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1 PREÂMBULO 

1.1  O Município de Várzea Grande, através da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana 

com sede administrativa no Paço Municipal Couto Magalhães, localizado na Avenida Castelo Branco, 

n. 2.500, Bairro Água Limpa, neste Município, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 03.507.548/0001-10, por 

meio do Pregoeiro Oficial designada pela Portaria n. 227/2015, torna público para conhecimento dos 

interessados que na data, horário e local abaixo indicado, com obediência a Lei n. 10.520 de 17 de 

Julho de 2002 e subsidiariamente à Lei n. 8.666/93 (e suas alterações posteriores), Decreto Federal 

n. 3.555 de 08 de Agosto de 2000 que regulamenta o Pregão Presencial, Decretos Municipais N. 

09/2010, e Lei Complementar N. 123 de 14 de dezembro de 2006, LC 147/2014 que Institui o 

Estatuto Nacional da ME e EPP, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 

- MENOR PREÇO GLOBAL–LOTE ÚNICO, conforme descrito neste Edital e seus anexos. 

1.2 O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

– na Superintendência de Licitação, nos dias úteis das 12h00min às 18h00min, sito à Avenida 

Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não 

restituível e gratuitamente no site: www.varzeagrande.mt.gov.br. 

 

1.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1.3.1 As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão pela seguinte 

dotação orçamentária; 

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA 

Dotação orçamentária: 38.06.15.452.0031 

Projeto Atividade: 2.189–Manutenção da coleta de lixo 

Natureza da despesa: 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros PJ 

Fontes: 0999 

 

2. DO OBJETO E REALIZAÇÃO 

2.1 O presente Pregão Presencial tem por OBJETO: 

Contratação de empresa capacitada para execução de serviços de limpeza urbana no 

Município de Várzea Grande-MT, conforme as especificações contidas no termo de 

referência, edital e demais anexos. 

2.1.1 Esses serviços consistem na remoção dos resíduos públicos originários da varrição, 

capina, roçagem, raspagem, etc.; provenientes das vias e logradouros públicos, bem 

como dos monturos, que são aqueles resíduos acumulados irregularmente em terrenos, 

calçadas, vias ou logradouros públicos, sem qualquer tipo de acondicionamento 

padronizado, como móveis velhos, galhos grandes, aparelhos de cerâmica, entulho de 

obras e outros materiais inservíveis deixados pela população, indevidamente nas ruas, 

praças, canteiros e rotatórias do Município de Várzea Grande. 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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2.1.2 Detalhamento do Objeto: Os Serviços Foram divididos, assim compreendidos: 

a)Varrição manual de vias urbanas pavimentadas e logradouros;  

b) Capinação manual, raspagem da linha d'água das vias urbanas pavimentadas;  

c) Pintura de meio fio;  

d) Poda de árvores/arbustos com transporte do material produzido. 

 

2.1.3 A descrição detalhada dos serviços a serem realizados e suas peculiaridades, constam 

do termo de referência que é parte integrante deste edital e seus anexos. 

 

2.2  DATA DA REALIZAÇÃO: 15/12/2015.  

 HORA: 09hs00min (horário de Mato Grosso) 

 ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO: Os documentos atinentes ao 

credenciamento, envelopes de proposta de preços (I), habilitação (II) serão recebidos pela equipe 

técnica de pregão as ___h00min, com tolerância máxima de 10 (dez) minutos. 

 LOCAL: Avenida Castelo Branco, 2500 - Bairro Água Limpa – Sala de Licitações - Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande. 

2.3 Todas as informações que a Pregoeiro julgar importantes serão disponibilizadas no sítio 

institucional da Prefeitura de Várzea Grande (www.varzeagrande.mt.gov.br), no menu Licitações,  

(Pregão Presencial), razão pela qual as empresas interessadas deverão consultá-lo 

obrigatoriamente até a data prevista para abertura da sessão. 

2.4 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a 

realização deste Pregão Presencial no horário e data marcada, a licitação ficará automaticamente 

prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independente de nova convocação. 

 

3. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

3.1 Conforme previsto no Art. 12 do Dec. nº 3.555/00, até 02 (dois) úteis antes da data fixada para 

recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnar o ato convocatório do pregão, devendo fazê-lo por escrito, dirigidas ao pregoeiro, o qual 

deverá ser protocolado no Setor de Licitações da PMVG, sito a Av. Castelo Branco, 2.500 – Bairro 

Água Limpa – Várzea Grande/MT, nos dias úteis das 12h00min às 17h00min. 

3.2 Os esclarecimentos poderão ser solicitados também através do e-mail 

pregaovg@hotmail.com, dentro do prazo estipulado no item acima. 

3.3 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 

3.4 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que 

se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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3.6 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designado nova data para a realização do 

certame. 

3.7. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 

retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá assegurado o contraditório 

e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, bem como o 

disposto na legislação vigente. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

4.1 Poderão participar do Pregão as empresas interessadas, que atenderem a todas as exigências 

deste edital, seus anexos e que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação. 

4.2 É condição para participação na presente licitação a apresentação pelas licitantes até a data, 

horário e no local indicado no preâmbulo deste instrumento convocatório dos documentos para 

habilitação e da proposta de preço, em envelopes separados, não transparentes e lacrados que serão 

identificados na forma do item 6.2 do presente edital. 

4.3 A participação nesta licitação significa: 

a) Que a empresa e as pessoas que a representam leram este edital conhecem e, concordem 

plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos; 

b) Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que indiretamente 

a regulam; 

c) Conhecem e entendem a dinâmica e operacionalização do pregão em sua forma presencial; 

d) Tem plena ciência de que não cabe, após sua abertura, alegação de desconhecimento de 

seus itens, das condições de fornecimento ou participação ou questionamento quanto ao seu 

conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente todo o 

edital, e demais documentos anexos. 

4.4 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO: 

4.4.1 Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município 

de Várzea Grande, durante o prazo da sanção aplicada; 

4.4.2 Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 

reabilitação; 

4.4.3 Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.4.4 Empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste pregão; 

4.4.5 Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação; 

4.4.6 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
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tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum; 

4.4.7 Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

4.4.8 Que por quaisquer motivos, tenham sidas declaradas inidôneas ou punidas com 

suspensão por Órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, 

Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na Imprensa Oficial, conforme o 

caso, pelo Órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição; 

4.4.9 sub-empreitadas quais seja sua modalidade de serviços e/ou aquisições; 

4.4.10 enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal n. 8.666/93 e suas 

alterações. 

4.4.11 que tenham em seu quadro servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a 

PMVG/MT, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável 

técnico; 

4.4.12 que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente. 

 

5 DO CREDENCIAMENTO 

5.1 No horário previsto no preâmbulo deste edital, cada empresa licitante poderá credenciar apenas 

um representante (Modelo Anexo), o qual deverá identificar-se junto ao Pregoeiro, quando 

solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando, por 

meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de 

descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. 

5.2 O credenciamento realizado por meio de procuração far-se-á mediante apresentação dos 

seguintes documentos; 

5.2.1 Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de registro comercial e suas 

alterações, ou consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, para maior segurança, de preferência que seja devidamente autenticado em 

Cartório competente por tabelião de notas. 

5.2.1.1 Se a empresa for representada por procurador, faz-se necessário o 

credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular, neste último 

caso, com firma reconhecida em cartório, com menção expressa de que lhe confere 

amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de 

intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos 

pertinentes ao certame. 

5.2.2 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de acordo 

com modelo no modelo anexo. 

5.2.2.1 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de 

acordo com modelo no modelo anexo, somente para as Microempresas ou Empresas de 



 
Licitação 

PMVG 

 

N._______ 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

___________________________________________________________________________________________ 

Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700 – Várzea Grande  

Fone (65) 3688-8020 

 

6 

Pequeno Porte que porventura estiverem com alguma restrição na comprovação 

da regularidade fiscal. 

5.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios 

estabelecidos na Lei Complementar Federal n. 123/2006 deverá apresentar: 

5.2.3.1 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO em um dos dois regimes, conforme Modelo 

Anexo. 

5.2.3.2 Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Cartório competente 

certificando a situação da empresa de enquadramento ou reenquadramento de ME e 

EPP. 

5.2.4 - A ausência de credenciamento não excluirá o licitante do certame, mais importará a 

preclusão do direito de formular lances na sessão, na renuncia ao direito de interposição de 

recursos e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

5.3 O descumprimento das exigências do 5.2.3 significa renúncia expressa e consciente, 

desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006, LC 147/2014, aplicável ao 

presente certame. 

5.4 A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 

pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências 

legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo. 

5.5 A ausência de representante da empresa licitante ou a falta dos poderes do representante 

presente para formulação de propostas e/ou oferta de novos preços, impedirá a empresa de 

participar dos lances verbais. Ficando registrado o preço constante na proposta escrita. 

5.6 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a imediata 

exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 

5.7 O Pregoeiro poderá fazer diligencia junto ao CNAE (Cartão CNPJ) para comprovação da 

compatibilidade da atividade da empresa com o objeto do certame. 

 

6. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1 Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão 

pública do Pregão, as 09hs00min, com tolerância máxima de 10 (dez) minutos. 

6.2 A sessão será conduzida pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe técnica de pregão, designados 

nos autos do processo em epígrafe. 

6.3 A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente em 

envelopes fechados, indevassáveis e rubricados no fecho, contendo em sua parte externa, além do 

nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

 

 

 

ENVELOPE I 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO PRESENCIAL N 06/2015 

ABERTURA DIA: 15/12/2015. Ás 09hs00min. 

PROPOSTA COMERCIAL 

PROPONENTE: __________________________ 

 

ENVELOPE II 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2015 

ABERTURA DIA: 15/12/2015. Ás 09hs00min. 

HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: __________________________ 
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6.4 Após a abertura da sessão, não serão admitidos pedidos de desistência, retificação de preços ou 

quaisquer outras condições oferecidas, ressalvados aqueles destinados a sanar evidente erro 

material. 

6.5 Aberto os envelopes “Proposta de Preços”, o pregoeiro e os licitantes rubricarão as propostas. 

 

7 DA PROPOSTA COMERCIAL  

7.1 A proposta comercial deverá ser por escrito, redigida, facultativamente, conforme ANEXO – 

PROPOSTA COMERCIAL e deverá conter os seguintes elementos:  

7.1.1 Razão Social ou Denominação, CNPJ, endereço completo com indicação de telefone e “e-

mail” e deverá ser assinada por Representante Legal ou Procurador devidamente estabelecido;  

7.1.2 Número do Pregão Presencial;  

7.1.3 Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com o ANEXO I - OBJETO;  

7.1.4 Valor total do objeto, conforme exemplificado no ANEXO – PROPOSTA COMERCIAL;  

7.1.5 No preenchimento da proposta deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo 

próprio as ESPECIFICAÇÕES dos serviços ofertados.  

 

7.2 Considerar na composição dos preços o efetivo pessoal mínimo necessário para fornecimento 

dos serviços, conforme descrito no ANEXO I;  

7.2.1 Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas com salários, encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, 

alimentação, uniformes, EPI’S, treinamento, despesas administrativas e lucros e demais 

insumos necessários à sua composição, inclusive os decorrentes da localidade onde será 

prestado o serviço.  

7.2.2 Uma única proposta, obrigatoriamente contendo preço unitário e global do Lote, em 

moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, sem previsão inflacionária.  

7.2.3 Na recomposição final, os preços dos itens que compõem o anexo não poderão 

ultrapassar os valores máximos que estão fixados neste edital, bem como, não 

poderão ser majorados os valores unitários consignados na proposta inicial. Além 

disso, na recomposição dos custos da planilha com o preço final, poderão ser 

modificados somente os itens correspondentes a taxa de ADMINISTRAÇÃO e LUCRO 

da empresa.  

