
 

 

Rua Jurucê, 1221  – Centro 

OFÍCIO Nº 627/2021                             

                                                                                   

 

De: Secretaria Municipal de Educação

Para: Prefeita Municipal de Jaciara

Exmª Sra. Andréia Wagner 

 

             Exmª Senhora Prefeita, 

 

Tem este a finalidade de solicitar 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DO TIPO 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔ

MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT

valor global de R$ 17.000,00 (Dezessete

Enfatizamos que esta Secretaria tem buscado incessantemente, atender as 

necessidades da comunidade jaciarense, procurando sempre a melhor solução dos 

problemas pertinentes a cada situação. 

Justificamos que a elaboração dos projetos beneficiará as escolas 

proporcionará a realização de reformas, as quais são de extrema necessidade, levando em 

consideração que a maioria das escolas em questão encontram

precário, devido a ação do tempo e falta de manutenção. S

considerado o espaço de crescimento e de trocas saudáveis de viv

significativas, onde a aprendizagem deve acontecer 

segurança. 

Segue em anexo o Termo de Referência contendo especificação, P

serviços, orçamentos e Dotação Orçamentária, obtida através de contato com o Setor de 

Contabilidade, desta Prefeitura que poderá cobrir as despesas re

solicitado, além da documentação da empresa que ofertou o menor valor.

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

no sentido de solicitar ao setor competente que realize a referida contratação.

 

  

                              

                                                                                   Jaciara/MT, 08 de novembro

De: Secretaria Municipal de Educação 

Prefeita Municipal de Jaciara-MT 

 

Tem este a finalidade de solicitar a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DO TIPO 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA REFORMA DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT”, através de Dispensa de Licitação, ao 

Dezessete mil reais), por um período de 02 (dois

Enfatizamos que esta Secretaria tem buscado incessantemente, atender as 

necessidades da comunidade jaciarense, procurando sempre a melhor solução dos 

problemas pertinentes a cada situação.  

que a elaboração dos projetos beneficiará as escolas 

proporcionará a realização de reformas, as quais são de extrema necessidade, levando em 

consideração que a maioria das escolas em questão encontram-se em funcionamento 

precário, devido a ação do tempo e falta de manutenção. Sabemos que o es

espaço de crescimento e de trocas saudáveis de vivências e construções 

significativas, onde a aprendizagem deve acontecer em local que ofereça conforto e 

Segue em anexo o Termo de Referência contendo especificação, P

serviços, orçamentos e Dotação Orçamentária, obtida através de contato com o Setor de 

desta Prefeitura que poderá cobrir as despesas relacionadas ao objeto 

solicitado, além da documentação da empresa que ofertou o menor valor. 

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

no sentido de solicitar ao setor competente que realize a referida contratação.

  
 
 

 

 (66)3461-3008 

novembro de 2021. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DO TIPO 

NICOS PARA REFORMA DAS ESCOLAS 

através de Dispensa de Licitação, ao 

dois) meses.  

Enfatizamos que esta Secretaria tem buscado incessantemente, atender as 

necessidades da comunidade jaciarense, procurando sempre a melhor solução dos 

que a elaboração dos projetos beneficiará as escolas estaduais, pois 

proporcionará a realização de reformas, as quais são de extrema necessidade, levando em 

se em funcionamento 

abemos que o espaço escolar é 

ncias e construções 

em local que ofereça conforto e 

Segue em anexo o Termo de Referência contendo especificação, Planilha de 

serviços, orçamentos e Dotação Orçamentária, obtida através de contato com o Setor de 

lacionadas ao objeto 

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

no sentido de solicitar ao setor competente que realize a referida contratação. 
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Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e 

renovamos-lhe as expressões de estima e consideração.

Atenciosamente, 

Márcia Cristina Ferreira Farias Geraldo

Secretária Municipal de Educação, 

Cultura, Desporto e Lazer

TERMO DE REFERÊNCIA

  

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

he as expressões de estima e consideração. 

 

 

Márcia Cristina Ferreira Farias Geraldo 

Secretária Municipal de Educação,  

Cultura, Desporto e Lazer  

Portaria nº 003/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e 
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1. DO OBJETO 
 

1.1.O presente Termo tem por 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DO TIPO 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA REFORMA DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT

Licitação, ao valor global de R$ 

(dois) meses.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA 
 

2.1. Justificamos que a elaboração dos projetos beneficiará as escolas 

proporcionará a realização de reformas, as quais sã

em consideração que a maioria das escolas em questão encontram

funcionamento precário, devido a ação do tempo e falta de manutenção. S

espaço escolar é considerado o espaço de crescimento e de trocas saud

vivências e construções significativas, onde a aprendizagem deve acontecer 

que ofereça conforto e segurança.

