
 

 

 

 

 

 

 

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQ

ADMINISTRACAO@JUSCIMEIRA.MT.GOV.BR

 

OFÍCIO Nº 084/2018 – Secretaria de Administração.

AO  
Excelentíssimo Senhor 
Moisés dos Santos  
Prefeito Municipal de Juscimeira
 

Senhor Prefeito, 

Aproveito a oportunidade para cumprimentá
tendo por objeto o “Registro de preços para eventual Aquisição de Combustível do tipo Gasolina 
Comum, Etanol, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S
Juscimeira/MT”, em conformidade com as especificaçõ

Justifica-se a necessidade em adquirir combustíveis, para que possamos manter em 
perfeitofuncionamento os veículos da Frota do Município de Juscimeira, veículos estes que atendem as 
demandas das secretarias e departamentos do Município que atendem as mais diversas necessidades da 
população, com intuito de dar continuidade aos serviços prestados de forma ágil e eficaz

 Destacamos que esta Secretaria tem buscado incessantemente atender as necessidades da 
população juscimeirense, tentando encontrar a melhor solução aos problemas pertinentes a cada situação.  

Tendo prazo para pagamento dos Serviços 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal.

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons 
de solicitar ao setor competente que identifique uma empresa que possa atender, durante o período de 12 
meses (01) um ano. 

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e 
renovamos-lhe as expressões de estima e consi

Atenciosamente, 

 

_________________________________
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Secretaria de Administração. 

Juscimeira-MT, 

ra-MT. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo. Solicito a abertura d
“Registro de preços para eventual Aquisição de Combustível do tipo Gasolina 

Comum, Etanol, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S-10 para abastecimento da Frota do Município de 
em conformidade com as especificações descritas no termo de referencia anexo.

necessidade em adquirir combustíveis, para que possamos manter em 
os veículos da Frota do Município de Juscimeira, veículos estes que atendem as 

rtamentos do Município que atendem as mais diversas necessidades da 
população, com intuito de dar continuidade aos serviços prestados de forma ágil e eficaz

Destacamos que esta Secretaria tem buscado incessantemente atender as necessidades da 
juscimeirense, tentando encontrar a melhor solução aos problemas pertinentes a cada situação.  

Tendo prazo para pagamento dos Serviços 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal.

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons 
de solicitar ao setor competente que identifique uma empresa que possa atender, durante o período de 12 

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e 
lhe as expressões de estima e consideração. 

_________________________________ 

Cassio WalneroCrepaldi 

Secretário de Administração  
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MT, 12 de Abril de 2018. 

 

lo. Solicito a abertura do processo licitatório 
“Registro de preços para eventual Aquisição de Combustível do tipo Gasolina 

10 para abastecimento da Frota do Município de 
es descritas no termo de referencia anexo. 

necessidade em adquirir combustíveis, para que possamos manter em 
os veículos da Frota do Município de Juscimeira, veículos estes que atendem as 

rtamentos do Município que atendem as mais diversas necessidades da 
população, com intuito de dar continuidade aos serviços prestados de forma ágil e eficaz.  

Destacamos que esta Secretaria tem buscado incessantemente atender as necessidades da 
juscimeirense, tentando encontrar a melhor solução aos problemas pertinentes a cada situação.   

Tendo prazo para pagamento dos Serviços 30 (trinta) dias após emissão da nota fiscal. 

Desta feita, se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios no sentido 
de solicitar ao setor competente que identifique uma empresa que possa atender, durante o período de 12 

Sem mais, para o momento, agradecemos deste já a atenção de V.Exa. e 
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1 - DO OBJETO E DO FORNECIMENTO

 
1.1 Do Objeto: “Registro de preços para eventual Aquisição de Combustí

Gasolina Comum, Etanol, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S
da Frota do Município de Juscimeira/MT

1.2 Realizar o abastecimento de imediato, após o recebimento da emissão da Ordem de Compra, 
feita pelo Departamento de Comp
Solicitante. 