 

7.2.4 APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA, a empresa classificada em primeiro 

lugar deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nova Proposta e Planilha 

de Composição de Custos Detalhada, planilha de encargos sociais e trabalhistas (que 

será encaminhada para avaliação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos/contabilidade) 
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demonstrando os valores relativos ao salário base da categoria acrescidos dos encargos sociais 

e seus respectivos percentuais, bem como despesas operacionais, lucro, BDI e demais 

despesas com os valores dos itens readequados proporcionalmente ao valor total ofertado, 

representado pelo lance vencedor.  

7.3 A proposta em desacordo com o Edital e Anexos será desclassificada.  

7.4 As licitantes deverão apresentar planilha de custo, para cada classe profissional, com 

a observância da Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, vigente, respeitando as 

particularidades de cada licitante.  

7.4.1 Ressalte-se que, cabe as licitantes indicarem os encargos sociais de acordo com seu 

regime tributário em atenção ao mínimo legal.  

7.4.2 Para fins de elaboração de preços para a presente contratação, deverão ser observadas 

as disposições contida na Convenção coletiva de Trabalho em vigor, celebrada entre o 

Sindicato da Categoria no Estado.  

7.4.3 O item referente à REMUNERAÇÃO (salário da função) não poderá ser inferior ao piso 

salarial da categoria correspondente.  

7.4.4 Os valores constantes das planilhas deverão considerar o custo individual de cada item 

e, em seguida, deverá ser providenciada a soma dos valores, apurando, assim, o valor total 

mensal do contrato. 

7.4.5 Para o cargo de motorista deverá ser OBRIGATORIAMENTE usada a Convenção Coletiva n.º 

095/2015/MT, enquanto que para os demais funcionários a Convenção Coletiva que deverá ser usada é a 

n.º 043/2015/MT. 

 

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 

8.1 A presente licitação tem por objetivo SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A 

ADMINISTRAÇÃO, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO GLOBAL–LOTE ÚNICO, 

conforme especificado no anexo I deste edital. 

8.2 No dia, horário e local indicado no item 2.2 acima, a comissão receberá os envelopes de 

proposta de preços e habilitação e posteriormente iniciará o credenciamento dos interessados em 

participar do certame. 

8.3 Analisados os credenciamentos, serão lançados em ata os nomes dos representantes legais ou 

procuradores das Licitantes. 

8.4 No credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a DECLARAÇÃO DE PLENO 

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

8.5 Encerrado o horário da entrega dos envelopes de proposta e habilitação, estabelecidos nos itens 

2.2 deste edital, não haverá a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

8.6 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda às especificações, 

prazos e condições fixados no Edital. 
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8.7 No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações 

aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais 

erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas 

para apuração do valor da proposta.  

8.8 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.  

8.9 As propostas que atenderem aos requisitos do edital, no exame de conformidade serão 

selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

a) Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 

superiores à daquele; 

b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida no subitem “8.9 letra “a””, 

serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 

(três) preços. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas 

empatadas, independentemente do número de Licitantes;  

 

9 - DOS LANCES E DA NEGOCIAÇÃO 

9.1 Os licitantes cujas propostas forem classificadas serão convocados, individualmente, para a 

apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, iniciando-se pelo autor da proposta de maior 

valor seguindo-se as demais em ordem crescente de valor. 

9.2 Serão consideradas classificadas para a fase de lances verbais, a proposta de maior valor e 

todas aquelas com valores situados no intervalo de até 10% (dez por cento) abaixo daquele. 

9.3 Quando não houver no mínimo 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, 

serão consideradas classificadas, para essa fase competitiva, as melhores propostas subseqüentes, 

até o máximo de três conforme item 8.9. 

9.4 As proponentes classificadas será facultadas a apresentação de lances verbais, na ordem inversa 

de classificação. 

9.5 Não poderá haver desistência de lances apresentados. 

9.6 O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 

apresentar lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 

crescentes. 

9.7 A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão da proponente das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultima 

proposta registrada para efeito da classificação definitiva ao final do pregão. 

9.8 No julgamento das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no 

edital, sendo vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo 

ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o principio da igualdade dos licitantes. 

9.9 Verificando-se, no curso da analise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e 

seus anexos, a proposta será automaticamente desclassificada. 
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9.10 Será declarada vencedora, ao final do pregão, a proposta de maior preço, em decisão 

motivada, após o exame da aceitabilidade, quanto aos critérios estabelecidos no edital. 

9.11 O encerramento da etapa de lances dar-se-á quando convocadas pelo pregoeiro, as licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

9.12 Ocorrendo hipótese de igualdade entre propostas de maior valor, sem oferecimento de lances 

verbais, o pregoeiro realizará simples sorteio para efetuar a classificação das propostas.  

9.13 declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro procederá a classificação definitiva das 

propostas. 

9.14 Se não forem ofertadas lances verbais, será verificada a conformidade entre a melhor proposta 

escrita e o valor praticado no mercado, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a 

proponente. 

9.15 Da reunião lavrar-se-à ata circunstanciada, na qual será registradas as ocorrências relevantes 

e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo pregoeiro e licitantes presentes, 

ressaltando-se que poderá constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado este 

direito. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

10.1 A documentação poderá ser apresentada em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada em Cartório de Notas e Registros ou por membro da Equipe de Apoio do Pregão, ou, 

ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 

10.2 Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração 

aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 

apresentação das propostas. 

10.3 Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para a habilitação deverão 

compatíveis com o objeto da licitação e estar em nome da licitante e com número do CNPJ, com o 

endereço respectivo, ou seja, se a licitante for a Matriz, todos os documentos deverão estar em 

nome da Matriz; ou se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

salvo: 

10.3.1 Serão dispensados da Filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da Matriz. 

10.4 Poderá o Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que não implique desobediência à 

legislação e evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário promover 

diligência para dirimir a dúvida, cabendo, inclusive estabelecer um prazo máximo de 48 (quarenta e 

oito) horas para a solução. 

10.5 Constatada através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará o 

proponente inabilitado e prosseguirá a sessão. 

10.6 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame.  
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11 DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

11.1 O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário. 

11.2 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos e nem documentos cujas datas estejam 

rasuradas. 

11.3 Os documentos apresentados no Credenciamento (subitem “5.2.1” do Edital) servirão 

para a Habilitação Jurídica, caso não apresentados, deverá estar no envelope de 

documentos de habilitação, sob pena INABILITAÇÃO. 

11.4 A Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT poderá utilizar os sites oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões para comprovação da regularidade do licitante. 

11.5 O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos preferencialmente em 

ordem, com suas páginas numeradas sequencialmente, a seguir relacionados os quais dizem 

respeito a: 

11.6 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 11.6.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ) – Situação Ativa; 

11.6.2 Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 11.6.3 Certidão de regularidade de débito com as Fazendas:  

• Federal: Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à 

dívida ativa da União expedida pela Secretaria da Receita Federal, a mesma poderá 

ser retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm 

• Estadual: Certidão Negativa de Débito Fiscal Estadual (CND) específica para 

participar de licitações, onde a mesma poderá ser retirada no site: 

www.sefaz.mt.gov.br, ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de 

Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário; 

• Municipal: Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do 

respectivo domicílio tributário. 

11.6.4 Certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), certidão emitida em 

conjunto com a CND Federal solicitada acima; 

11.6.5 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode ser 

retirada no site: www.caixa.gov.br. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm
http://www.sefaz.mt.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
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11.6.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei nº 12.440, de 

2011 e Resolução Administrativa nº 1.470, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

em 24 de agosto de 2011, ela poderá ser obtida gratuitamente nos sítios daquele tribunal 

(www.tst.jus.br), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (www.csjt.jus.br), ou de 

qualquer Tribunal Regional do Trabalho (TRT). 

11.6.7 Certidão Negativa de Divida Ativa de competência da Procuradoria Geral do Município 

do respectivo domicílio tributário (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de 

legislação Municipal, quando será aceita a certidão unificada). 

11.6.8 Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado do 

respectivo domicílio tributário, (ressalvam-se os casos de unificação de certidão por força de 

legislação Estadual, quando será aceita a certidão unificada). SERÁ VÁLIDA SOMENTE NO 

ORIGINAL E OU AUTENTICADA EM CARTÓRIO COMPETENTE; 

 

11.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

11.7.1 CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa, expedida 

pelo cartório distribuidor da sede da licitante, acompanhada de certidão da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado da sede da empresa, indicando os cartórios distribuidores existentes na 

região, para o fim especificado. 

 

11.7.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício social 

já exigível por lei. Tais documentos terão que estar devidamente com o documento de 

controle profissional denominado CRP Certidão de Regularidade Profissional que comprova a 

regularidade do Contabilista nos termos do art. 28, da Resolução 1402 CFC 2012, (com data 

de validade atualizada). Vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 

data de apresentação da proposta, registrado na Junta Comercial. 

a) Quando se tratar de empresas S/A: Balanço Registrado na Junta Comercial e publicado no 

Diário Oficial e/ou jornais de grande circulação (Art. 289, caput e parágrafo 5º da Lei nº 

6404/76); 

b) Quando se tratar de empresas de outra forma societária: Balanço acompanhado das cópias 

dos Termos de abertura e encerramento, extraídos do Livro Diário, (Art. 5º, § 2º do Decreto 

Lei nº 486/69), devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante 

e/ou em outro órgão equivalente, contendo a identificação e assinaturas legíveis do 

proprietário e/ou responsável pela administração da empresa; Identificação e assinaturas 

legíveis do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no CRC (Conselho 

Regional de Contabilidade). 
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11.7.3 Apresentação em folha separada ou anexa ao balanço, assinada pelo representante 

legal da empresados índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 

(LC), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, devidamente comprovados mediante o 

balanço patrimonial do último exercício social apresentado, devendo os resultados serem 

iguais ou superiores a 1,0 (um), e índice de Endividamento Geral menor ou igual a 0,5 (zero 

virgula cinco) , em todos os índices mencionados nas seguintes fórmulas:  

  

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

 
SG = Ativo Total  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

 
LC = Ativo Circulante  

Passivo Circulante  

IEG = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

Ativo Total  

Onde: LG = Liquidez Geral: é utilizado para avaliar a capacidade de pagamento da empresa. 

Esta capacidade pode ser analisada num longo prazo, num médio prazo ou num curto prazo. O 

Índice de Liquidez Corrente mede a capacidade financeira da empresa, em sentido amplo, a 

curto e longo prazo.  

LC = Liquidez Corrente  

SG = Solvência Geral:  

IEG = Índice de Endividamento Geral: O Índice de Endividamento Geral aprecia o nível de 

endividamento da empresa, informando se ela se utiliza mais de recursos de terceiros ou 

recursos próprios. Pode-se ficar sabendo se os recursos têm vencimento, em maior parte, em 

curto prazo ou em longo prazo.  Nos mostra a porcentagem de dívida da empresa em relação 

ao seu total de ativos. Quando se exige na licitação um Índice de Endividamento Geral menor 

ou igual a 0,50 admite-se que a empresa tenha uma dívida equivalente, no máximo, a 50% do 

seu ativo total. Resumidamente, quanto menor for este índice maior será a garantia do 

município na contratação de uma empresa com menor percentual de endividamento do seu 

capital. 

  

11.7.4 Comprovação de possuir capital social, no valor mínimo correspondente a 10% (dez 

por cento) do valor estimado para contratação, segundo o disposto no Art, 31, § 30, da Lei 

Federal n,° 8.666/93 e suas alterações, mediante a apresentação do contrato social ou 

estatuto social, devidamente registrado no órgão competente;  

 A justificativa para a comprovação da Habilitação Econômico-Financeira da Credenciada 

é motivada pelo fato de que o presente certame está orientado à contratação de empresa 
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para prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação de ruas e logradouros 

públicos, de forma que, a prevenção quanto à situação financeira das empresas participantes 

é um critério objetivo para a escolha da melhor proposta para a Administração, sendo que, 

este critério não está adstrito à vantagem financeira, mas também, a busca da melhor 

prestação de serviços aliada à continuidade da prestação do serviço. Assim, seguindo as 

orientações do TCU - (TCU-Plenário-TC 006.156/2011-8 - AC-1214-17/13-P):  

 

“85. No intuito de conhecer a abrangência das exigências de qualificação 

econômico-financeira nos processos licitatórios para contratação de serviços 

terceirizados foram, consultados editais de vários órgãos federais e 

percebeu-se que, embora a legislação permita exigência maior, somente 

tem-se exigido a comprovação de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação quando quaisquer dos índices 

de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral são iguais ou 

inferiores a 1 (um).  

