveis ao funcionamento do veículo.  



 

 

7.9. Possuir pessoal especializado em manutenção de veículos automotores, para 

executar os serviços no veículo especificado. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei 

8.666/93, através do Fiscal do Contrato e Almoxarifado; 

8.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento do objeto, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo e anotar em registro próprio as falhas detectadas, 

conforme Lei 8.666/93; 

8.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao fornecimento do 

objeto, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da Fiscalização 

sobre a ação da contratada; 

8.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento do fornecimento do 

objeto, acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades 

previstas quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

8.5.  Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a 

plena execução do contrato; 

8.6.  Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo 

com o cumprimento das obrigações pactuadas, qualquer anormalidade na entrega do 

objeto, podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas; 

8.7.  Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo 

estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo 

responsável e o Fiscal do Contrato.  

9. PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado após a análise da conformidade do serviço realizado 

com o discriminado na respectiva nota fiscal, mediante o aceite pelo fiscal de contrato 

de acordo com a programação financeira da Administração Municipal de Jaciara, 

obedecendo ao descrito abaixo:  

9.2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária, informado 

pelo contratado em sua proposta mediante a respectiva nota fiscal.  



 

 

9.3. Se o objeto não for entregue conforme condições deste edital, o pagamento ficará 

suspenso até seu recebimento definitivo;  

9.4. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de 

pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente 

regularizados.  

9.5. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira decorrente de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

10.1.Durante o período de Vigência do Contrato a prestação do serviço e o 

fornecimento dos equipamentos será acompanhado e fiscalizado pela servidora a Sra. 

LUCIANA PEREIRA DA SILVA MARTINS, designada como FISCAL DE CONTRATOS da 

Secretaria Municipal de Saúde (Hospital Municipal), conforme Portaria nº. 142/2020, 

de 02 de junho de 2020, aos quais competirá dirimir quaisquer 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. 

11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

11.1. A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório 

que rege a presente licitação e demais anexos que o integram. 

11.2. O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais 

como de embalagem, frete e seguro para entrega do bem no local indicado, bem como 

todos os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc...) 

11.3. O contrato decorrente deste Termo de Referência poderá sofrer acréscimos ou 

supressões na forma autorizada no art. 65 da Lei Federal nº8.666/93. 

11.4. Desse modo, encaminhamos estes autos a Vossa Excelência para que o 

analisando e, convencendo-se das razões aqui expostas, livremente promova a 

ratificação nos termos do Art. 26 da Lei nº 8.666/93, determinando sua publicação e 

consequente contratação, para que surta todos os efeitoslegais. 

 

 

 



 

 

Jaciara/MT, 20de Julho de 2020. 

 

 

 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE MORAES 
Secretária Municipal de Saúde de Jaciara/MT 

 
 
 

 


