
ANEXO IX 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

1– OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em Conservação Asfáltica com Aplicação de 

Lama Asfáltica e Tapa Buracos no Município 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: 

VALOR GLOBAL: 2.087.357.98 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

2.1. A presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa para 

execução de serviços de Conservação Asfáltica com Aplicação de Lama Asfáltica e 

Tapa Buracos, conforme Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Orçamento 

Orientativo da Obra, em anexo, tendo em vista a responsabilidade de preservar e manter 

as vias publicas em bom estado a propiciar benefícios aos munícipes residentes no 

Município de Juscimeira. 

 
3 – CONDIÇÕES GERAIS: 

3.1. Local de execução da obra em diversas ruas,Município de Juscimeira. 

3.2. Em anexo segue Projeto elaborado pela Associação Mato-grossense dos 

Municípios (AMM), que contem todas as informações de prazo de execução da obra. 

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

 

4 – OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA: 

4.1.  Executar objeto deste Projeto no local supra citado e informado na Ordem de 

Serviço;   

4.2. Executar objeto 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 a execução do bem a ser adjudicado, 

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

na Ordem de Serviço;   

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. Apresentar diário de Obra devidamente especificando os serviços prestados, 

assinado pelo engenheiro fiscal e engenheiro responsável pela execução.

 

5. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO: 

 5.1 Comunicar imediatamente à Licitante vencedora qualquer irregularidade 

manifestada nos serviços executados;   

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.   

 

6. FISCAL   

7.1. Será fiscal do contrato o funcionário publico Srº. Uashington Paim Neto de 

Assunção, Engenheiro Civil CREA nº 11529/D-MT, nomeado como Superintendente de 

Fiscalização de Contratos, através da Portaria Nº 171/2017, de 08/08/2017.   

 

Juscimeira, 11 de maio de 2018. 

 

 

_______________________________________ 

Celso KiitiroFujii 

Secretário de Infraestrutura 

 

 

 

 

 
 
 
 