86. Ocorre que, via de regra, as empresas não apresentam índices 

inferiores a 1 (um), por consequência, também não se tem exigido a 

comprovação do patrimônio líquido mínimo, índice que poderia melhor 

aferir a capacidade econômica das licitantes.  

87. Por certo, este aparente detalhe, tem sido o motivo de tantos 

problemas com as empresas de terceirização contratadas que, no curto, 

médio e longo prazos, não conseguem honrar os compromissos assumidos 

com os contratantes.  

88. O problema está no fato de que o cálculo de índices contábeis pelo 

método dos quocientes, tal como disponibilizado no SICAF, por si só, não 

tem demonstrado adequadamente a capacidade econômico-financeira das 

licitantes, eis que não a evidenciam em termos de valor. Assim, tem-se 

permitido que empresas em situação financeira inadequada sejam 

contratadas.  

89. Com o propósito de salvaguardar a administração de futuras 

complicações, entendeu-se que há de se complementar as avaliações 

econômico-financeiras dos licitantes por meio de critérios ou índices que 

expressem valores como percentuais de outro valor, dentro do limite 

legalmente autorizado.  

93. Ao contrário das empresas de fornecimento de bens, as de terceirização 

de serviços são altamente demandantes de recursos financeiros de curto 

prazo e de alta liquidez, como moeda corrente, pois se faz necessário que 

disponham de recursos suficientes no ativo circulante para suportar despesa 
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com a folha de pagamento e outros encargos a cada mês, 

independentemente do recebimento do pagamento do órgão para o qual 

presta os serviços.  

96. Além da avaliação da capacidade econômico-financeira da licitante por 

meio do patrimônio líquido e do capital circulante líquido, há que se verificar 

ainda se a mesma tem patrimônio suficiente para suportar compromissos já 

assumidos com outros contratos sem comprometer a nova contratação. 

Essa condição pode ser aferida por meio da avaliação da relação de 

compromissos assumidos, contendo os valores mensais e anuais (contratos 

em vigor celebrados com a administração pública em geral e iniciativa 

privada) que importem na diminuição da capacidade operativa ou na 

absorção de disponibilidade financeira em face dos pagamentos regulares 

e/ou mensais a serem efetuados.” 

 

11.8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

11.8.1. Comprovação de capacidade técnico-operacional, através de atestado(s) expedido por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado das devidas Certidões de 

Acervo Técnico – CAT, comprovando a execução, de atividades pertinentes e compatíveis em 

característica, quantidade e prazo, contendo no mínimo os seguintes serviços:  

 
Da Descrição dos Serviços: 

a) Varrição manual de vias urbanas pavimentadas e logradouros; (Quantitativo mínimo de 

40%) 

NOTA: As quantidades acima estão em percentual inferior ou igual a 50%, ou seja, 40% do 

item de maior relevância descrito na planilha anexa deste edital, segundo orientação do TCU 

em face do Acórdão 2656/2007 e Acórdão 32/2011-Plenário – Rel. Ubiratan Aguiar e Sumula 

263/TCU. 

  

11.8.2. Certidão de registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho da Classe, em nome da 

licitante, com validade na data de sua apresentação.  

 

11.8.3. Relação detalhada, firmada pela própria licitante, indicando as instalações, o 

aparelhamento e do pessoal técnico e equipamentos mínimos, adequados e disponíveis para a 

realização do objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que se responsabilizará pela correta e regular prestação de serviço. 

  

11.8.4. Certidão de acervo Técnico - CAT deverá referir-se as atividades técnicas que façam 

parte das atribuições legais dos profissionais, sendo que somente será aceitas as constantes 

do artigo 10 da Resolução n. 218 do Confea e relacionadas a execução do serviço.  
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11.8.5. A documentação relativa a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos profissionais constituirá 

em:  

11.8.5.1 Registro/Certidão de inscrição dos membros da EQUIPE TÉCNICA SUPERIOR 

no Conselho Profissional competente que exija tal inscrição, da região ou sede da 

empresa, sendo:  

 Engenheiro Sanitarista ou Civil (referentes aos serviços de varrição); e, 

 Engenheiro Florestal, ou Agrônomo, ou Técnico Agrícola, ou Técnico 

Florestal (referentes aos serviços de poda). 

 

11.8.5.2. Possuir o licitante, na data prevista para a entrega dos envelopes, vínculo 

com os profissionais de nível superior registrado no Conselho Profissional Competente, 

detentor de atestado de responsabilidade técnica, acompanhado do CAT, por execução 

de serviços de características semelhantes, conforme resoluções nº 310 de 23 de Julho 

de 1986 e Ref. Sessão Plenária Ordinária 1.316. Decisão n.º PL-0294/2003, Protocolos 

n.º CF-1481/2000, CF-1482/2000, CF-3849/2000 e CF-0771/2002 (Dossiê). 

Interessados Crea-PR e Crea-ES.  

 

Da Descrição dos Serviços: 

a) Varrição manual de vias urbanas                                                                                                                                                                                                 

das vias urbanas pavimentadas; 

b) Capinação manual, raspagem da linha d'água das vias urbanas pavimentadas;  

C) Pintura de meio fio;  

d) Poda de árvores/arbustos com transporte do material produzido. 

11.8.5.2.1. Certidão de acervo Técnico - CAT deverá referir-se as 

atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional, 

sendo que somente serão aceitas as constantes do artigo 10 da Resolução 

n. 218 do Confea e relacionadas a execução do serviço.  

 

11.8.5.3. A vinculação dos profissionais constantes dos itens 11.8.5.2 e 11.8.5.10 será 

caracterizada através do vínculo empregatício, participação societária ou por meio de 

contrato de prestação de serviços.  

 

11.8.5.4. O vínculo empregatício será comprovado mediante anexação de cópia da 

carteira profissional de trabalho - CTPS e da FRE - Ficha de Registro de Empregados, 

que demonstre a identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde 

conste o nome do profissional. 

 



 
Licitação 

PMVG 

 

N._______ 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

___________________________________________________________________________________________ 

Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700 – Várzea Grande  

Fone (65) 3688-8020 

 

17 

11.8.5.5 A participação societária será comprovada à luz dos documentos apresentados 

consoante o item 11.8.5.3.  

 

11.8.5.6 O contrato de prestação de serviços a que se refere o item 11.8.5.3., deverá 

ser apresentado de acordo com a legislação comum, com firma reconhecida do 

contratante e contratado e ter vigência temporal até a entrega do objeto da licitação à 

Administração Pública.  

 

11.8.5.7. Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos 

por pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados 

pelo Conselho de Classe correspondente ao profissional.  

11.8.5.7.1. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante 

principal dos serviços (órgão ou ente público), deverá ser juntada a 

documentação pelo menos um dos seguintes documentos: 

11.8.5.7.1.1.declaração formal do contratante principal confirmando 

que o licitante tenha participado da execução do serviço objeto do 

contrato;  

11.8.5.7.1.2.autorização da subcontratação pelo contratante 

principal, em que conste o nome do licitante subcontratado para o 

qual se está emitindo o atestado;  

11.8.5.7.1.3.contrato firmado entre contratado principal e licitante 

subcontratado, devidamente registrado no Conselho competente.  

 

11.8.5.8. Os documentos acima referidos são presumidamente verdadeiros em sua 

forma e conteúdo.  

 Caso a equipe de pregão constate indícios de fraude oferecerá denúncia junto aos 

Órgãos competentes, relatando o incidente licitatório. 

 

11.8.5.9. No que se refere à apresentação de atestados constantes deste Edital, as 

licitantes, quando se tratar de atestados inespecíficos, deverão destacar as referências 

inerentes às exigências deste termo. 

 

11.8.5.10. Comprovação de possuir, em seu quadro funcional, Registrado em Carteira 

com Apresentação da GFIP/SEFIP do mês subseqüente a data da assinatura do contrato, 

profissional qualificado no mínimo 01 (um) técnico de segurança no trabalho, de acordo 

com a NR 4 (Norma Regulamentadora). 

 

11.8.5.11 Deverá ser apresentado pela empresa vencedora do processo, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de publicação da 
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homologação deste certame a METODOLOGIA DE TRABALHO nos termos dispostos 

no Termo de Referência anexo a este edital.  

 

11.9 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

11.9.1 Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 

(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de dezesseis anos, em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal. 

11.9.2 Declaração de inexistência de fato impeditivo em papel timbrado da licitante, firmada 

pelo responsável legal, com indicação do nome, cargo e atestando, sob as penalidades 

cabíveis a inexistência de fato impeditivo à sua habilitação (Modelo Anexo). 

 

11.9.3 Declaração de que nos seus quadros não estão empregados, servidores púbicos 

exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão perante esta 

Administração. 

 

11.9.4 Declaração do licitante, devidamente assinada pelo seu responsável de que recebeu 

todos os documentos, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições dos 

locais para cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e, ainda, de aceitação das 

exigências do edital. 

 

11.9.5 Relação detalhada, firmada pela própria licitante, indicando as instalações, o 

aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto desta 

licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se 

responsabilizará pela correta e regular prestação de serviço. 

 

11.10 Os documentos necessários a habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópias, 

desde que autenticadas em cartório, podendo ser autenticadas pelo pregoeiro, caso em que devem 

estar presentes os originais. 

11.11A validade dos documentos apresentados será aquela constante de cada documento ou 

estabelecida em Lei. Nos casos omissos, o pregoeiro considerará como prazo de validade aceitável o 

de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão. 

11.12 Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 

esquecimento de qualquer detalhe relativo a execução do objeto, responsabilizando-se por qualquer 

ônus decorrentes desses fatos. 

11.13 Todo e qualquer documento apresentado em Língua Estrangeira em deverá estar 

acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor publico juramentado. 

11.14 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste edital e seus anexos, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado. 
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11.15 Verificado o atendimento das condições de habilitação de proponente de maior oferta, esta 

será declarada vencedora, sendo-lhes adjudicado o objeto desta licitação. 

 

12 DO RECURSO 

12.1 No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente 

a sua intenção com registro em ata da síntese das suas razões, abrindo-se então o prazo de 03 

(três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 

apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

12.2 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 

devidamente informando à autoridade competente.  

12.3 A alegação de preço inexeqüível por parte de uma licitante com relação à proposta de preços 

de outra licitante, deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do recurso 

interposto. 

12.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos procedimentos praticados, a autoridade 

competente Homologará à adjudicatária para determinar a contratação. 

12.5 O recurso tempestivamente interposto terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará 

apenas a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.6 Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sede da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande, na Superintendência de Licitações. 

12.7 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 

de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  

 

13 DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1 Os Serviços de Limpeza Urbana a serem realizados compreendem a realização da limpeza 

pública urbana na área sob a jurisprudência administrativa deste município, especificados no 

corpo deste projeto básico, que deverão ser executados mediante programação previamente 

estabelecida pela Contratante através de "Ordens Específicas de Serviços" e programações 

consubstanciada na "Metodologia de Trabalho" proposta.  

