
 

 

OFÍCIO Nº 192/2020 
 

Jaciara-MT, 22 Setembro de 2020. 
 
AO  
Excelentíssimo Senhor 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
Prefeito Municipal de Jaciara-MT. 
 
  Senhor Prefeito, 
 
 A fim de evitar maiores transtornos e prejuízos ao atendimento dos nossos 

munícipes; justifica o procedimento para DISPENSA DE LICITAÇÃO tendo como Objeto: 

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DOMICILIAR, COM CAPACIDADE 

MINIMA DE 13 METROS CUBICOS, MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA OS 

SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO.  

Considerando: Considerando que a contratação direta não causa prejuízo para o Município, 

uma vez observadas as mesmas condições do Processo de Licitação no tocante a 

documentação jurídica e trabalhista, bem como o princípio da maior vantajosidade para a 

Administração Pública. 

Considerando: Que houve um sinistro com caminhão de placa: OBN-9274 Coletor de lixo, 

veículos da frota deste Município, no dia 04 de Setembro de 2020, e se encontra 

irrecuperável. 

Considerando: A razão da extrema necessidade emergencial do Município, a locação é 

cabível devido a coleta que não pode sofrer interrupção; 

Considerando: O serviço de coleta é de forma continuada e de acordo com as necessidades 

do Município. 

Considerando: Prazo para contratação será de 90 dias. 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios no 

sentido de solicitar ao setor competente para dar inicio ao processo de ADESÃO. 

                        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 
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 

 



 

 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO 

 
1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a “LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 

COMPACTADOR DE LIXO DOMICILIAR, COM CAPACIDADE MINIMA DE 13 METROS CUBICOS, 

MANUTENÇÃO POR CONTA DA CONTRATADA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO 

DOMESTICO”. 

 
 
2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1- Justifica-se que houve um sinistro com caminhão de placa: OBN-9274 Coletor de lixo, veículos 
da frota deste Município, no dia 04 de Setembro de 2020, irrecuperável. 
2.2- A razão da extrema necessidade do Município, a locação é cabível devido a coleta que não pode 
sofrer interrupção; 
2.3- O serviço de coleta é de forma continuada e de acordo com as necessidades do Município. 
 
                          
3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 
 

3.1. Segue quadro abaixo com a descrição: 

Item Código 
TCE 

Descrição Unid. Quant. Valor 
Unitário 

Valor Total 

1 00013843 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 

COMPACTADOR DE LIXO 

DOMICILIAR, COM 

CAPACIDADE MINIMA DE 

13 METROS CUBICOS, 

MANUTENÇÃO POR 

CONTA DA CONTRATADA 

PARA OS SERVIÇOS DE 

COLETA DE LIXO 

DOMESTICO 

MÊS  

(cód.: 
1092) 

 

3 R$ 
16.850,00 

R$ 50.550,00 

      R$ 50.550,00 

 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
4.1. Para aquisição de materiais/equipamentos será utilizado do recurso da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
01.06.01.15.452.0017.2077.0000.3.1.90.04.00 – Manutenção e Encargos com Serviços de 
Conservação e Limpeza. 
 
 
 
5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DA PRESTÃO DO SERVIÇO 
 
5.1. Oo(a) responsável do acompanhamento e fiscalização do contrato, por servidor designado pela 
Secretaria Municipal de Infraestrutura, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 
as especificações constantes neste Termo de Referência. 
 
5.2. A prestação do serviço será em diversos bairros no município de Jaciara, Segunda-feira a 
Sabado e Feriados. 



 

 

 
5.3. O veiculo deverá estar em boas condições de uso e com manutenção em dia. 
 
 
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
6.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, através do 
Fiscal do Contrato e Almoxarifado; 
 
6.2. 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; 
 
6.3. 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; 
 
6.4. 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; 
 
6.5.  Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena execução 
do contrato; 
 
6.6.  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; 
 
6.7.  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.  
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
7.1. A entrega deverá ser feita em até 30 dias corridos, contados da data da emissão da ordem de 
fornecimento nas quantidades nela especificadas, conforme estipulado nas cláusulas anteriores, 
salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela fornecedora e 
acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;  
 
7.2. O fornecedor se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar 
quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura 
não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente 
documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;  
 
7.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Dispensa:  
 
I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o 
especificado nesta Dispensa, que fazem parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais 
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 
 
II - cumprir a data e o horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo 
com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos 
extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado; 
 
III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a 
atender prontamente, bem como dar ciência à Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer 
anormalidade que verificar quando da execução do objeto;  
 
IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do serviço, 
assim como ao cumprimento das obrigações previstas; 
 



 

 

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, 
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;  
 
VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao fornecedor, não poderá ser 
alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto e 
não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais 
condições estabelecidas;  
 
VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;  
 
VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas 
regulamentadoras pertinentes, quando for o caso;  
IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, 
os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela 
Prefeitura;  
 
X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de 
sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as 
medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às 
disposições legais vigentes;  
 
XI - manter todas as condições de habilitação exigidas na licitação;  
 
XII - indicar o preposto e seu substituto, que ficará responsável pelo controle das solicitações, bem 
como pelos esclarecimentos de dúvidas quando da execução contratual;  
 
XIII - Ser responsável pelo fornecimento dos bens dentro dos padrões adequados de qualidade e 
segurança e demais quesitos previstos na lei 8078/90, assegurando todos os direitos inerentes à 
qualidade de consumidor à Prefeitura;  
 
XIV - Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscal e comercial. 
 
8. DO PAGAMENTO  
 
8.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias contados da data de emissão da Nota Fiscal 
/ Fatura correspondente, devidamente atestada pelo Secretário responsável pela Secretaria. O 
pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento. 
 
 
9. FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade do produto adquirido, de forma assegurar o perfeito cumprimento do contrato; 
 
9.2. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais.  
 
9.3. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato e, em 
especial, na aplicação de sanções e alterações do contrato.  
 
9.4. Realizar o aceite do produto fornecido nas condições previstas neste Edital, de forma a subsidiar 
o atesto da Nota Fiscal eletrônica (NF-e). 
 
10.5. A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho 
do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização 
dos mesmos.  
 
9.5.1. A qualidade dos produtos fornecidos será fator preponderante na avaliação final.  
 



 

 

 
10. FISCAL DO CONTRATO 
 
10.1. Ficará responsável pela fiscalização da Ata de Registro de Preços o funcionário público 

municipais da Prefeitura Municipal de Jaciara, Sra. MARIA EDI LAMAR BARBOSA CALDIM 
designado como FISCAL DE CONTRATOS da Secretaria Municipal de Infraestrutura através da 

PORTARIA Nº. 041/2020 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2020, 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 

Jaciara/MT, 23 de Setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDERSON ROBERTO FRANÇA SOBRINHO  
Secretário Municipal de Infraestrutura 

 

 


