
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

Av. N nº 210 – BAIRRO – CAJUS –

 

Ofício n° 261/2017 – Secretaria de Educação

                                                                        

Exmo Senhor 
Moisés dos Santos 
Prefeito Municipal de Juscimeira
 
 
 Senhor Prefeito,  
           Solicitamos a Vossa Excelência, a licitação modalidade 
termos da Lei n° 8.666/93, tendo como objeto 
serviços de instrutor de Fanfarra para alunos da Rede Municipal de Ensino de 
Juscimeria/ MT" 
 Democratizar o acesso à cultura, como forma de inclusão social, ocupando o 
tempo ocioso de crianças e adolescentes, dessa forma contribuindo para formação de 
cidadãos através da Fanfarra Municipal de Juscimeira, potencializando o 
desenvolvimento de nossos alunos. 
 Se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em 
autorizar a prorrogação. 
 Certos de contarmos com vosso apoio e colaboração, desde já agradecemos.
 
Atenciosamente, 
 
 
 

________________________________
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Secretaria de Educação 
 
 
 

                                                                        Juscimeira-MT, 29 de Novembro de 2017.
 
 

Prefeito Municipal de Juscimeira-MT  

sa Excelência, a licitação modalidade Pregão Presencial
termos da Lei n° 8.666/93, tendo como objeto “Registro de Preços para prestação de 
serviços de instrutor de Fanfarra para alunos da Rede Municipal de Ensino de 

o acesso à cultura, como forma de inclusão social, ocupando o 
tempo ocioso de crianças e adolescentes, dessa forma contribuindo para formação de 
cidadãos através da Fanfarra Municipal de Juscimeira, potencializando o 
desenvolvimento de nossos alunos.  

Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em 

Certos de contarmos com vosso apoio e colaboração, desde já agradecemos.

________________________________ 
Brunna Martins dos Santos  

Secretário de Educação 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSCIMEIRA – MT 

MT, 29 de Novembro de 2017. 

Pregão Presencial, nos 
Registro de Preços para prestação de 

serviços de instrutor de Fanfarra para alunos da Rede Municipal de Ensino de 

o acesso à cultura, como forma de inclusão social, ocupando o 
tempo ocioso de crianças e adolescentes, dessa forma contribuindo para formação de 

Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em 

Certos de contarmos com vosso apoio e colaboração, desde já agradecemos. 
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 TERMO DE REFERÊNCIA
 
1– OBJETO: 

“Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços de Instrutor de Fanfarra para alunos da Rede Municipal de Ensino de 
Juscimeira – MT”, conforme requisitos e condições constantes no Edital e seus 
anexos.  

O serviço a ser contratado, 
Prefeitura Municipal de Juscimeira

 

Item Descrição do 
Produto 

Qtde.

01 Instrutor de 
Fanfarra para 

alunos da 
Rede 

Municipal de 
Ensino. 

12

 

Valor Global: 30.000,00 ( Trinta mil reais). 

2 – JUSTIFICATIVA 

 Democratizar o acesso à cultura, como forma de inclusão social, ocupando o 
tempo ocioso de crianças e adolescentes, dessa forma contribuindo para formação de 
cidadãos através da Fanfarra Municipal de Juscimeira, potencializando o 
desenvolvimento de nossos alunos.

3 – OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA:
3.1 A prestação de serviço, objeto desta licitação, deverá ser realizada no Município 

de Juscimeira, em locais e horários definidos pela Secretaria Solicitante;
3.2  A empresa licitante deverá

necessite dos serviços, e cumprirá obrigatoriamente uma carga horária de 30 
(trinta) horas semanais para realização de ensaios para os alunos da Rede 
Municipal de Ensino do Município; 

3.3 As atribuições do Instrutor de Fanfarra compreenderão os seguintes requisitos: 

a) Dirigir, coordenar e orientar os alunos participantes da fanfarra;
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TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

“Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços de Instrutor de Fanfarra para alunos da Rede Municipal de Ensino de 

orme requisitos e condições constantes no Edital e seus 

 deverá ter o respectivo valor máximo a ser pago
Prefeitura Municipal de Juscimeira-MT, obedecem à tabela que segue: 

Qtde. Unidade Cód. TCE Valor Mensal 

 

12 

 

Meses 

 

218894-5 

 

R$ 2.500,00 

 

,00 ( Trinta mil reais).  