 

13.2 Em cada atividade de limpeza urbana a ser desenvolvida a Contratada deverá fazer uso de 

mão de obra, veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades 

necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária pelo edital.  

a) Varrição manual de vias urbanas pavimentadas e logradouros;  

b) Capinação manual, raspagem da linha d'água das vias urbanas pavimentadas;  

c) Pintura de meio fio;  

d) Poda de árvores/arbustos com transporte do material produzido. 
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Especificações dos Serviços: 

 

13.3 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS   

 

13.3.1 Consiste na operação manual de varrer ambos os lados de uma rua (guias) 

pavimentada, esvaziar cestos de lixo existentes e acondicionamento dos resíduos 

resultantes do serviço em sacos plásticos.  

13.3.2 O serviço deverá ser executado em todas as guias, nas freqüências e horários 

estipulados na metodologia.  

 

13.4 PLANEJAMENTO: 

13.4.1 Os serviços de varrição manual (vias e logradouros públicos) serão realizados de 

segunda a sábado, no período diuturnamente, mediante uma programação prévia e 

mensal descrita no plano de trabalho ou, em casos específicos, mediante "Ordens 

Específicas de Serviços" a serem emitas pela Contratante. Na área do centro da cidade de 

Várzea Grande os serviços de varrição manual deverão ser realizados de Segunda à 

Domingo. Os detritos e resíduos sólidos recolhidos deverão ser acondicionados em 

sacos plásticos de 100 litros, suficientemente resistentes, na cor preta, utilizando-se 

como recipiente o carrinho de varrição.  

13.4.2 A Contratada deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, 

quando deverá proceder a limpeza das vias e logradouros públicos nos locais da 

realização de eventos esportivos; culturais e artísticos, o mais rápido possível após o 

término dos mesmos de forma a restaurar suas condições de limpeza.  

13.4.3 A contratada deverá distribuir o pessoal e ferramentas em setores de varrição, 

que deverão ter sua freqüência definida pelo nível de prioridade e fluxo das referidas 

vias, bem como discriminar os trechos de vias constantes de cada setor, com as suas 

respectivas extensões, cuja produção mensal tem que ser compatível com a 

quantidade prevista na planilha do Edital. 

 

13.5 METODOLOGIA DO TRABALHO: 

13.5.1 A Contratada, à época da execução dos serviços, deverá manter as vias e logradouros 

públicos indicados no plano de trabalho em permanentes condições básicas de limpeza, de 

acordo com as condições necessidades e características de cada local e que satisfaça a 

população servida, ou seja, a ausência de detritos e resíduos sólidos ao longo das sarjetas e 

respectivos passeios. Nas praças públicas e passeios, os serviços de varrição manual 

abrangerão somente o entorno das mesmas.  
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13.5.2 A varrição de guias de vias e logradouros deverá ser executada de forma a abranger 

quaisquer detritos e resíduos sólidos soltos que se encontrarem em uma faixa média com 

largura de 0,60 m ao longo das guias das vias indicadas, largura está contada a partir da face 

vertical do meio fio, em cada uma das margens.  

 

13.5.3 A execução do serviço, definida pelo nível de prioridade e do fluxo das vias urbanas, 

será realizada com o equipamento do tipo "Iutocar" de tamanho mínimo de 100 litros e 

munido de sacos plásticos.  

13.5.4 Os sacos plásticos cheios serão dispostos ao longo das vias de fácil acesso para 

posterior remoção pelo veículo coletores de resíduos da Limpeza Urbana.  

13.5.5 Nas áreas pavimentadas de difícil acesso aos veículos coletores de resíduos da 

Limpeza Urbana, os sacos plásticos deverão ser conduzidos para locais de fácil acesso.  

13.5.6 Na execução da coleta, os garis deverão apanhar e transportar os sacos com o cuidado 

necessário para não danificá-los e evitar o derramamento de lixo nas vias urbanas. Caso isto 

ocorra, é de responsabilidade da contratada que coleta os resíduos que com a utilização de 

vassouras, recolher o lixo derramado e depositar no veículo de coleta de resíduos de Limpeza 

Urbana.  

 

13.6 DIMENSIONAMENTE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

13.6.1 Serão utilizando para tal: carrinho de varrição tipo "lutocar" com vassourão 

apropriado, pá, além de sacos plásticos em quantidade suficiente para a execução dos 

serviços. Para cada dupla de varredores, será exigido 01(um) carrinho de varrição, a 

quantidade mínima de pessoal é de 75 (setenta e cinco) agentes e 02 (dois) fiscais, além de 

uma varredeira de rua com operador e 04 (quatro) caminhão de carroceria de 16m³ com 

motorista. 

 

13.7 CAPINAÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS: 

13.7.1 Os serviços de capina manual compreendem ao corte completo e a retirada da 

cobertura vegetal existente nas guias de vias e logradouros, com o fim de evitar que o mato, 

capim e ervas daninhas prejudiquem o trânsito de pessoas e de veículos, a segurança pessoal, 

a estética e a sanidade dos logradouros públicos e das áreas residenciais. Visa, ainda, impedir 

a transformação dessas áreas em depósitos de detritos, em esconderijo de pessoas suspeitas 

e em focos de desenvolvimento de mosquitos e roedores.  

 

13.8 PLANEJAMENTO: 

13.8.1 Os serviços de capinação manual, roçagem, de vias urbanas deverão ser realizados 

através de programações a serem emitidas pela Contratante, de 2ª feira á Sábado, em 

freqüência diária, no período diurno.  
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13.8.2 O planejamento dos serviços será realizado através de uma programação prévia e 

mensal, para que todas as ruas pavimentadas do município recebam este benefício.  

 

13.8.3 As programações de serviço deverão indicar, de forma regular e com freqüência 

mensal, a localização das vias e logradouros onde serão realizados os serviços, o 

dimensionamento dos recursos necessários, a freqüência e o horário de atendimento.  

 

13.9 METODOLOGIA DO TRABALHO:  

13.9.1 A metodologia de trabalho a ser utilizada para capinação manual, roçagem, será 

respectivamente a remoção de ervas daninhas, ou qualquer vegetação que por acaso cresçam 

nas guias; corte da vegetação nas mesmas i remoção da areia:  

13.9.2 Todo material produzido pela capinação manual, deverão ser confinado ao longo das 

vias e dos logradouros atendidos, em locais previamente determinados, devendo ser recolhido 

pelo veículo que acompanha os serviços.  

 

13.10 DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

13.10.1 A equipe dimensionada para a execução dos serviços deverá ser composta de 12 

(doze) agentes de limpeza e 01 (um) fiscal para os serviços de capinação manual, além de 01 

(um) caminhão basculante de 6m3 com motorista, com ferramental e insumos tais como, 

enxadas, carros de mão, pás, vassourões, em quantidade compatível com o quadro de pessoal 

de cada serviços, e deverão ter suas composições de custo elaboradas separadamente, já que 

os serviços serão medidos individualmente. 

 

13.11 PINTURA DE MEIO FIO  

13.11.1 Os serviços de pintura de meio-fio de vias pavimentadas, tem um caráter especial 

para limpeza urbana, pois deixa um aspecto de asseio e limpeza bem realizada, além de uma 

orientação do tráfego e melhor higienização. 

 

13.12 PLANEJAMENTO: 

13.12.1 Os serviços de pintura de meio-fio de vias urbanas deverão ser realizados através de 

programações a serem emitidas pela Contratante, de 2ª feira á Sábado, em freqüência diária, 

no período diurno.  

13.12.2 O planejamento dos serviços será realizado através de uma programação prévia e 

mensal, para que todas as ruas pavimentadas do município recebam este benefício.  

13.12.3 programações de serviço deverão indicar, de forma regular e com freqüência mensal, 

a localização das vias e logradouros onde serão realizados os serviços, o dimensionamento dos 

recursos necessários, a freqüência e o horário de atendimento.  
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13.13 METODOLOGIA DO TRABALHO:  

13.13.1 A metodologia de trabalho a ser utilizada para pintura de meio-fio de vias urbanas 

será respectivamente a pintura de meio-fio de vias urbanas onde serão àquelas em que o gari 

aplicará uma solução de cal hidratada na superfície e face do meio fio de vias urbanas, 

deforma contínua, utilizando-se para tanto, ferramentas e produtos próprios e manuais. 

 13.13.2 Todo material utilizado será transportador pelo caminhão basculante, assim como o 

pessoal que desenvolverá tais serviços.. 

 

13.14 DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

13.4.1 A equipe dimensionada para a execução dos serviços deverá ser composta de 04 

(quatro) agentes de limpeza e 01 (um) caminhão basculante de 6m3 com motorista, com 

ferramental e insumos tais como, balde/bocha e cal/hidracor em quantidade compatível com o 

quadro de pessoal de cada serviços, e deverão ter suas composições de custo elaboradas 

separadamente, já que os serviços serão medidos individualmente. 

 

13.15 PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS COM TRANSPORTE DO MATERIAL PRODUZIDO.  

13.15.1 Os serviços de Poda de Arvore e arbustos é a retirada de folhas, ramos e galhos com o 

objetivo de modificar a aparência estética da planta;  

 

13.16 PLANEJAMENTO  

13.16.1 Os serviços de Poda de arvore e arbustos deverão ser realizados através de programações 

a serem emitidas pela Contratante, de 2ª feira á Sábado, em freqüência diária, estipulada pela 

Pasta.  

 

13.17 METODOLOGIA DE TRABALHO  

13.17.1 A metodologia de trabalho a ser utilizada para este serviço, como sendo as funções de 

cortar galhos que interferem em fiação de iluminação pública e distribuição elétrica bem como 

interferência no transito, assim como poda ornamental e limpeza de praças e logradouros públicos 

do Município de Várzea Grande/MT. 

 

13.18 DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

13.18.1 A equipe dimensionada para a execução dos serviços deverá ser composta de 07 (sete) 

agentes de Poda para o serviços de poda e limpeza, 01 (um) fiscal para os serviços de poda e 

limpeza, além de 01 (um) caminhão basculante de 6m3 com motorista com ferramental e insumos 

tais como, enxadas, carros de mão, pás, vassourões, garfo, facão, roçadeiras, foice, tesourão, 

ciscador, estrovenga, cone em quantidade compatível com o quadro de pessoal de cada serviços, e 

deverão ter suas composições de custo elaboradas separadamente, já que os serviços serão medidos 

individualmente. 
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14.  DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE. 

14.1 Em até 30 dias após o recebimento e atestado da nota fiscal. A contratada deverá no ato de 

apresentação das notas fiscais mensais, durante a vigência do contrato, apresentar todas às 

certidões de regularidade (municipal, estado, união, trabalhista). 

14.2 do reajuste 

14.2.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixo e irreajustáveis, pelo prazo de 

01 (um) ano, contados a partir da data de assinatura do contrato.  

14.2.2. Para a aplicação do reajuste dos preços o Índice Inicial será o mês da elaboração do 

orçamento referencial.  

14.2.3. No reajuste dos preços aplicar-se-á a formula abaixo;  

P=PO x {0,60 x (M/Mo) + 0,20 x (I/Io) + 0,20 x (C/Co)}  

Onde;  

P - Preço Unitário Reajustado  

Po - Preço Unitário contratual dos serviços (mês de apresentação da proposta)  

M - Piso salarial da categoria no Município, ou de acordo com Dissídio Coletivo de 

Trabalho no mês de reajuste.  

Mo - Piso salarial da categoria no Município, ou de acordo com o Dissídio Coletivo de 

trabalho no mês do reajuste.  

I - Índice geral de preços - Disponibilidade interna, divulgado pela Fundação Getulio 

Vargas, no mês do reajustamento.  

Io - Índice geral de preços - disponibilidade interna, divulgado pela Fundação Getulio 

Vargas, no mês da apresentação da proposta.  

C - Preço do litro de combustível no mês de reajustamento.  

Co - Preço do litro de combustível no mês de apresentação da proposta.  

 

14.2.3.1. Na hipótese de ocorrência de revisão de equilíbrio econômico, financeiro do 

contrato, a variação do índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que 

não tenham sido objeto de revisão contratual.  

