
 

 

 

OFÍCIO Nº 149/2020 

Jaciara/MT, 17 de Agosto de 2020. 

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

   Excelentíssimo Senhor, 

 
             O ano de 2020 ficou marcado pelo surgimento de um novo coronavírus humano, o 

SARS-CoV-2, vírus que causa a doença COVID-19. Com a ampla disseminação do vírus, a 
COVID-19 tornou-se problema de saúde global, devido à possibilidade de causar graves infecções 
do trato respiratório humano, que podem ser fatais.  

 
             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, especialmente durante surtos de doenças infecciosas. 
   

            Considerando a extrema urgência na busca de soluções que garantam o pleno 
funcionamento dos serviços mínimos de fornecimento de água. 

 
             E, em conformidade a Lei nº 13.979/20 em seu art. 4º, na MP nº 926/20 nos art. 4º-

B Inciso II e art. 4º-C, este ofício tem a finalidade de solicitar a Vossa Excelência, a abertura de 
processo Licitatório, tendo como objeto a “Aquisição de MOTOBOMBAS para garantir o bom 
funcionamento dos Poços Artesianos localizados na área urbana do Município de 
Jaciara/MT”. 
 
  Considerando, o “caput” da Lei Federal e MP acima mencionado, que dispõe 
sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. 

  Considerando a aprovação pelo Senado Federal e a conseqüente publicação do 
Decreto Legislativo nº 06 de 20/03/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos 
termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 
18 de março de 2020; 

Considerando a Lei Federal nº 13.979/2020 que em seu artigo 4º dispõe “É 
dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos 
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.”.  

Considerando, que esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender as 
necessidades dos servidores públicos, assim como, da população Jaciarense. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm


 

 

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: 

 
01.06.01.17.512.0021.1088.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e 

Materiais Permanentes. 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios no 
sentido de solicitar ao setor competente que abra processo licitatório para a “Aquisição de 
MOTOBOMBAS para garantir o bom funcionamento dos Poços Artesianos localizados na 
área urbana do Município de Jaciara/MT”. 

 
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. OBJETO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem como objeto a “Aquisição de MOTOBOMBAS 
para garantir o bom funcionamento dos Poços Artesianos localizados na área 
urbana do Município de Jaciara/MT”. 
 
 
2. JUSTIFICATIVA 
 
O ano de 2020 ficou marcado pelo surgimento de um novo coronavírus humano, o SARS-
CoV-2, vírus que causa a doença COVID-19. Com a ampla disseminação do vírus, a 
COVID-19 tornou-se problema de saúde global, devido à possibilidade de causar graves 
infecções do trato respiratório humano, que podem ser fatais.  

             
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, 
especialmente durante surtos de doenças infecciosas. 
   
Considerando a extrema urgência na busca de soluções que garantam o pleno 
funcionamento dos serviços mínimos de fornecimento de água, é que se justifica a 
presente aquisição. 
 
Em conformidade com a lei Federal 13.979/2020, bem como o MP nº 926/20 nos art. 4º-B 
- Inciso II e art. 4º-C. 

 
Considerando que a atual situação demanda o emprego urgente de medidas de 
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 
evitar a disseminação do COVID-19. 
 
Considerando que se trata da primeira aquisição destes materiais e por se tratar de 
demanda específica, não havendo disponibilidade imediata de tais materiais em nossos 
almoxarifados. 
 
                          
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 
Conjunto de MOTOBOMBA 
- conjunto MOTOBOMBA 
submersa, para instalação 
em poço tubular profundo 
(...) – Tipo -  MOTOBOMBA, 
com vazão entre 40/80 m³/h,  
para altora manométrica 

Und 
(Cód.: 1) 

2 0006805 R$ 20.976,00 R$ 41.952,00 



 

 

entre 120/105 mca, 60 HP – 
M6G, tensão 220/380 V, 
Trifásico. 

 

TOTAL GERAL R$ 41.952,00 

 
4. DA ESPECIFICAÇÃO 
 
4.1. Valor estimado R$ 41.952,00 (Quarenta e um mil, novecentos e cinqüenta e dois 
reais). 
 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
5.1. Para aquisição de materiais/equipamentos será utilizado do recurso da seguinte 
dotação orçamentária: 
 
01.06.01.17.512.0021.1088.0000.4.4.90.52.00 – Aquisição de Equipamentos e 
Materiais Permanentes. 
 
 
6. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 
6.1. Os bens serão recebidos, provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo(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. 
 
6.2. 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. 
 
6.3. Todos os produtos ofertados deverão ser novos e sem uso, entregues em 
embalagem original, sem vícios ou marca de violação, 
 
6.4. As entregas deverão ser efetuadas no DAE – Departamento de Água e Esgoto do 
Município de Jaciara-MT, no horário normal de expediente, nas quantidades solicitadas 
pela mesma; 
 
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, 
através do Fiscal do Contrato e Almoxarifado; 
 
7.2. 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; 
 



 

 

7.3. 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; 
 
7.4. 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; 
 
7.5.  Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar a plena 
execução do contrato; 
 
7.6.  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; 
 
7.7.  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.  
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. 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;  
 
8.2. 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;  
 
8.3. 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 
produto, 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. 
 
9. DO PAGAMENTO  
 
9.1. O prazo para pagamento será de até 05 (cinco) 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. 
 
 
 
 



 

 

 
10. FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. 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; 
 
10.2. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais.  
 
10.3. Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 
contrato e, em especial, na aplicação de sanções e alterações do contrato.  
 
10.4. 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.  
 
10.5.1. A qualidade dos produtos fornecidos será fator preponderante na avaliação final.  
 
 
11. GARANTIA DO PRODUTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
11.1. Os materiais deverão ter garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir 
da data do recebimento dos mesmos.  
 
11.2. No caso de apresentarem defeitos e, consequentemente serem substituídos, a 
garantia será contada a partir da nova data de entrega.  
 
11.3. O ônus de correção de defeitos apresentados pelos materiais ou substituição dos 
mesmos, serão suportados exclusivamente pela contratada. 
 
12. FISCAL DO CONTRATO 
 
12.1. 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. 
 
13. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
13.1. A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que 
rege a presente licitação e demais anexos que o integram. 
 



 

 

13.2. 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...) 
 
 
 
 

Jaciara/MT, 17 de Agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANDERSON ROBERTO FRANÇA SOBRINHO  
Secretário Municipal de Infraestrutura 

 