Democratizar o acesso à cultura, como forma de inclusão social, ocupando o 
tempo ocioso de crianças e adolescentes, dessa forma contribuindo para formação de 
cidadãos através da Fanfarra Municipal de Juscimeira, potencializando o 

lvimento de nossos alunos. 

OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 
rviço, objeto desta licitação, deverá ser realizada no Município 

de Juscimeira, em locais e horários definidos pela Secretaria Solicitante;
A empresa licitante deverá ter disponibilidade de horário caso a Administração 

necessite dos serviços, e cumprirá obrigatoriamente uma carga horária de 30 
(trinta) horas semanais para realização de ensaios para os alunos da Rede 
Municipal de Ensino do Município;  

do Instrutor de Fanfarra compreenderão os seguintes requisitos: 

Dirigir, coordenar e orientar os alunos participantes da fanfarra; 

JUSCIMEIRA – MT 

E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

“Registro de Preços para eventual Contratação de Empresa para Prestação de 
Serviços de Instrutor de Fanfarra para alunos da Rede Municipal de Ensino de 

orme requisitos e condições constantes no Edital e seus 

deverá ter o respectivo valor máximo a ser pago pela 

Valor  

Global 

 

R$ 30.000,00 

 

Democratizar o acesso à cultura, como forma de inclusão social, ocupando o 
tempo ocioso de crianças e adolescentes, dessa forma contribuindo para formação de 
cidadãos através da Fanfarra Municipal de Juscimeira, potencializando o 

 

rviço, objeto desta licitação, deverá ser realizada no Município 
de Juscimeira, em locais e horários definidos pela Secretaria Solicitante; 

ter disponibilidade de horário caso a Administração 
necessite dos serviços, e cumprirá obrigatoriamente uma carga horária de 30 
(trinta) horas semanais para realização de ensaios para os alunos da Rede 

do Instrutor de Fanfarra compreenderão os seguintes requisitos:  
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b) Supervisionar a execução das atividades; 

c) Cumprir com pontualidade e integralmente a carga horária para o 
desenvolvimento das ações, nos locais e horários indicados pela Secretaria 
solicitante; 

d) Ficará a cargo do instrutor zelar pelos instrumentos pelos instrumentos, solicitar 
ao Contratante os reparos, reposição dos instrumentos caso haja necessidade;

e) O instrutor deverá coordenar, repassar vários ritmos de marchas;

f)  Organizar os instrumentos sempre durante e após os ensaios, preservando e 
conservando os mesmos;

g) O instrutor deverá acompanhar e coordenar os alunos no dia de desfiles e/ou 
apresentações; 

h) Após o término do desfile cívico recolher os instrumentos e devolvê
Secretaria solicitante; 

i)  Desempenhar atividades afins;

j)  Comparecer á Secretaria Solicitante sempre que for solicitado;

k) Comunicar imediatamente, a Contratante de qualquer fato e
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas 
cabíveis; 

l)  Respeitar as normas instituídas pela Secretaria requisitante para os locais de 
prestação de serviços. 

4.  OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO:

4.1 acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 
fiscal/fatura após a prestação dos serviços, objeto desta licitação;

4.2 efetuar o pagamento à Contratada, em até o 10° (décimo) dia útil, do mês 
subseqüente á prestação dos serviços; 

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

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

4.7 documentar as ocorrências havidas;
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Supervisionar a execução das atividades;  

Cumprir com pontualidade e integralmente a carga horária para o 
vimento das ações, nos locais e horários indicados pela Secretaria 

Ficará a cargo do instrutor zelar pelos instrumentos pelos instrumentos, solicitar 
ao Contratante os reparos, reposição dos instrumentos caso haja necessidade;

r deverá coordenar, repassar vários ritmos de marchas; 