 

3.  DA ESPECIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:
 

3.1. Os adesivos deverão ser entregues de acordo com as especificações abaixo 

demonstradas 

PLANILHA DE SERVIÇO E VALOR
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

01 346995-6 Serviços de elaboração de 
projeto arquitetônico para 
reforma da
Municipais do Municí
Jaciara/MT. 

cód.: 1 

VALOR TOTAL                                                                                 

  

1.1.O presente Termo tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DO TIPO 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA REFORMA DAS 

ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT”, através de Dispensa de 

valor global de R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais), por um período de 0

que a elaboração dos projetos beneficiará as escolas municipais

proporcionará a realização de reformas, as quais são de extrema necessidade, levando 

em consideração que a maioria das escolas em questão encontram

funcionamento precário, devido a ação do tempo e falta de manutenção. S

espaço escolar é considerado o espaço de crescimento e de trocas saud

vivências e construções significativas, onde a aprendizagem deve acontecer 

que ofereça conforto e segurança.  

DA ESPECIFICAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO: 

3.1. Os adesivos deverão ser entregues de acordo com as especificações abaixo 

PLANILHA DE SERVIÇO E VALOR                                       
DESCRIÇÃO QUANT VALOR 

UNITÁRIO 
Serviços de elaboração de 
projeto arquitetônico para 
reforma das Escolas 

do Município de 
 

Unidade 
  

 

R$ 17.000,00 

VALOR TOTAL                                                                                                             
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DO TIPO 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS PARA REFORMA DAS 

de Dispensa de 

mil reais), por um período de 02 

municipais, pois 

o de extrema necessidade, levando 

em consideração que a maioria das escolas em questão encontram-se em 

funcionamento precário, devido a ação do tempo e falta de manutenção. Sabemos que o 

espaço escolar é considerado o espaço de crescimento e de trocas saudáveis de 

vivências e construções significativas, onde a aprendizagem deve acontecer em local 

3.1. Os adesivos deverão ser entregues de acordo com as especificações abaixo 

                                        
VALOR TOTAL 

R$ 17.000,00 

           R$ 17.000,00 
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PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  
ITEM DESCRIÇÃO

01 Serviços de elaboração de 
projeto arquitetônico para 
reforma da UMEI João de 
Barro. 

02 

Serviços de elaboração de 
projeto arquitetônico para 
reforma da UMEI Elvidelina 
Malhado. 

03 

Serviços de elaboração de 
projeto arquitetônico para 
reforma da UMEI Menina 
Angélica. 

04 

Serviços de elaboração de 
projeto arquitetônico para 
reforma da Escola 
Rosa. 

05 

Serviços de elaboração de 
projeto arquitetônico para 
reforma da Escola 
Villany Delmondes. 

VALOR TOTAL                                                                             

 

4.CONDIÇÕES GERAIS 

4.1.Local de entrega dos serviços

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

encaminhados ao Setor competente.

4.2.Vigência do contrato: 02 meses.

4.3.Prazo e forma de pagamento: serão efetuados n

prestação dos serviços e após a emissão da Nota Fiscal dos mesmos.

4.4.Valor global: R$ 17.000,00 (

 

5.OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

 

5.1.Realizar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligência e 

perfeição; 

  

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS   
DESCRIÇÃO QUANT VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL

Serviços de elaboração de 
projeto arquitetônico para 

UMEI João de 

Unidade 
  

 

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

Serviços de elaboração de 
projeto arquitetônico para 

UMEI Elvidelina 

Unidade 
  

 

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

Serviços de elaboração de 
projeto arquitetônico para 

UMEI Menina 

Unidade 
  
 

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Serviços de elaboração de 
nico para 

reforma da Escola Santa 

Unidade 
  
 

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

Serviços de elaboração de 
projeto arquitetônico para 
reforma da Escola Maria 

Unidade 
  
 

R$ 3.000,00 R$ 3.000,00

VALOR TOTAL                                                                                    R$ 17.000,00

erviços: Os serviços prestados deverão ser entregues na 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, os quais serão 

encaminhados ao Setor competente. 

meses. 

4.3.Prazo e forma de pagamento: serão efetuados no valor global, em até 

dos serviços e após a emissão da Nota Fiscal dos mesmos. 

00,00 (Dezessete mil reais). 

5.OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

  

Realizar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligência e 
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VALOR TOTAL 

R$ 4.000,00 

R$ 4.000,00 

R$ 3.000,00 

R$ 3.000,00 

R$ 3.000,00 

R$ 17.000,00 

Os serviços prestados deverão ser entregues na 

Desporto e Lazer, os quais serão 

em até 30 dias após a 

Realizar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligência e 
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5.2.A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou repetir, à

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução, 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 

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 respons

e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

5.6.A CONTRATADA responsabiliza

pertinentes a entrega dos serviços,

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

acordo com planilha acima especificada, com acompanhamento através d

Engenharia da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, 

orientações para a entrega do mesmo

5.8.Prestar o serviço, objeto deste contrato,

proposta, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço.