1.3 O contrato terá o período de 12 meses (01) um ano.
 
2-DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO 

 2.1 As especificações dos Produtos a serem adquiridos pelo Mu
as especificações mínimas contidas abaixo:

ITEM 
CÓDIGO 

TCE 
ESPECIFICAÇÃO

01 149108-3 
GASOLINA 

COMUM

02 149107-5 ETANOL

03 149109-1 
ÓLEO DIESEL

COMUM

04 0000758 
ÓLEO DIESEL S

10 

 

O valor total dos itens: R$1.519.890

Obs: Caso os Serviços pela Licitante vencedora não atendam às especificações contidas no Edital e na 
Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Prefeitura Municipal de J
Licitante vencedora, providenciar a sua reparação,
dias, contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura Municipal.
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TERMO DE REFERÊNCIA 

DO OBJETO E DO FORNECIMENTO 

“Registro de preços para eventual Aquisição de Combustí
Gasolina Comum, Etanol, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S-10 para abastecimento 
da Frota do Município de Juscimeira/MT.” 
Realizar o abastecimento de imediato, após o recebimento da emissão da Ordem de Compra, 
feita pelo Departamento de Compras do Município de Juscimeira

O contrato terá o período de 12 meses (01) um ano. 

DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

2.1 As especificações dos Produtos a serem adquiridos pelo Município de Juscimeira deverão
as especificações mínimas contidas abaixo: 

ESPECIFICAÇÃO UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
QUANTIDADE 

LITROS 

GASOLINA 
COMUM 

 

LITRO 

 

R$ 4,299 

 

100.000 

ETANOL 
 

LITRO 

 

R$ 3,299 

 

50.000 

ÓLEO DIESEL 
COMUM 

LITRO 
 

R$ 3,59 

 

285.000 

ÓLEO DIESEL S-
 

 

LITRO 

 

R$ 3,61 

 

80.000 

1.519.890,00 (Um milhão quinhentos dezenove mil oitocentos e noventa reais

Obs: Caso os Serviços pela Licitante vencedora não atendam às especificações contidas no Edital e na 
Proposta, ou apresentem quaisquer defeitos, a Prefeitura Municipal de Juscimeira os rejeitará, devendo a 
Licitante vencedora, providenciar a sua reparação, nas especificações corretas, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias, contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura Municipal. 
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“Registro de preços para eventual Aquisição de Combustível do tipo 
10 para abastecimento 

Realizar o abastecimento de imediato, após o recebimento da emissão da Ordem de Compra, 
ras do Município de Juscimeira-MT ou Secretaria 

nicípio de Juscimeira deverão compreender 

QUANTIDADE 
 

VALOR TOTAL 

 

 

R$ 42.990,00 

 

R$ 164.950,00 

 
R$ 1.023.150,00 

 

R$ 288.800,00 

oitocentos e noventa reais). 

Obs: Caso os Serviços pela Licitante vencedora não atendam às especificações contidas no Edital e na 
ra os rejeitará, devendo a 

nas especificações corretas, no prazo máximo de 02 (dois) 
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3 - DA JUSTIFICATIVA 

3.1 Enfatizamos que, esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender as necessidades da popu
juscimeirense, tentando encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes a cada situação. Destaca
também para que possamos manter em perfeito funcionamento a frota de veículos da Prefeitura Municipal de 
Jaciara, veículos estes que atendem as m
veículos da secretaria de educação, saúde, infraestrutura, gestão social, administração e finanças

4 - OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 

4.1 Realizar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data do 
recebimento da Ordem de Compra;  

4.2Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado estabelecido na 
Ordem de Compra;  

4.3 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; 

5 - OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

5.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da No
prestação de serviço, objeto desta licitação;

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

5.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legisl

5.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela 
Contratada; 

5.5 Documentar as ocorrências havidas;

5.6 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na

5.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.
 

6 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das
Orçamentárias: 

02.03.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.30 

02.05.02.10.301.0022.2103.0000.3.3.90.30 

02.05.02.10.302.0023.2154.0000.3.3.90.30 

02.07.01.12.361.0005.2016.0000.3.3.90.30 

02.07.01.12.365.0006.2019.0000.3.3.90.30 

02.07.01.12.361.0011.2023.0000.3.3.90.30 
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Enfatizamos que, esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender as necessidades da popu
ense, tentando encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes a cada situação. Destaca

para que possamos manter em perfeito funcionamento a frota de veículos da Prefeitura Municipal de 
Jaciara, veículos estes que atendem as mais diversas necessidades da população juscimei
veículos da secretaria de educação, saúde, infraestrutura, gestão social, administração e finanças

OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

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

se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado estabelecido na 

4.3 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;  

OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

5.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura após a 
prestação de serviço, objeto desta licitação; 

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

5.3 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, quando for o caso;

5.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela 

5.5 Documentar as ocorrências havidas; 

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

5.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das

02.03.01.04.122.0002.2006.0000.3.3.90.30 – Manutenção e Encargos com a Secretaria de Administração.