Organizar os instrumentos sempre durante e após os ensaios, preservando e 
conservando os mesmos; 

O instrutor deverá acompanhar e coordenar os alunos no dia de desfiles e/ou 

s o término do desfile cívico recolher os instrumentos e devolvê

Desempenhar atividades afins; 

Comparecer á Secretaria Solicitante sempre que for solicitado; 

Comunicar imediatamente, a Contratante de qualquer fato extraordinário ou 
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas 

Respeitar as normas instituídas pela Secretaria requisitante para os locais de 

ES DA ADMINISTRAÇÃO: 

acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 
fiscal/fatura após a prestação dos serviços, objeto desta licitação; 

efetuar o pagamento à Contratada, em até o 10° (décimo) dia útil, do mês 
üente á prestação dos serviços;  

aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 

documentar as ocorrências havidas; 

JUSCIMEIRA – MT 

Cumprir com pontualidade e integralmente a carga horária para o 
vimento das ações, nos locais e horários indicados pela Secretaria 

Ficará a cargo do instrutor zelar pelos instrumentos pelos instrumentos, solicitar 
ao Contratante os reparos, reposição dos instrumentos caso haja necessidade; 

Organizar os instrumentos sempre durante e após os ensaios, preservando e 

O instrutor deverá acompanhar e coordenar os alunos no dia de desfiles e/ou 

s o término do desfile cívico recolher os instrumentos e devolvê-los a 

xtraordinário ou 
anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção das medidas 

Respeitar as normas instituídas pela Secretaria requisitante para os locais de 

 

acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como atestar a nota 

efetuar o pagamento à Contratada, em até o 10° (décimo) dia útil, do mês 

aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação pertinente, 

prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
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4.8 determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 
Licitação. 

4.8 rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com 
o contrato. 

4.9 Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade 
manifestada nos serviços fornecidos;

4.10 Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

4.11 Ficará por conta da contratante os reparos,e reposições de instrumentos;

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

5.1 As despesas dos serviços solicitados ocorrerão na seguinte dotação orçamentária:

02.06.01.12.361.6010.2016.3.3.90.39.00
Fundamental.  

6. FISCAL   

6.1. Ficará responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário 
público municipal desta Prefeitura Municipal de Juscimeira, Sr Nelson Taveira Filho, 
designado como fiscal de Contratos, através da Portaria Nº 169/2017, de 08/08/2017, à 
qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo 
dará ciência à Administração, conforme art. 67, da Lei n
alterações 

 

 

_______________________________________

B
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determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com 

ediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade 
manifestada nos serviços fornecidos; 

Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

Ficará por conta da contratante os reparos,e reposições de instrumentos;

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas dos serviços solicitados ocorrerão na seguinte dotação orçamentária:

02.06.01.12.361.6010.2016.3.3.90.39.00– Manutenção e revitalização do Ensino 

á responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário 
público municipal desta Prefeitura Municipal de Juscimeira, Sr Nelson Taveira Filho, 
designado como fiscal de Contratos, através da Portaria Nº 169/2017, de 08/08/2017, à 

mpetirá 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 

Juscimeira, 29 de  Novembro de 2017.

_______________________________________ 

Brunna Martins dos Santos  

Secretaria de Educação  
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determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução do objeto da 

rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com 

ediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade 

Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 

Ficará por conta da contratante os reparos,e reposições de instrumentos; 

 

As despesas dos serviços solicitados ocorrerão na seguinte dotação orçamentária:  

Manutenção e revitalização do Ensino 

á responsável pela fiscalização desta Ata de Registro de Preços o funcionário 
público municipal desta Prefeitura Municipal de Juscimeira, Sr Nelson Taveira Filho, 
designado como fiscal de Contratos, através da Portaria Nº 169/2017, de 08/08/2017, à 

mpetirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso das aquisições, que de tudo 
8.666/93, com suas ulteriores 

Juscimeira, 29 de  Novembro de 2017. 