14.6. Não sendo conhecido até a época da elaboração do documento de cobrança, o índice definitivo 

utilizado para o reajustamento, será aplicado de forma provisória, o último índice conhecido. As 

eventuais diferenças apuradas após a divulgação do índice definitivo serão acertadas por ocasião do 

pagamento da fatura do mês seguinte.  
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15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.1 Executar diretamente o contrato, não transferindo a terceiros, por qualquer forma, nem 

mesmo parcialmente, nem subcontratar quaisquer das prestações das prestações a que está 

obrigada. 

15.2 Iniciar, os serviços na data estipulada no contrato, dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidos, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

15.3 Responsabilizar pela qualidade dos serviços prestados, honrando com a garantia dos trabalhos 

durante o prazo previsto em lei, mesmo que já tenha ocorrido o termo final do contrato. 

15.4 Somente substituir os profissionais indicados em sede de licitação com autorização prévia da 

Secretaria Municipal solicitante, desde que haja compatibilidade curricular entre o substituto e 

substituído. 

15.5 Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas atividades de acordo 

com as especificações e qualidades necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto contratado. 

15.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo a 

responsabilidade. 

15.7 Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

assim como todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas resultantes da execução 

do contrato. 

15.8 Responsabilizar-se pela realização dos serviços dentro dos padrões de qualidade, segurança e 

demais quesitos previstos na Lei nº 8078/90, no Código Civil e na Lei nº 8666/93. 

15.9 Dispor-se somente a fiscalização do contrato, no tocante a execução dos serviços, assim como 

ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e conforme especificações constantes 

no edital, Termo de Referência, deste processo licitatório; 

15.10 Estar instalado e pronto para início dos serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos a partir da Ordem de Serviços emitida pela CONTRATANTE, sob pena da configuração da 

hipótese disposta no inciso IV do art. 78 da Lei 8666/93; 

15.11 Executar os serviços em conformidade com as normas técnicas pertinentes; 

15.12 Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada; 

15.13 Acatar as determinações do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais; 

15.14 Recolher taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA/MT); 

15.15 Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, alimentação, 

transporte, material, etc, bem como uniformes e todos os equipamentos e materiais necessários 

para execução dos serviços; 
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15.16 Fornecer Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S e Equipamento de Proteção Coletiva – 

EPC’s aos seus funcionários, e fiscalizar o uso dos mesmos, sendo vedado o uso de bermudas, 

sandálias, chinelos ou qualquer outro item do vestuário incompatível com a execução dos serviços; 

15. 17 Garantir a substituição dos equipamentos e utensílios desgastados ou danificados no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro horas); 

15.18 Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço da 

Prefeitura, executem serviços para terceiros; 

15.19 Cuidar para que seus funcionários mantenham disciplina nos locais dos serviços e conduta 

compatíveis com o ambiente de trabalho; 

15.20 Promover a vacinação de todos os funcionários contra gripe, hepatite B e tétano, devido à 

exposição, durante o processo de trabalho, a intempéries e agentes biológicos potenciamente 

infectantes; 

15.21 Fornecer água fresca e potável, armazenada em recipientes adequados, para todos os 

trabalhadores, conforme especificação da Norma Regulamentadora n. 24 da Portaria n. 3.214 do 

Ministério do Trabalho; 

15.22 Disponibilizar banheiros equipados com vasos sanitários e lavatórios para os trabalhadores 

das equipes que prestam serviços externos, conforme especificação da Norma Regulamentadora n. 

24 da Portaria n. 3.214 do Ministério do Trabalho; 

15.23 Ser responsável pelas providências administrativas relativas ao deslocamento de seus 

prepostos, terceirizados e outros encargos; 

15.24 Atender a prestação dos serviços com pessoal devidamente qualificado, bem como, observar 

rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas entre as partes; 

15.25 Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado; 

15.26  Manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter 

acesso, durante a execução do Contrato; 

15.27 Observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas entre 

as partes; 

15.28 Executar os serviços, objeto do Contrato conforme ordem de serviço, Proposta Comercial, do 

Edital e seus anexos e toda documentação constante no Processo que lhe deu origem; 

15.29 Comunicar a conclusão dos serviços de cada solicitação, observando os prazos estabelecidos 

no respectivo cronograma; 

15.30 Ao término dos serviços a empresa contratada deverá comunicar ao fiscal do contrato para 

recebimento dos serviços contratados; 

15.31 A Contratada deverá comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisório dos 

serviços contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo da SECRETARIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA. 

15.32O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências relacionadas 

no recebimento provisório. 
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15.33 A Contratada é obrigada a responsabilizar por todos os danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, na forma do art. 70, da lei 8.666/93. 

15.34  A Contratada é obrigada a manter um técnico responsável no local da obra para representá-

la na execução do contrato, com formação e registro devidamente comprovado junto ao CREA/MT, 

que assuma perante a fiscalização a responsabilidade técnica do mesmo até o recebimento 

definitivo, bem como encarregado geral e demais elementos necessários à perfeita execução dos 

serviços. 

15.35 A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene 

pública, informando à Contratante das infrações, como casos de descargas irregulares de resíduos e 

falta de recipientes padronizados; 

15.36 Os empregados da Contratada não manterão nenhum vinculo empregatício com a 

Contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e 

trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de 

acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, insalubridade, quaisquer despesas com 

alimentação, locomoção, não cabendo à Contratante qualquer tipo de responsabilidade nem 

encargos de qualquer natureza; 

15.37 Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem na execução do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do objeto contratado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de 

acordo entre as partes, sob pena de ilegalidade.  

   

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

16.1  Uma vez firmada a Contratante, se obriga a: 

16.1.1. Analisar e aprovar o cronograma de execução e planilha de preços apresentada pela 

Contratada para execução dos serviços demandados. Após a aprovação do cronograma e 

planilha de preços, expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a competente 

ordem de serviço. 

16.1.2. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 

16.1.3. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos 

serviços, para imediata correção;  

16.1.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos serviços 

prestados pela Contratada. 

16.1.5. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessários à perfeita execução 

do objeto deste Contrato; 

16.1.6. Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica da Secretaria de 

Serviços Públicos e Mobilidade Urbana; 

16.1.7. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteração ou 

irregularidade na execução deste Contrato; 
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16.1.8. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituição de qualquer profissional 

indesejado; 

16.1.9. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condições 

estabelecidas as condições previstas em cláusula contratual; 

16.1.10. O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da Secretaria de 

Serviços Públicos e Mobilidade Urbana deverá aferir os resultados da contratação observando: 

Execução dos serviços em conformidade com as exigências deste Plano de Trabalho/Projeto 

Básico, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais anexos e informações do processo 

que lhe deu origem. 

 

17 DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

17.1 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa que praticar 

quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002. 

17.2 As sanções de que tratam o item 17.1 serão aplicadas pela Secretaria de Administração, salvo 

a de declaração de inidoneidade, a qual deverá ser proposta ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

mediante parecer fundamentado. 

17.3 A aplicação das sanções será efetuada mediante processo administrativo instaurado para esta 

finalidade, aberto mediante requerimento devidamente fundamentado apresentado pelo Setor de 

Compras da Prefeitura, observado o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo, 

observando-se ainda as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais 

legislações vigentes, no que couber. 

17.4 Após instauração do processo administrativo, será comunicado ao representante da empresa 

contratada a ocorrência e a intenção de aplicação da penalidade, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) 

dias úteis para oferecimento de defesa prévia. 

17.5 No caso de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a 

Administração Pública, o prazo para o oferecimento de defesa prévia será de 10 (dez) dias úteis, a 

contar da comunicação e abertura de vista dos autos na sede do órgão licitador. 

17.6 Pela inexecução total ou parcial do contrato ou pelo atraso injustificado na execução do 

contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no Art. 86 e Art. 87 da Lei nº. 

8.666/93; a Administração poderá garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes 

sanções: 

I – ADVERTÊNCIA 

17.6.1 – A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos seguintes 

casos: 

a) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde que não 

acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação de multa; 
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b) Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora contratado, 

desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão 

temporária ou inidoneidade; 

c) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 

serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de sanção mais 

grave; 

d) Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não superior 

ao estipulado no contrato. 

II – MULTA 

17.6.2 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no instrumento 

convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA CONTRATUAL 

correspondente a: 

a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

 O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado em até 15 (quinze) 

dias; 

b) 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, 

aplicável após o 15º dia, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

d) 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo estabelecido 

no item 16.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o 

proponente convocado para a assinatura do contrato. 

17.6.3 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do 

prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos 

efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de 

acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 

17.6.4 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de 

cobrança Administrativa ou Judicial. 

17.6.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços ou 

fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

III – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. 

17.6.6 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada aos 

inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, cabendo 

defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da respectiva 
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intimação. 

17.6.7 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com 

a CONTRATANTE poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

 I – por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a) atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham acarretado 

prejuízos para a CONTRATANTE; 

b) execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

II – por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/CONTRATADA: 

a) não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b) se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no que diz 

respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c) prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto deste 

ajuste; 

d) cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato; 

IV – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

17.6.8 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior. 

17.6.9 – A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração 

Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à 

ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

I – condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

II – prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

III – demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão 

contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a) praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que evidenciem 

interesses excusos ou má-fé; 

b) apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 

c) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações 

de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços objeto deste contrato 

sem o consentimento da Contratante, por escrito. 
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17.7 Independentemente das sanções administrativas a que se refere o item 17 do Edital, a 

CONTRATADA está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a 

inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante. 

17.8  Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa previa 

do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

17.9 DAS PENALIDADES COMPLEMENTARES ESPECIFICAS  

a) Por não iniciar os serviços fora dos horários determinados neste termo de referencia. Multa de 

1% (um por cento) do preço unitário do contrato;  

b) Por utilizar os equipamentos em desacordo ou inferiores aos o especificado neste termo de 

referência. Multa de 1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia de 

utilização.  

c) Por permitir que seus funcionários trabalhem  sem  uniformes  ou  equipamentos  de  proteção  

individual, conforme  definido  neste  Termo  de  referencia.  Multa de 5%(cinco  por  cento)  do  

preço  unitário  do contrato, por funcionário, por dia;  

d) Por não atender solicitação de informações da  fiscalização  da  contratante,  dentro  dos  prazos  

estipulados. Multa de 1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência;  

e) Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização da contratante. Multa 

de 1% (um por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência;  

f) Por executar outros serviços, que  não  sejam  o  objeto  do  presente  contrato,  durante  os  

horários  de operação e com as equipes prestadoras de serviço para a contratante. Multa de 3% 

(três por cento) do preço unitário do contrato, por ocorrência;  

g) Por atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de Início dos 

Serviços” a ser expedida pela contratante  após  a  assinatura  do  contrato.  Multa de 5%(cinco  por  

cento)  do  preço unitário do contrato, por dia de atraso; 

h) Não atendimento às demais obrigações contratuais. Multa de 3%(três por cento) do preço 

unitário do contrato, por irregularidade não especificada expressamente nas letras anteriores. A 

reincidência do não cumprimento de qualquer obrigação determinada neste termo de referencia 

sujeitará a contratada, a critério da fiscalização da contratante, a multas de graduações mais 

elevadas, ou à rescisão contratual. Considera-se como preço unitário do contrato, para fins de 

incidências de multas, o valor da última medição ou do contrato. 

  

18 DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

18.1 O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação. 

18.2 A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

18.3 Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório. 
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18.4 O contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como Ordem de 

Fornecimento/Nota de Empenho, elaborada pelo Setor de Compras da PMVG/MT em conformidade 

com o disposto no Art. 62 da Lei 8.666/93. 

18.5 O contrato poderá sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas no Art. 65 da Lei 

8666/93. 

18.6 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os preços 

praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente 

constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a época do registro – equação 

econômico-financeira. 