 

6.OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
 

6.1.Acompanhar e fiscalizar a execuçã

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; 

  

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 execução, objeto deste instrumento contratual; 

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 

5.4.Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em 

plementares 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; 

é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais 

e comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 

responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações 

serviços, objeto deste Contrato; 

fica ciente e se responsabiliza pela realização dos serviços de 

acordo com planilha acima especificada, com acompanhamento através d

Engenharia da Prefeitura Municipal de Jaciara/MT, que se encarregará de repassar as 

a do mesmo; 

deste contrato, 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, 

6.4.Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
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s suas expensas, no total 

ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

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 

5.4.Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços 

plementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão 

objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único 

ável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscais 

se pelo fiel cumprimento das obrigações 

fica ciente e se responsabiliza pela realização dos serviços de 

acordo com planilha acima especificada, com acompanhamento através do Setor de 

que se encarregará de repassar as 

de acordo com os prazos estabelecidos na 

 

o da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

6.3.Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

6.4.Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
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6.5.Documentar as ocorrências;

6.6.Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na entrega do objeto da 

Dispensa de Licitação; 

6.7.Rejeitar, no todo ou em parte os serviços executados em desacordo com o contrato;

6.8.Fica a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto da

responsável pelo acompanhamento e execução dos serviços, objeto deste Instrumento

Contratual; 

6.9.Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;

6.10.Fornecer à CONTRATADA

fiel cumprimento do objeto deste Contrato;

6.11.Notificar a CONTRATADA

relacionada aos serviços prestados.

 

7.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

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

seguinte Dotação Orçamentária:

 

01.05.01.12.361.0015.2020.0000.

Ensino Fundamental – Anos Iniciais.

 

    8.DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

 8.1- Ficará responsável pela fiscalização do contrato para aquisição do objeto em 

referência a Secretária Municipal de Educação, juntamente com a 

de Moura Almeida do Nascimento, 

Portaria nº.020/2021 de 08 de janeiro de 2021 

que surgirem no curso das prestações de serviço, que de tudo darão ciência à 

Administração, conforme art. 67, da Lei n

 

 

9.VIGÊNCIA DO CONTRATO

  

6.5.Documentar as ocorrências; 

6.6.Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na entrega do objeto da 

6.7.Rejeitar, no todo ou em parte os serviços executados em desacordo com o contrato;

6.8.Fica a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto da CONTRATANTE

responsável pelo acompanhamento e execução dos serviços, objeto deste Instrumento

6.9.Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei; 

CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e 

fiel cumprimento do objeto deste Contrato; 

CONTRATADA no caso da existência de alguma c

serviços prestados. 

7.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

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

seguinte Dotação Orçamentária: 

.0000.3.3.90.39.00 – Manutenção e encargos com o 

Anos Iniciais. 

8.DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Ficará responsável pela fiscalização do contrato para aquisição do objeto em 

referência a Secretária Municipal de Educação, juntamente com a Sra. Ariadne S

de Moura Almeida do Nascimento, nomeada como Fiscal de Contratos, através da 

Portaria nº.020/2021 de 08 de janeiro de 2021 aos quais competirão dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso das prestações de serviço, que de tudo darão ciência à 

ão, conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas ulteriores alterações.

9.VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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6.6.Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na entrega do objeto da 

6.7.Rejeitar, no todo ou em parte os serviços executados em desacordo com o contrato; 

CONTRATANTE, 

responsável pelo acompanhamento e execução dos serviços, objeto deste Instrumento 

todas as orientações e subsídios necessários ao bom e 

no caso da existência de alguma contrariedade 

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

o e encargos com o 

Ficará responsável pela fiscalização do contrato para aquisição do objeto em 

Sra. Ariadne Sônia 

nomeada como Fiscal de Contratos, através da 

aos quais competirão dirimir as dúvidas 

que surgirem no curso das prestações de serviço, que de tudo darão ciência à 

8.666/93, com suas ulteriores alterações. 
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9.1.A vigência da contratação será de 0

assinatura do contrato. 

Márcia Cristina Ferreira Farias Geraldo

Secretária Municipal de Educação, 

Cultura, Desporto e Lazer

  

9.1.A vigência da contratação será de 02(dois) meses, contados a partir da data da 

Jaciara/MT, 08 de novembro

rcia Cristina Ferreira Farias Geraldo 

Secretária Municipal de Educação,  

Cultura, Desporto e Lazer  

Portaria nº 003/2021 
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) meses, contados a partir da data da 

 

novembro de 2021. 

 

 

 