02.05.02.10.301.0022.2103.0000.3.3.90.30 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.

02.05.02.10.302.0023.2154.0000.3.3.90.30 – MAC  

02.07.01.12.361.0005.2016.0000.3.3.90.30 -Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental 

02.07.01.12.365.0006.2019.0000.3.3.90.30 – Manutenção e Encargos com a Educação Infantil

02.07.01.12.361.0011.2023.0000.3.3.90.30 – Manutenção e Encargos com o Transporte Escolar 
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Enfatizamos que, esta Secretaria tem buscado, incessantemente, atender as necessidades da população 
ense, tentando encontrar a melhor solução dos problemas pertinentes a cada situação. Destaca-se 

para que possamos manter em perfeito funcionamento a frota de veículos da Prefeitura Municipal de 
uscimeirense, tais como, 

veículos da secretaria de educação, saúde, infraestrutura, gestão social, administração e finanças. 

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

se por todos os ônus relativos ao fornecimento do bem a ser adjudicado estabelecido na 

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

ta de Empenho, bem como atestar a nota fiscal/fatura após a 

ação pertinente, quando for o caso; 

5.4 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pela 

execução do objeto da Licitação. 

5.7 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. 

6.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta das seguintes Dotações 

Manutenção e Encargos com a Secretaria de Administração. 

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental  

Manutenção e Encargos com a Educação Infantil 

porte Escolar  
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02.08.02.08.244.0032.2056.0000.3.3.90.30 

02.08.01.08.243.0029.2054.0000.3.3.90.30 

02.06.01.26.782.0025.2013.0000.3.3.90.30 

02.06.01.17.122.0021.2091.0000.3.3.90.30 
Esgoto  

02.06.01.15.452.0019.2031.0000.3.3.90.30 
Destinação do Lixo. 

02.06.01.04.122.0007.2033.0000.3.3.90.30 

02.02.01.04.122.0002.2004.0000.3.3.90.30 

7- FISCAL  

7.1 Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Re
Prefeitura Municipal de Juscimeira, Sr. 
CONTRATOS através da PORTARIA Nº 
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.

 

_________________________________
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02.08.02.08.244.0032.2056.0000.3.3.90.30 – Manutenção e Encargos com o Fundo de Assistência Social

02.08.01.08.243.0029.2054.0000.3.3.90.30 – Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar 

02.06.01.26.782.0025.2013.0000.3.3.90.30 – Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais 

02.06.01.17.122.0021.2091.0000.3.3.90.30 – Manutenção e Encargos com o Departamento de Água e 

02.06.01.15.452.0019.2031.0000.3.3.90.30 – Manutenção do Sistema de Limpeza Pública e Coleta e 

6.01.04.122.0007.2033.0000.3.3.90.30 – Manutenção e Encargos com a Secretaria de Infraestrutura 

02.02.01.04.122.0002.2004.0000.3.3.90.30 – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito

Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário público municipal da 
ra Municipal de Juscimeira, Sr. André Nunes da Silvadesignado como 

PORTARIA Nº 064/2018 DE 12 DE ABRIL DE 2018, ao qual competirá dirimir 
vidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, 

eriores alterações. 

Juscimeira-MT, 

_________________________________ 

Cassio WalneroCrepaldi 

Secretário de Administração  
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Manutenção e Encargos com o Fundo de Assistência Social 

Manutenção e Encargos com Conselho Tutelar  

Conservação de Estradas Vicinais  

Manutenção e Encargos com o Departamento de Água e 

Manutenção do Sistema de Limpeza Pública e Coleta e 

Manutenção e Encargos com a Secretaria de Infraestrutura  

Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito 

gistro de Preços o funcionário público municipal da 
designado como FISCAL DE 

, ao qual competirá dirimir 
vidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67, 

MT, 12 de Abril de 2018. 


