
 

 

OFÍCIO Nº 005/2020                                                          Jaciara-MT, 20 de fevereiro de 2020. 
 

 

 

 

Ao 

Exmo Sr. 

ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 

MD. Prefeito Municipal de Jaciara 

 

 

ASSUNTO: Solicitação de abertura de processo licitatório para aquisição de veículos tipo 

Pickp Up cabine simples. 

 

 

 Prezado Senhor, 

 

 

 Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, solicitar de Vossa Excelência, que seja 

autorizada abertura de Processo Licitatório tendo como objeto “Registro de preços para futura 

aquisição de veiculo utilitário tipo pick-up para atender as necessidades da Secretária 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente”. Essa aquisição se faz necessário para que possamos 

dar continuidades com os serviços prestados pela secretária de agricultura. Destaca-se também, que 

a demanda de serviços prestados necessita de meios que possibilitem a realização, fato este, que 

justifica a necessidade de melhoria na qualidade da prestação dos serviços aos cidadãos. Portanto, 

com o intuito de dar continuidade em nossos trabalhos em prol da comunidade jaciarense, 

necessitamos da aquisição do veículo. 

  

  

Sem mais para o momento. 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

JOEL DE SOUZA LIMA 

Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

 

  



 

 

 

TERMO DE REFERENCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

1. DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

 

1.1 O presente termo tem por objeto o “Registro de preços para futura aquisição de veiculo 

utilitário tipo pick-up para atender as necessidades da Secretária Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente”. 

 

2. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

2.1. As especificações dos Materiais a serem adquiridos pelo Município de Jaciara deverão 

compreender as especificações mínimas contidas abaixo:  

 

ITEM DESCRIÇÃO 
CODIGO 

DO TCE 
MARCA UND QTD 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

1 

VEÍCULO UTILITÁRIO 

TIPO PICK-UP CABINE 

SIMPLES - Especificações 

Técnicas Mínimas: Veículo 

Utilitário Tipo Pick-Up Cabine 

Simples, Porte compacto; 2P 

(duas) portas; 0 (zero) Km; Ano 

de Fabricação 2019 ou superior; 

com capacidade para 02 (dois) 

passageiros incluindo motorista; 

motor bicombustível (flex - 

álcool / gasolina) com 8 válvulas 

e potência de 85 CV; Cambio de 

manual de 05 (cinco) 

velocidades; Tração dianteira; 

Direção hidráulica; Volante com 

regulagem de altura; computador 

de bordo (distância, consumo 

médio, consumo Instantâneo, 

autonomia, velocidade média e 

tempo de percurso); Conta-giros; 

Indicador do nível de 

combustível; Indicador gradual 

de temperatura da água do 

motor; Limpador e lavador do 

para-brisas; Banco do motorista 

com regulagem de altura; Apoios 

de cabeça com regulagem de 

altura; Cintos de segurança 

retráteis de 3 pontos para todos 

os ocupantes; Alça de segurança 

no teto lado passageiro; Barra de 

proteção do vidro traseiro; 

Retrovisores externos com 

comando interno mecânico; 

Tapetes Emborrachados; Airbag 

frontais duplo (motorista e 

passageiro); Vidros elétricos, Ar 

Condicionado; Vidros 

climatizados verdes; Freios 

ABS; Rodas de aço estampado 

5.5 x 14"; Pneus 175/70 R14; 

364979-2 

 

FIAT 

STRADA 

1.4 CS 

UND 

(cód.:1) 

1 
R$ 59.000,00  

 
R$ 59.000,00  

 



 

 

Suspensão elevada; Suspensão 

Dianteira Independente; 

Suspensão traseira com eixo e 

molas parabólicas longitudinais 

ou  

de qualidade superior; Tanque de 

combustível com capacidade 

para 58 litros; Capacidade de 

Carga útil de 705 Kg; Tampa da 

caçamba removível e com chave; 

Porta Malas com capacidade de 

1151 litros; Tomada 12V; 

Protetor de cárter; Protetor de 

caçamba; Ganchos para 

amarração de carga na caçamba; 

Cor Branco e com todos os 

equipamentos de segurança 

exigidos pelo CONTRAN.  

 

O valor total dos lotes: R$ 59.000,00 (CINQUENTA E NOVE MIL REAIS). 

Obs: Caso o Veículo fornecido pela Licitante vencedora não atendam às especificações contidas no 

Edital e na Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Prefeitura Municipal de Jaciara os 

rejeitará, devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua reparação, nas especificações corretas, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura 

Municipal. 

 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS: 

 

3.1 O objeto desta licitação será entregue no local determinado na Ordem de Compra.  

3.2 O contrato terá a vigência de 12 (doze) meses/(01) um ano. 

3.3 Prazos de Entrega: O objeto deverá ser entregue EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS, 

contados do recebimento, pela contratada, da respectiva solicitação ou instrumento equivalente. 

3.4 Caso o objeto fornecido apresente defeitos de qualquer natureza que impeça a sua regular 

utilização enquanto estiverem na garantia, deverá ser substituído, sem custo adicional, no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias corridos, após a comunicação deste Órgão à empresa fornecedora do 

produto. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA 

 

4.1 A aquisição desse veículo novo se faz necessário, pois é imprescindível para podermos atender 

a grande demanda de serviços de infraestrutura na zona rural do nosso município e melhorar a cada 

dia os serviços prestados aos munícipes, onde a demanda tem aumentado e muito e que se tratam 

de: serviço de manutenção de estradas, transporte de operadores e insumos para atender as obras 

públicas do município, prestar assistência as pequenas propriedades rurais do município. Destaca-se 

também, que a demanda de serviços prestados necessita de meios que possibilitem a realização, fato 

este, que justifica a necessidade de melhoria na qualidade da prestação dos serviços aos cidadãos. 

Portanto, com o intuito de dar continuidade em nossos trabalhos em prol da comunidade jaciarense, 

necessitamos da aquisição do referido veículo. 

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  



 

 

5.1 Entregar o objeto deste nos locais supracitados e informados na Ordem de Compra;  

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

do recebimento da Ordem de Compra;  

5.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado 

estabelecido na Ordem de Compra;  

5.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Compra, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

6.1- Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta licitação; 

6.2- Efetuar o pagamento à Contratada 30 dias após a emissão da Nota Fiscal; 

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 havidas; 

6.6- Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da Licitação. 

6.7- Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 

contrato. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

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

Dotações Orçamentárias: 

 

Ficha 1030 - 01.09.01.30.605.0007.1187.0000.4.4.90.52.00 - Aquisição de Equipamentos e 

Material Permanente para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

8. FISCAL  

 

8.1- Fica responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços o funcionário público 

municipais da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sr. LELES COUTINHO ALEXANDRINO 

designado como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Infraestrutura através da 

Portaria nº 079/2018, de 23 de fevereiro de 2018, aos quais competirá dirimir as 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. 

 

 

Jaciara-MT, 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

JOEL DE SOUZA LIMA 

Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 


