
 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O Presente Termo tem por objeto a “Contratação de empresa especializada 

para execução de serviço de instalação de iluminação públicado tipo LED, no 

município de Jaciara - MT”. 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1-  A 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, 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, embelezando o bem público e propiciando a utilização noturna de atividades 

como lazer, comércio e cultura. Com o desgaste dos materiais que compõem o 

Sistema de Iluminação Pública, com o passar do tempo é necessário a sua reposição, 

sob pena de apresentarem defeitos, necessitando sua troca. Diante desse contexto, 

fica clara a necessidade da Administração Municipal atuar com agilidade e eficiência 

na aquisição de material de iluminação de vias públicas, uma vez que é seu dever e 

responsabilidade organizar e prestar os serviços de interesse local, sendo que a 

iluminação pública se constitui como uma das principais atribuições deste Órgão. 

 

 

Diante do exposto o Município de Jaciara necessita realizar processo licitatório 

para contratação de empresa especializada para execução de obra de instalação de 

iluminação do tipo LED em diversas ruas e avenidas do município de Jaciara,que 

além de instalação e troca de lâmpadas será executado outros serviços como 

implantação de alguns postes e substituição de braços e afiação em alguns pontos, 

tendo em vista que a iluminação existente, está com grande quantidade de lâmpadas 

queimadas e o modelo de lâmpadas existente consome muita energia. Com a 

implantação de lâmpadas do tipo LED,o consumo de energia elétrica será diminuído, 

gerando uma economia significativa para o município, e melhorando o aspecto visual 

e a segurança pública. 

 
 
 
 
 



 

 

3. DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO  

 

3.1.  As especificações do objeto a serem implantados pelo município de Jaciara 

deverão compreender as especificações mínimas contidas abaixo. 

 

ITEM SERVIÇO QUANT. CODIGO 
TCE/MT 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

01 
“Instalação de 
iluminação pública do 
tipo LED, no 
município de Jaciara - 
MT”. 

INSTALACAO DE 
ESTRUTURA 
ELETRICA - DO 
TIPO SERVICOS DE 
MODERNIZACAO, 
EXPANSAO E 
IMPLANTACAO DA 
INFRAESTRUTURA 
DA REDE DE 
ILUMINACO 
PUBLICA 
MUNICIPAL, DE 
BAIXA E ALTA 
TENSÃO, COM 
FORNECIMENTO DE 
MATERIAL. 

 
 

01 00023712 R$ 460.282,75 
 

R$ 460.282,75 
 

      

 TOTAL   R$ 460.282,75 
 

 

 

“Serviço de instalação de Iluminação Pública do tipo LED, no município de 

Jaciara - MT”. 

Obs.: Planilha e Cronograma em anexo. 

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS: R$ 460.282,75 

(Quatrocentos e sessenta mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco 

centavos). 

 

 



 

 

4. CONDIÇÕES GERAIS  

 

4.1. Local de Execução de Obra: Diversos Bairros no município de Jaciara - MT 

4.2. Prazo de entrega: 180 dias após a expedição da Ordem de Serviço 

4.3. Prazo de pagamento: em até 30 dias após a emissão de Boletim de Medição 

aprovado pelo Engenheiro fiscalizador da obra e Nota Fiscal. 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA  

 

5.1 Prestar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e 

perfeição; 

5.2 A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 

às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da prestação dos serviços, objeto deste 

instrumento contratual; 

5.3 A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado. 

5.4. Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram em serviços 

complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, 

serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de 

um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado; 

5.5. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciário, 

fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato; 

5.6. A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações 

pertinentes aos serviços objeto deste Contrato; 

 

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

 Acompanhar e fiscalizar a execução da Nota de Empenho, bem como 

atestar a nota fiscal/fatura após a prestação de serviço, objeto desta 

licitação; 

 Efetuar o Pagamento à Contratada; 

 Aplicar à Contratada as penalidades previstas neste Edital e na legislação 

pertinente, quando for o caso; 

 Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que 

venham a ser solicitados pela Contratada; 

 Documentar as ocorrências havidas; 

 Determinar a regularização das faltas e defeitos observados na execução 

do objeto da Licitação; 



 

 

 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em 

desacordo com o contrato. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, será na seguinte 

dotação orçamentária. 

 

01.06.01.15.452.0017.2056.0000.3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- 

PESSOA JURÍDICA. 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

O servidor/representante é Maria Edi Lamar Barbosa Caldin designado para o 

acompanhamento e a fiscalização do contrato – Portaria 041/2020, juntamente com 

oEngenheiro da Prefeitura Municipal de Jaciara o Senhor JULIANO DE SOUZA 

GAMA CREA n° 035510-MT, que ficará responsável pela fiscalização da obra. 

 

 

9. VIGÊNCIA 

 

A vigência do presente será de 01 (um) ano, contados a partir da data da 

assinatura do Contrato, conforme cronograma físico-financeiro. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Jaciara - MT, 15 de junho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

ANDERSON ROBERTO DE FRANÇA SOBRINHO  

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

 

 

 



 

 

Ofício Nº103/2020/ SINFRA. 

Jaciara - MT, 15 de junho de 2020. 

 

Ao 
Exmo Sr. 
ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD 
MD. Prefeito Municipal de Jaciara 

 

Assunto: Solicitação de abertura de processo licitatóriona modalidade Tomada de 

Preço. 

 

Prezado Senhor, 

 

Solicito abertura de Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preço, tendo 

como objeto “Contratação de empresa especializada para execução de serviço 

de instalação de iluminação pública do tipo LED, no município de Jaciara - MT”. 

A contratação é de suma importância,para instalação de iluminação do tipo LED em 

diversas ruas e avenidas do município de Jaciara-MT, além de lâmpadas serão 

executado outros serviços como implantação de alguns postes e substituição de 

braços e afiação em alguns pontos, tendo em vista que a iluminação existente esta 

com grande quantidade de lâmpadas queimadas e o modelo de lâmpadas existente 

consome muita energia, e com a implantação das lâmpadas do tipo LED,irá 

proporcionar grande diminuição no consumo de energia elétrica, gerando uma 

economia significativa para o município, e melhorando o aspecto visual e 

principalmente a segurança pública, proporcionando ruas mais claras.  

Após verificarmos a disponibilidade de orçamento e recursos financeiros 

através do convênio n° 106/2013, solicitamos a abertura do processo licitatório. 

 
 Segue em anexo Planilha Orçamentária, Cronograma físico-financeiro. 

Atenciosamente, 

 

 

ANDERSON ROBERTO DE FRANÇA SOBRINHO 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 


