
TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

1– OBJETO: 

1.1. Registro de preço para eventual contratação de empresa especializada em prestação 

de serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação publica no município e 

distritos de Juscimeira-MT, conforme requisitos e condições constantes no Edital e seus 

anexos.  

O serviço a ser contratado, o respectivo valor máximo a ser pago pela Prefeitura 

Municipal de Juscimeira-MT, obedecem à tabela que segue: 

 

Item Descrição do Produto Cód TCE Qtde. Unidade  Valor 

Unitário 

Valor Total 

01 

Prestação de serviços 
elétricos para iluminação 
pública do Município de 
Juscimeira – (Os serviços 
deveram compreender as 
trocas de lâmpadas, braço, 
rele foto elétrico, reator, base 
para rele, caso haja 
necessidade.) 

0001795 600 UND 35,00 21.000,00 

02 

Prestação de serviços 
elétricos para iluminação 
pública do Município de 
Juscimeira – Distrito de 
Fátima de São Lourenço - 
(Os serviços deveram 
compreender as trocas de 
lâmpadas, braço, rele foto 
elétrico, reator, base para 
rele, caso haja necessidade) 

0001795 150 UND 45,00 6.750,00 

03 

Prestação de serviços 
elétricos para iluminação 
pública do Município de 
Juscimeira – Distrito de 
Irenópolis  - (Os serviços 
deveram compreender as 
trocas de lâmpadas, braço, 
rele foto elétrico, reator, base 
para rele, caso haja 
necessidade) 

0001795 
150 

 
UND 45,00 6.750,00 

04 

Prestação de serviços 
elétricos para iluminação 
pública do Município de 
Juscimeira – Distrito Santa 
Elvira - (Os serviços deveram 
compreender as trocas de 
lâmpadas, braço, rele foto 
elétrico, reator, base para 
rele, caso haja necessidade) 

0001795 200 UND 45,00 9.000,00 



05 

Prestação de serviços 
elétricos para iluminação 
pública do Município de 
Juscimeira – Distrito Placa 
Santo Antonio - (Os serviços 
deveram compreender as 
trocas de lâmpadas, braço, 
rele foto elétrico, reator, base 
para rele, caso haja 
necessidade) 

0001795 150 UND 45,00 6.750,00 

 

Valor Global:  R$ 50.250,00 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. Justifica-se a licitação visando atender as necessidades do Município, tendo 

em vista que  Iluminação Pública é de fundamental importância para o desenvolvimento 

social e econômico do Município e constitui-se num dos vetores importantes para a 

segurança pública dos centros urbanos, no que se refere ao tráfego de veículos e de 

pedestres e à prevenção da criminalidade, além de valorizar e ajudar a preservar o 

patrimônio urbano. 

 
3 – CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1. A prestação de serviço, desta licitação, devera ser realizada no Município de 

Juscimeira e distritos. 

3.2. O deslocamento para o local onde o serviço será realizado e por conta da 

contratada, a distancia da sede para distrito de Irenópolis 10,2km, distancia da sede para 

distrito de Placa Santo Antonio 8,310km, distancia da sede para distrito de Santa Elvira 

16,1km, distancia da sede para distrito de Fátima de São Lourenço 48,4km.   

3.3. Os equipamentos e ferramentas necessários para os serviços são de 

responsabilidade da contratada (escadas, alicates, cinto de segurança, capacetes, luvas) 

3.4. Os materiais necessários a serem utilizados na manutenção dos postes são 

de responsabilidade da contratante (lâmpada, braço, rele foto elétrico, reatores, base 

para rele, cabos, fitas isolantes). 

3.5  A empresa devera apresentar um relatório de serviço de execução, 

informando onde os serviços foram executados, na sede/distritos, quadra, ruas. Para fins 

de pagamento 

3.6. O serviço devera ser realizado após o envio de uma autorização Ordem de 

serviço. 

3.7.  O prazo para a prestação do serviço 72 (setenta e duas) horas após 

Ordem de serviço 

3.8. Prazo de pagamento: em até 30 dias após emissão de Nota Fiscal. 

 

4 – OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 

4.1.   Prestar o serviço no local supracitado e informado na Ordem de Serviço;   



4.2.  Prestar o serviço de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, 

contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço;   

4.3. Responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento do serviço a 

ser adjudicado; 

4.4. Manter, durante toda a execução da Ordem de Serviço, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação;   

4.5. Realizar os serviços em ate 24 (vinte e quatro) horas, caso não atenda as 

necessidades da contratante ou caso algum defeito, falhas apresente. 

 

5.  OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: 

 5.1 Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade 

manifestada nos serviços fornecidos;   

5.2. Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;   

5.3. Para aceitação definitiva o Município de Juscimeira poderá realizar testes 

para comprovação da qualidade dos serviços;   

5.4. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado neste edital.   

 

7. FISCAL   

7.1. Será fiscal do contrato o funcionário publico Srº Andre Nunes da Silva, 

nomeado como Superintendente de Fiscalização de Contratos, através da Portaria Nº 

064/2018, de 12 de Abril de 2018.   

Juscimeira, 18 de Abril de 2018. 

 

______________________________________ 

Celso Kiitiro Fujii 

Secretaria Solicitante  


