
JUSTIFICATIVA 
 
1– OBJETO: 

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

atender a Secretaria de Infraestrutura de Juscimeira, conforme requisitos e condições 

constantes no Edital e seus anexos.  

O material a ser adquirido, 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 ADUELA CONCRETO 3500X3500X1000X200 und 
 

0004151 
60 6.313,33 378.800,00 

02 
ADUELA CONCRETO 2000X2000X1000X200 

und 00023517 60 4.164,57 249.880,00 

03 
ADUELA CONCRETO 2500X2500X1000X200 

und 0004152 60 4.790,00 287.400,00 

04 
ADUELA CONCRETO 3000X3000X1000X200 

und 
0004151 

60 5.406,00 324.360,00 

Valor Global  R$ 1.240.440,00 

 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

2.1  Justifica esse processo de licitação para futura aquisição deste objeto para a 

utilização de aduelas de concreto para realização de substituição de ponte de madeira 

pela mesma, nas estradas vicinais e construção de ponte nas ruas não pavimentadas dos 

distritos e sede  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 A solicitação do material devera ser feito no mínimo de 5 peças por viagem. 

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

Compra. 

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

de Compra 

3.5.  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.  

 
 

Juscimeira, 18 De Maio de 2020. 

 

 

_______________________________________ 

Celso Kiitiro Fujii 

Secretaria de Infraestrutura  


