
 
 

 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DOD) 
Nº 004/2021 

 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - MT 

SETOR REQUISITANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Milton Geller 

E-MAIL: TELEFONE: 

 

1. Objeto da Licitação: 

 
O objeto deste Projeto Básico é a contratação de pessoa jurídica para a Execução  de 

Recapeamento Asfáltico no Distrito de Primaverinha. 

 

 

2. Justificativa da necessidade da contratação/ aquisição do serviço ou produto: 
Tal contratação justifica-se pela necessidade de com o passar do tempo, o serviço de 

recapeamento de asfalto é necessário em estradas, pátios e vias de acesso. A alta movimentação de 

veículos, caminhões e ônibus desgastam o asfalto formando buracos, quando não são atenuados eles 

crescem e viram crateras prejudicando a mobilidade dos veículos causando inclusive acidentes graves. 

Após vistoria in loco, verificou-se que em algumas Ruas a Recuperação deveria ser executada com 

CBUQ e em outras Ruas a Recuperação poderia ser em Microrevestimento. 

O recapeamento asfáltico foi adotado o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Sendo 

que para o dimensionamento do pavimento foram utilizadas as normativas do Departamento Nacional 

de Infraestrutura Terrestre (DNIT). 

Foi adotado o Micro Revestimento a Frio com Emulsão Modificada com Polímero. Sendo que para o 
dimensionamento do pavimento foram utilizadas as normativas do Departamento Nacional de 
Infraestrutura Terrestre (DNIT). 

 

3. Quantitativo do serviço/produto a ser contratado ou adquirido: 

 
Termo de Referência, Memória de Cálculo, Cronograma e Orçamento  em anexo. 

 

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação do serviço ou aquisição dos 
produtos: 

2021  

 

5. Check List Final de Formalização do Processo 



 
 

 

( x ) Parecer Contábil  
( x ) Cotações (Orçamentos/ Atas) 
( x ) Termo de Referência (02 Vias Assinadas e vistadas); 
( x ) Balizamento e quantitativos (Planilha); 
(    ) Documentação do Fornecedor para o CRC (Quando for Dispensa ou Inexigibilidade); 

 
 

6. Indicação do membro da equipe de planejamento e o responsável pela fiscalização: 

Titular: Cassiane Pellizzaro Claus 

Substituto: Gabriela Polachini 

Substituto:  

 
 
 
 
 
 
Sorriso-MT, 15 de Julho de 2021 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 
 


