
TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
1– OBJETO: 

Registro de preço para futura e eventual aquisição de tubos de concreto para 

Secretarias de Infraestrutura do Município de Juscimeira, 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 Und Código Quantidade Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 TUBO DE CONCRETO ARMADO 60X100 UND 105812-6 250 131,00 32.750,00 

02 TUBO DE CONCRETO ARMADO 

100X100 
UND 0005379 150 279,00 41.850,00 

03 TUBO DE CONCRETO ARMADO 

150X100 
UND 0002869 100 680,00 68.000,00 

 

Valor Global  R$ 142.600,00 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

2.1  A realização desse processo de licitação para o registro de preços para futura 

aquisição deste objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da 

utilização dos tubos de concreto para realização de passagem de águas nas estradas 

vicinais, para a Prefeitura Municipal de Juscimeira. 

 
3 – CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1.  O material devera ser entregue na secretaria de Infraestrutura no Município de 

Juscimeira, anexo a Prefeitura Municipal. 

3.2   

3.2 A solicitação do material devera ser feito no mínimo de 15 a 30 peças por 

viagem. 

3.2.  O material devera ser entregue após o envio de uma autorização Ordem de 

Compra. 

3.3. O prazo para entrega será de 72 (setenta e duas) horas após a emissão da Ordem 

de Compra 

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

4 – OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 

4.1.   Entregar o objeto deste Projeto Básico no local supra citado e informado na 

Ordem de Compra;   



4.2.  Entregar o objeto de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a 

partir da data do recebimento da Ordem de Compra;   

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

adjudicado, inclusive frete e seguro desde a origem até sua entrega definitiva no local 

estabelecido na Ordem de Compra;   

4.4.  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;   

4.5.  Substituição do bem entregue, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso não 

atenda às especificações contidas neste Edital.   

 

5.  OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: 

 5.1 Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade 

manifestada nos bens 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 produtos;   

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

 

7. FISCAL   

7.1. Será fiscal do contrato o funcionário publico Srº Eliel Leitão de Almeida, nomeado 

como Superintendente de Fiscalização de Contratos, através da Portaria Nº 170/2017, de 

08/08/2017.  

Juscimeira, 02 de Abril de 2018. 

 

 

_______________________________________ 

Celso Kiitiro Fujii 

Secretaria de Infraestrutura  