18.7 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste certame, 

farão parte integrante do Contrato ou Instrumento equivalente, independente de transcrição. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.2 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 

Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de outras propostas, de acordo com o § 3º do art. 48 da Lei 8.666/93. 

19.3 No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. (Art. 26 § 3º Dec. nº 5.450/05). 

19.4 As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na 

própria ata.  

19.5 Os Licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas para 

este certame, sendo responsável por esses custos, independentemente do resultado do processo 

licitatório. 

19.6 Os Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

19.7 Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização 

de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena de detenção de 06 (seis) meses a 02 

(dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da Lei 8.666/93.  

19.8 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 

cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
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aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

19.9 Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão divulgados no Mural 

de Licitações e no sítio da Prefeitura. 

19.10 Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à 

disposição para retirada no Dpto. De Licitação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT após a 

celebração do contrato com as licitantes vencedoras. 

19.11 Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro de acordo com as 

Leis vigentes.  

19.12 A adjudicação do resultado desta licitação não implicará direito à homologação. 

19.13 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

19.14 Como condição para celebração do contrato e pagamento, o licitante vencedor deverá manter 

as mesmas condições de habilitação. 

19.15 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Várzea Grande/MT. 

19.16 O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea 

Grande – Superintendência  de Licitação, nos dias úteis das 14h00min às 18h00min, sito à Avenida 

Castelo Branco, 2500 – Várzea Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00 – não 

restituível e gratuitamente no site: www.varzeagrande.mt.gov.br. 

20 INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

ANEXO III MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE  

ANEXO IV MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7º DA C.F.  

ANEXO V MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO (ME ou EPP) COM RESTRIÇÃO NA REGULARIDADE FISCAL  

ANEXO VI MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO  

ANEXO VII MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO LEI COMPLEMENTAR 
123/2006 (ME ou EPP)  

ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

ANEXO IX FICHA CADASTRAL  

ANEXO XI FÓRMULA - BALANÇO PATRIMONIAL  

ANEXO XII MINUTA DO CONTRATO 

Várzea Grande – MT, 30 de novembro de 2015. 
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http://www.varzeagrande.mt.gov.br/
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TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO 02/2015 

 

SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE 

URBANA 

 SECRETÁRIO RESPONSAVEL: BRENO GOMES 

 

1 NUMERO DA C.I DE ORIGEM N.795/2015  DATA: 11/11/2015 

 

2. Descrição do Objeto Especifico: 

 

Contratação de empresa capacitada para execução de serviços de limpeza urbana no Município 

de Várzea Grande-MT, conforme as especificações contidas neste termo de referência e demais 

anexos. 

Esses serviços consistem na remoção dos resíduos públicos originários da varrição, capina, 

roçagem, raspagem, etc.; provenientes das vias e logradouros públicos, bem como dos 

monturos, que são aqueles resíduos acumulados irregularmente em terrenos, calçadas, vias ou 

logradouros públicos, sem qualquer tipo de acondicionamento padronizado, como móveis 

velhos, galhos grandes, aparelhos de cerâmica, entulho de obras e outros materiais inservíveis 

deixados pela população, indevidamente nas ruas, praças, canteiros e rotatórias do Município de 

Várzea Grande. 

 

3. Detalhamento do Objeto: Os Serviços Foram divididos, assim compreendidos: 

3.1.1 Detalhamento: 

a) Varrição manual de vias urbanas pavimentadas e logradouros;  

b) Capinação manual, raspagem da linha d'água das vias urbanas pavimentadas;  

c) Pintura de meio fio;      

d)  Poda de árvores/arbustos com transporte do material produzido.  

 

4. Da Justificativa: 

A contratação se justifica por ser um serviço essencial e em razão da necessidade de assegurar 

os serviços de Limpeza Urbana do Município de Várzea Grande-MT 

 

Faz-se necessária, a utilização da presente licitação de modo presencial pelos motivos de que 

pregão presencial permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis que atrasariam os 

procedimentos da modalidade eletrônica, e que aumentariam seus custos, há diversas 

vantagens da forma presencial do pregão sobre a eletrônica, dentre as quais: a possibilidade de 

esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial e facilidade na negociação de preços, 

verificação das condições de habilitação e execução da proposta. A opção pelo pregão presencial 
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decorre de prerrogativa de escolha da Administração fixada pela Lei nº 10.520/02, também pela 

complexidade da licitação, peculiaridades e elevado custo do objeto, relevância da contratação e 

exigências de segurança da informação, inviabilizam o uso da forma eletrônica.  A opção pela 

modalidade presencial do pregão não produz alteração no resultado final do certame, pelo 

contrário, permite maior redução de preços em vista da interação do pregoeiro com os 

licitantes. 

 

Diante o exposto, justificamos assim a realização da abertura de processo licitatório na 

Modalidade Pregão Presencial, conforme termo de referência.  

 

5. Da Dotação Orçamentaria:  

5.1. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão as expensas da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA, sendo consignada na 

seguinte Dotação Orçamentária.  

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 

MOBILIDADE URBANA 

PROJETO ATIVIDADE: 2189 – Manutenção da coleta de lixo 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.06.15.452.0031.2189 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00.00 – O.S.T – PJ 

FONTE: 0999 

 

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR 

META DE 

LONGO 

PRAZO 

INICIATIVAS 

PROJETO/ 

ATIVIDADE 

RESPONSÁVEL 

1. Assegurar 

o saneamento 

básico 

1. 

Percentual 

do número 

de 

domicílios 

com 

saneamento 

básico 

Elevar o 

percentual 

de coleta 

de resíduos 

sólidos de 

92% para 

100% até 

dezembro 

de 2024. 

Coletar todo 

lixo e dar 

destinação 

final 

adequada. 

2189 

 

 

 

 

 

BRENO GOMES 

 

6. Do Custo Total Estimado: 
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O valor global estimado para a contratação é de R$ 7.780.595,52 (sete milhões setecentos e 

oitenta mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e cinqüenta e dois centavos) para o 

período de 12 meses, estipulados de acordo com o preço médio de 03 (três) cotações, conforme 

discriminação de serviços, quantidades e custos apresentados na planilha abaixo: 

 

PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

       

 ITEM   SERVIÇO  
 

QUANT.  
 UNID.  

 

P.UNITÁRIO  
 PREÇO TOTAL  

 01  

VARRIÇÃO MANUAL DE 

VIAS URBANAS 

PAVIMENTADAS E 

LOGRADOUROS  6.500,00  Km  R$ 78,05  507.325,00 

 02  

 CAPINAÇÃO MANUAL, 

RASPAGEM DA LINHA 

D’AGUA DE VIAS URBANAS  

PAVIMENTADAS  70,00  Km  R$ 898,02  62.861,40 

 03   PINTURA DE MEIO FIO  70,00  Km  R$ 379,88  26.591,60 

 04  

 PODA DE 

ÁRVORES/ARBUSTOS COM 

TRANSPORTE DO MATERIAL 

PRODUZIDO  1,00 EQUIPE R$ 51.604,96  51.604,96 

  VALOR MENSAL MÁXIMO ADMITIDO 

(SUB TOTAL 1)   
       648.382,96 

 VALOR GLOBAL (12 MESES) = (SUB 

TOTAL 1 X 12)  
       7.780.595,52 

 

7. Dos Prazos: 

 

7.1.0 prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o disposto no 

artigo 57, Ir, da Lei n. 8666/93.  

 

7.2. O prazo para assinatura do termo do contrato será de até 30 (trinta) dias consecutivos, 

contados a partir da data da convocação oficial, sob pena de decair o direito a contratação, nos 

termos do artigo 64 da Lei n. 8666/93 e suas alterações.  
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8. Da Qualificação Técnica:  

8.1. A documentação relativa a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da empresa constituirá em:  

8.1.1. Comprovação de capacidade técnico-operacional, através de atestado(s) expedido por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, acompanhado das devidas Certidões de 

Acervo Técnico – CAT, comprovando a execução, de atividades pertinentes e compatíveis em 

característica, quantidade e prazo, contendo no mínimo os seguintes serviços:  

 

Da Descrição dos Serviços: 

b) Varrição manual de vias urbanas pavimentadas e logradouros; (Quantitativo mínimo de 

40%) 

NOTA: As quantidades acima estão em percentual inferior ou igual a 50%, ou seja, 40% do 

item de maior relevância descrito na planilha anexa deste edital, segundo orientação do TCU em 

face do Acórdão 2656/2007 e Acórdão 32/2011-Plenário – Rel. Ubiratan Aguiar e Sumula 

263/TCU. 

  

8.1.2. Certidão de registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo Conselho da Classe, em nome da 

licitante, com validade na data de sua apresentação.  

 

8.1.3. Relação detalhada, firmada pela própria licitante, indicando as instalações, o 

aparelhamento e do pessoal técnico e equipamentos mínimos, adequados e disponíveis para a 

realização do objeto desta licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 

equipe técnica que se responsabilizará pela correta e regular prestação de serviço.  

 

8.1.4. Certidão de acervo Técnico - CAT deverá referir-se as atividades técnicas que façam 

parte das atribuições legais dos profissionais, sendo que somente será aceitas as constantes do 

artigo 10 da Resolução n. 218 do Confea e relacionadas a execução do serviço.  

 

8.2. A documentação relativa a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos profissionais constituirá 

em:  

 

8.2.1. Registro/Certidão de inscrição dos membros da EQUIPE TÉCNICA SUPERIOR no 

Conselho Profissional competente que exija tal inscrição, da região ou sede da empresa.  

 

Engenheiro Sanitarista ou Civil (referentes aos serviços de varrição); e Engenheiro 

Florestal, ou Agrônomo, ou Técnico Agrícola, ou Técnico Florestal (referentes aos 

serviços de poda). 
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8.2.2. Possuir o licitante, na data prevista para a entrega dos envelopes, vínculo com os 

profissionais de nível superior registrado no Conselho Profissional Competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica, acompanhado do CAT, por execução de serviços de 

características semelhantes, conforme resoluções nº 310 de 23 de Julho de 1986 e Ref.  

 

Sessão Plenária Ordinária 1.316. Decisão n.º PL-0294/2003, Protocolos n.º CF-1481/2000, CF-

1482/2000, CF-3849/2000 e CF-0771/2002 (Dossiê). Interessados Crea-PR e Crea-ES.  

 

Da Descrição dos Serviços: 

 

a) Varrição manual de vias urbanas das vias urbanas pavimentadas; 

b) Capinação manual, raspagem da linha d'água das vias urbanas pavimentadas;  

C) Pintura de meio fio;  

d) Poda de árvores/arbustos com transporte do material produzido. 

 

8.2.2.1. Certidão de acervo Técnico - CAT deverá referir-se as atividades técnicas que façam 

parte das atribuições legais do profissional, sendo que somente serão aceitas as constantes do 

artigo 10 da Resolução n. 218 do Confea e relacionadas a execução do serviço.  

8.2.3. A vinculação dos profissionais constantes dos itens 8.2.2 e 8.2.10 será caracterizada 

através do vínculo empregatício, participação societária ou por meio de contrato de prestação 

de serviços.  

8.2.4. O vínculo empregatício será comprovado mediante anexação de cópia da carteira 

profissional de trabalho - CTPS e da FRE - Ficha de Registro de Empregados, que demonstre a 

identificação do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do 

profissional. 

8.2.5. A participação societária será comprovada à luz dos documentos apresentados 

consoante o item 8.2.3.  

8.2.6. O contrato de prestação de serviços a que se refere o item 8.2.3., deverá ser 

apresentado de acordo com a legislação comum, com firma reconhecida do contratante e 

contratado e ter vigência temporal até a entrega do objeto da licitação à Administração 

Pública.  

8.2.7. Os atestados e/ou certidões de capacidade técnica deverão ter sido emitidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado e devidamente certificados/averbados pelo 

Conselho de Classe correspondente ao profissional.  

 

8.2.7.1. Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante principal dos 

serviços (órgão ou ente público), deverá ser juntada a documentação pelo menos um dos 

seguintes documentos: 
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8.2.7.1.1.declaração formal do contratante principal confirmando que o licitante tenha 

participado da execução do serviço objeto do contrato;  

8.2.7.1.2.autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do 

licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado;  

8.2.7.1.3.contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente 

registrado no Conselho competente.  

8.2.8. Os documentos acima referidos são presumidamente verdadeiros em sua forma e 

conteúdo.  

Caso a Comissão Permanente de Licitação constate indícios de fraude oferecerá denúncia junto 

aos Órgãos competentes, relatando o incidente licitatório. 

8.2.9. No que se refere à apresentação de atestados constantes deste Edital, as licitantes, 

quando se tratar de atestados inespecíficos, deverão destacar as referências inerentes às 

exigências deste termo. 

8.2.10. Comprovação de possuir, em seu quadro funcional, Registrado em Carteira com 

Apresentação da GFIP/SEFIP do mês subseqüente a data da assinatura do contrato, profissional 

qualificado no mínimo 01 (um) técnico de segurança no trabalho, de acordo com a NR 4 (Norma 

Regulamentadora). 

8.2.11. Deverá ser apresentado pela empresa vencedora do processo, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, a contar da data de publicação da homologação deste certame a 

METODOLOGIA DE TRABALHO nos termos dispostos no Termo de Referência anexo a este 

edital.  

 

9. Da Apresentação Da Metodologia Executiva De Operação Dos Serviços de Limpeza 

Urbana. 

9.1. Por se tratar de licitação cujo objetivo envolve a prestação de serviço público essencial e 

cuja continuidade não pode ser comprometida (par. 9. Do artig030 da Lei 8666/93), o licitante 

deverá apresentar metodologia executiva de operação de serviços com base no termo de 

referência e seus anexos. Esta Metodologia, deverá estar consubstanciada para execução dos 

serviços objeto desta licitação, em impresso e com CD Rom (Identificado e Rubricado), gravado 

em sessão fechada e cujo formato dos arquivos seja; xls (planilhas), doc, texto, e .dxf e ou 

outro processo eletrônico (plantas gráficas) observando todos os dados constantes no Projeto 

básico/Especificações Técnicas - (Anexo I) do presente Edital, e de todos os seus anexos. A 

Metodologia Executiva de Operação dos Serviços deverá ser apresentada no prazo máximo de 

15 (quinze) dias corridos a contar da data de publicação da homologação deste certame, e 

deverá conter, obrigatoriamente, o seguinte:  

 

9.1.2. Plano referencial de varrição de vias urbanas pavimentadas:  
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9.1.2.1. O Plano referencial de Varrição de Vias Pavimentadas deverá ser elaborado 

observando-se as normas previstas no projeto básico, especificações técnicas (Anexo I), neste 

Edital e dos respectivos anexos, devendo ser constituído de memorial descritivo e justificativo, 

contendo:  

a) Descrição da metodologia operacional proposta para a realização dos serviços de varrição 

manual;  

b) Dimensionamento e especificação dos equipamentos da varrição;  

c) Plano de implantação dos serviços de varrição de vias pavimentadas, contemplando:  

c.l) Identificação e detalhamento das atividades integrantes das fase de:  

c.1.1) Planejamento  

c.1.2) Mobilização de recursos humanos  

c.1.3) Mobilização de equipamentos  

d)Plano de divulgação, esclarecimento e orientação da comunidade  

e)Plano de controle da qualidade dos serviços  

 

9.1.3. Mapas e relações de vias indicando a frequência referencial de varrição nas legendas 

abaixo discriminadas, observadas as especificações prevista no projeto Básico/Especificações 

Técnicas - Anexo I:  

6/d - 6 vezes/dia  

4/d - 4 vezes/dia  

2/d - 2 vezes/dia  

1/d - 1 vez/dia  

2/s - 3 vezes/semana  

2/s - 2 vezes/semana  

Para outras freqüências eventualmente julgadas necessárias a licitante deverá indicar o 

número de varrições por dia (/d) ou por semana (/s)  

9.2. Na elaboração da metodologia executiva de operação dos serviços, a licitante deverá 

observar todos os dados estabelecidos no corpo deste edital e de seus anexos.  

9.3. A metodologia executiva de operação dos serviços só será considerada aceita se atender 

as exigências contidas neste edital e seus anexos.  

9.4. A licitante que apresentar a Metodologia Executiva de Operação dos Serviços, de forma 

incompleta, incompreensível, ilegível e/ou com omissões, bem como a que apresentar esta 

metodologia que comprovadamente não tenha viabilidade técnica ou que não atenda aos 

requisitos, normas e especificações deste Edital e seus anexos será considerada inabilitada. 
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10. Do Reajustamento Dos Preços:  

10.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixo e irreajustáveis, pelo prazo de 01 (um) 

ano, contados a partir da data de assinatura do contrato.  

10.2. Para a aplicação do reajuste dos preços o Índice Inicial será o mês da elaboração do 

orçamento referencial.  

10.3. No reajuste dos preços aplicar-se-á a formula abaixo;  

P=PO x {0,60 x (M/Mo) + 0,20 x (I/Io) + 0,20 x (C/Co)}  

Onde;  

P - Preço Unitário Reajustado  

Po - Preço Unitário contratual dos serviços (mês de apresentação da proposta)  

M - Piso salarial da categoria no Município, ou de acordo com Dissídio Coletivo de Trabalho no mês 

de reajuste.  

Mo - Piso salarial da categoria no Município, ou de acordo com o Dissídio Coletivo de trabalho no mês 

do reajuste.  

I - Índice geral de preços - Disponibilidade interna, divulgado pela Fundação Getulio Vargas, no mês 

do reajustamento.  

Io - Índice geral de preços - disponibilidade interna, divulgado pela Fundação Getulio Vargas, no 

mês da apresentação da proposta.  

C - Preço do litro de combustível no mês de reajustamento.  

Co - Preço do litro de combustível no mês de apresentação da proposta.  

10.3.1. Na hipótese de ocorrência de revisão de equilíbrio econômico, financeiro do contrato, a 

variação do índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que não tenham sido objeto 

de revisão contratual.  

10.4. Não sendo conhecido até a época da elaboração do documento de cobrança, o índice definitivo 

utilizado para o reajustamento, será aplicado de forma provisória, o último índice conhecido. As 

eventuais diferenças apuradas após a divulgação do índice definitivo serão acertadas por ocasião do 

pagamento da fatura do mês seguinte.  

 

11. Da Descrição Da Contratação: Aquisição e ou Serviços:  

(  ) compras de materiais e bens comuns.  

(  ) compras de equipamento e matérias permanentes.  

(X) serviços comuns - manutenção/prestação de serviços.  

(  ) serviços especializados.  

(   ) serviços técnicas - consultoria/auditoria/assessoria.  

 (  ) serviços de engenharia e obras.  

 

12. Da Forma de Pagamento:  
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Em até 30 dias após o recebimento e atestado da nota fiscal. A contratada deverá no ato de 

apresentação das notas fiscais mensais, durante a vigência do contrato, apresentar todas às 

certidões de regularidade (municipal, estado, união, trabalhista).  

13. Publicações: 

(  ) jornal oficial da união - d.o.u                            (  ) Jornal Oficial do Estado – IOMAT 

( x ) Jornal dos Municípios – amm                           ( x ) Internet 

( x ) Jornal de circulação estadual – outros 

 

14. Da Sugestão:  

(  ) CONVITE                                      ( x ) PREGÃO PRESENCIAL 

(  ) CONCORRENCIA PÚBLICA        (  ) DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART.24 IV 

(  ) TOMADA DE PREÇOS                (  ) PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 

(  ) PREGÃO ELETÔNICO                (  ) LEILÃO 

 

15. Do Prazo: 

15.1. O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com O disposto no 

artigo 57, II, da Lei nº , 8666/93.  

 

15.2. O prazo para assinatura do termo do contrato será de até 10 (dez) dias consecutivos, 

contados a partir da data da convocação oficial, sob pena de decair o direito a contratação, 

nos termos do artigo 64 da Lei n. 8666/93 e suas alterações.  

16.Recurso: ( x ) PRÓPRIO     (  )ESTADUAL     (  ) FEDERAL 

17. Da Fiscalização:  

Caberá à Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana - SMSPMU, que designa neste 

ato, o servidor VIRDINEI DA SILVA BENS, brasileiro portador de RG nº. 4157979-0 SSP/PR 

e CPF 574.822.259-00, nos termos do Art. 67 da Lei nº. 8.666 de 21 de Junho de 1993".  

 

Modelo Tecnológico 

Os serviços que constituem o objeto deste edital deverão ser executados em conformidade 

com a Metodologia de Trabalho Proposta ou com as Ordens Específicas de Serviços a serem 

expedidas pela Contratante à época da realização do Contrato, atendidas as demais 

especificações e elementos técnicos constantes deste Anexo.  

A Contratante, no desenvolvimento dos serviços, poderá propor alternativa operacional 

diferente dos planos e das metodologias de trabalhos propostos, de forma a assegurar a 

melhoria da qualidade dos serviços. 
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O sistema de gestão de Limpeza Urbana originários deste "Projeto Básico" tem por objetivo a 

implementação de um modelo tecnológico fundamentado em estudos de dados técnicos, 

científicos e econômicos, realizados sobre a questão da Limpeza Urbana neste município. Essa 

concepção teve como base, a avaliação das condições atuais do sistema e a necessidade das 

seguintes intervenções imediatas. 

Promover mudanças efetivas a serem realizadas no município. Ampliar em curto prazo a área 

de abrangência de prestação dos serviços de limpeza pública urbana, visando a universalização 

dos serviços.  

Tratar os serviços com tecnologias modernas e viáveis, das formas ambiental e econômica. 

Definir as diretrizes básicas dos serviços de limpeza pública urbana com a comunidade, 

estimando a participação da população e a mudança de hábitos.  

 

Serviços a Serem Realizados: 

Os Serviços de Limpeza Urbana a serem realizados compreendem a realização da limpeza 

pública urbana na área sob a jurisprudência administrativa deste município, especificados no 

corpo deste projeto básico, que deverão ser executados mediante programação previamente 

estabelecida pela Contratante através de "Ordens Específicas de Serviços" e programações 

consubstanciada na "Metodologia de Trabalho" proposta.  

 

Em cada atividade de limpeza urbana a ser desenvolvida a Contratada deverá fazer uso de mão 

de obra, veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades 

necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária pelo edital.  

a) Varrição manual de vias urbanas pavimentadas e logradouros;  

b) Capinação manual, raspagem da linha d'água das vias urbanas pavimentadas;  

c) Pintura de meio fio;  

d) Poda de árvores/arbustos com transporte do material produzido. 

 

Especificações dos Serviços: 

VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS   

Consiste na operação manual de varrer ambos os lados de uma rua (guias) pavimentada, 

esvaziar cestos de lixo existentes e acondicionamento dos resíduos resultantes do serviço em 

sacos plásticos.  

O serviço deverá ser executado em todas as guias, nas freqüências e horários estipulados na 

metodologia.  

 

PLANEJAMENTO: 

Os serviços de varrição manual (vias e logradouros públicos) serão realizados de segunda a 

sábado, no período diuturnamente, mediante uma programação prévia e mensal descrita no 
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plano de trabalho ou, em casos específicos, mediante "Ordens Específicas de Serviços" a serem 

emitas pela Contratante. Na área do centro da cidade de Várzea Grande os serviços de varrição 

manual deverão ser realizados de Segunda à Domingo. Os detritos e resíduos sólidos 

recolhidos deverão ser acondicionados em sacos plásticos de 100 litros, suficientemente 

resistentes, na cor preta, utilizando-se como recipiente o carrinho de varrição.  

 

A Contratada deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, quando deverá 

proceder a limpeza das vias e logradouros públicos nos locais da realização de eventos 

esportivos; culturais e artísticos, o mais rápido possível após o término dos mesmos de 

forma a restaurar suas condições de limpeza.  

 

A contratada deverá distribuir o pessoal e ferramentas em setores de varrição, que deverão 

ter sua freqüência definida pelo nível de prioridade e fluxo das referidas vias, bem como 

discriminar os trechos de vias constantes de cada setor, com as suas respectivas extensões, 

cuja produção mensal tem que ser compatível com a quantidade prevista na planilha do 

Edital. 

 

METODOLOGIA DO TRABALHO: 

A Contratada, à época da execução dos serviços, deverá manter as vias e logradouros públicos 

indicados no plano de trabalho em permanentes condições básicas de limpeza, de acordo com as 

condições necessidades e características de cada local e que satisfaça a população servida, ou seja, 

a ausência de detritos e resíduos sólidos ao longo das sarjetas e respectivos passeios. Nas praças 

públicas e passeios, os serviços de varrição manual abrangerão somente o entorno das mesmas.  

 

A varrição de guias de vias e logradouros deverá ser executada de forma a abranger quaisquer 

detritos e resíduos sólidos soltos que se encontrarem em uma faixa média com largura de 0,60 m ao 

longo das guias das vias indicadas, largura está contada a partir da face vertical do meio fio, em 

cada uma das margens.  

 

A execução do serviço, definida pelo nível de prioridade e do fluxo das vias urbanas, será realizada 

com o equipamento do tipo "Iutocar" de tamanho mínimo de 100 litros e munido de sacos plásticos.  

 

Os sacos plásticos cheios serão dispostos ao longo das vias de fácil acesso para posterior remoção 

pelo veículo coletores de resíduos da Limpeza Urbana.  

 

Nas áreas pavimentadas de difícil acesso aos veículos coletores de resíduos da Limpeza Urbana, os 

sacos plásticos deverão ser conduzidos para locais de fácil acesso.  
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Na execução da coleta, os garis deverão apanhar e transportar os sacos com o cuidado necessário 

para não danificá-los e evitar o derramamento de lixo nas vias urbanas. Caso isto ocorra, é de 

responsabilidade da contratada que coleta os resíduos que com a utilização de vassouras, recolher o 

lixo derramado e depositar no veículo de coleta de resíduos de Limpeza Urbana.  

 

DIMENSIONAMENTE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

Serão utilizando para tal: carrinho de varrição tipo "lutocar" com vassourão apropriado, pá, além de 

sacos plásticos em quantidade suficiente para a execução dos serviços. Para cada dupla de 

varredores, será exigido 01(um) carrinho de varrição, a quantidade mínima de pessoal é de 75 

(setenta e cinco) agentes e 02 (dois) fiscais, além de uma varredeira de rua com operador e 04 

(quatro) caminhão de carroceria de 16m³ com motorista. 

 

CAPINAÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS: 

Os serviços de capina manual compreendem ao corte completo e a retirada da cobertura vegetal 

existente nas guias de vias e logradouros, com o fim de evitar que o mato, capim e ervas daninhas 

prejudiquem o trânsito de pessoas e de veículos, a segurança pessoal, a estética e a sanidade dos 

logradouros públicos e das áreas residenciais. Visa, ainda, impedir a transformação dessas áreas em 

depósitos de detritos, em esconderijo de pessoas suspeitas e em focos de desenvolvimento de 

mosquitos e roedores.  

 

PLANEJAMENTO: 

 Os serviços de capinação manual, roçagem, de vias urbanas deverão ser realizados através de 

programações a serem emitidas pela Contratante, de 2ª feira á Sábado, em freqüência diária, no 

período diurno.  

 

O planejamento dos serviços será realizado através de uma programação prévia e mensal, para que 

todas as ruas pavimentadas do município recebam este benefício.  

 

As programações de serviço deverão indicar, de forma regular e com freqüência mensal, a 

localização das vias e logradouros onde serão realizados os serviços, o dimensionamento dos 

recursos necessários, a freqüência e o horário de atendimento.  

 

METODOLOGIA DO TRABALHO:  

A metodologia de trabalho a ser utilizada para capinação manual, roçagem, será respectivamente a 

remoção de ervas daninhas, ou qualquer vegetação que por acaso cresçam nas guias; corte da 

vegetação nas mesmas i remoção da areia:  
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Todo material produzido pela capinação manual, deverão ser confinado ao longo das vias e dos 

logradouros atendidos, em locais previamente determinados, devendo ser recolhido pelo veículo que 

acompanha os serviços.  

 

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

A equipe dimensionada para a execução dos serviços deverá ser composta de 12 (doze) agentes de 

limpeza e 01 (um) fiscal para os serviços de capinação manual, além de 01 (um) caminhão 

basculante de 6m3 com motorista, com ferramental e insumos tais como, enxadas, carros de mão, 

pás, vassourões, em quantidade compatível com o quadro de pessoal de cada serviços, e deverão 

ter suas composições de custo elaboradas separadamente, já que os serviços serão medidos 

individualmente. 

 

PINTURA DE MEIO FIO  

Os serviços de pintura de meio-fio de vias pavimentadas, tem um caráter especial para limpeza 

urbana, pois deixa um aspecto de asseio e limpeza bem realizada, além de uma orientação do 

tráfego e melhor higienização. 

 

PLANEJAMENTO: 

Os serviços de pintura de meio-fio de vias urbanas deverão ser realizados através de programações 

a serem emitidas pela Contratante, de 2ª feira á Sábado, em freqüência diária, no período diurno.  

 

O planejamento dos serviços será realizado através de uma programação prévia e mensal, para que 

todas as ruas pavimentadas do município recebam este benefício.  

 

As programações de serviço deverão indicar, de forma regular e com freqüência mensal, a 

localização das vias e logradouros onde serão realizados os serviços, o dimensionamento dos 

recursos necessários, a freqüência e o horário de atendimento.  

 

METODOLOGIA DO TRABALHO:  

A metodologia de trabalho a ser utilizada para pintura de meio-fio de vias urbanas será 

respectivamente a pintura de meio-fio de vias urbanas onde serão àquelas em que o gari aplicará 

uma solução de cal hidratada na superfície e face do meio fio de vias urbanas, deforma contínua, 

utilizando-se para tanto, ferramentas e produtos próprios e manuais. 

 Todo material utilizado será transportador pelo caminhão basculante, assim como o pessoal que 

desenvolverá tais serviços. 

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

A equipe dimensionada para a execução dos serviços deverá ser composta de 04 (quatro) agentes 

de limpeza e 01 (um) caminhão basculante de 6m3 com motorista, com ferramental e insumos tais 
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como, balde/bocha e cal/hidracor em quantidade compatível com o quadro de pessoal de cada 

serviços, e deverão ter suas composições de custo elaboradas separadamente, já que os serviços 

serão medidos individualmente. 

 

PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS COM TRANSPORTE DO MATERIAL PRODUZIDO.  

Os serviços de Poda de Arvore e arbustos é a retirada de folhas, ramos e galhos com o objetivo de 

modificar a aparência estética da planta;  

 

PLANEJAMENTO  

Os serviços de Poda de arvore e arbustos deverão ser realizados através de programações a serem 

emitidas pela Contratante, de 2ª feira á Sábado, em freqüência diária, estipulada pela Pasta.  

 

METODOLOGIA DE TRABALHO  

A metodologia de trabalho a ser utilizada para este serviço, como sendo as funções de cortar galhos 

que interferem em fiação de iluminação pública e distribuição elétrica bem como interferência no 

transito, assim como poda ornamental e paisagismo de praças e logradouros públicos do Município 

de Várzea Grande/MT. 

 

DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

A equipe dimensionada para a execução dos serviços deverá ser composta de 07 (sete) agentes de 

Poda para o serviços de poda e paisagismo, 01 (um) fiscal para os serviços de poda e paisagismo, 

além de 01 (um) caminhão basculante de 6m3 com motorista com ferramental e insumos tais como, 

enxadas, carros de mão, pás, vassourões, garfo, facão, roçadeiras, foice, tesourão, ciscador, 

estrovenga, cone em quantidade compatível com o quadro de pessoal de cada serviços, e deverão 

ter suas composições de custo elaboradas separadamente, já que os serviços serão medidos 

individualmente.  

 

DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DAS CATEGORIAS 

Ressaltamos que, o salário, benefícios e encargos relativos a remuneração dos funcionários, deverão 

OBRIGATORIAMENTE obedecer as Convenções Coletivas das Categorias, do ano de 2015, de acordo 

com o descrito abaixo 

Para o cargo de motorista deverá ser OBRIGATORIAMENTE usada a Convenção Coletiva n.º 

095/2015/MT, enquanto que para os demais funcionários a Convenção Coletiva que deverá ser 

usada é a n.º 043/2015/MT. 

 

DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 

As empresas licitantes terão a responsabilidade quanto a apresentação das planilhas de composição 

de custos, as quais deverão ser elaboradas pelas mesmas, contendo todos os itens referentes a este 
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Termo de Referência, não podendo alegar a posteriori, desconhecimento. 

 

Ressalte-se ainda que, as planilhas apresentadas e que tiverem inconsistências ou irregularidades 

em seus valores, serão desclassificadas, o que impedirá a licitante de continuar nas fases do 

certame. 

Várzea Grande, 11 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA 

ASSESSOR JURIDICO 

OAB/MT 14.615 
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Justificativa para a realização do Pregão Presencial em Lote Único 

 

 A presente justificativa tem o objetivo de demonstrar os motivos da realização 

do pregão presencial em lote único, tais como economia para a Administração, viabilidade técnica, 

excelente atendimento pelos licitante vencedor, dentre outros motivos. 

 Como já repisado, o certame licitatório que será realizado por esta 

Municipalidade, deverá ser por lote único, divididos em itens, pela comprovação da eficiência técnica 

e qualidade do serviço, apresentando como paradigma o modelo usado pela Capital do Estado, 

realizando suas licitações por lote único. 

 Nesta Seara, as vantagens seriam o maior nível de controle pela Administração 

na execução dos serviços, a maior interação entre as diferentes fases da execução dos serviços, a 

maior facilidade no cumprimento do cronograma preestabelecido e na observância dos 

prazos mensais, concentração da responsabilidade pela execução dos serviços em uma só 

pessoa jurídica e concentração da garantia dos resultados. 

 Não obstante, em uma situação hipotética, porém podendo se tornar real ao 

dividirmos em lotes os serviços licitados, imaginemos que um licitante ganhador da pintura de meios 

fios necessite executar suas atividades, mas o licitante vencedor da varrição ainda não fez a limpeza 

do local; ou que o licitante vencedor do lote de podação execute seus serviços no mesmo momento 

em que o licitante vencedor da pintura de meios fios esteja executando os seus.   

 Totalmente inviável a realização dos serviços no exemplo supracitado.  

 Outro exemplo claro de que o processo licitatório é mais vantajoso para o 

Município, encontra-se no fato de que em lote único teremos 01 (um) escritório/gerente para todos 

os itens, enquanto que a divisão de lotes traria a necessidade de 04 (quatro) escritórios/gerentes, 

dentre outras despesas, o que oneraria ainda mais o Município, pois as empresas repassarão tais 

custos. 

 Assim, colacionamos a partir de agora, diversos artigos, resoluções, doutrinas 

e leis de dispõe sobre o assunto. 

  Frise-se que, há um grande ganho para a Administração na economia de 

escala, que aplicada na execução de determinado serviço, implicaria em aumento de quantitativos e, 

consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pelo Município. Senão vejamos o que 

dispõe o artigo 23, § 1º, da Lei 8666/93, in verbis: 

"As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão 

divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e 

economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao 

melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à 

ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala". 
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 Uma prática que tem se tornado comum por parte dos administradores 

públicos é o critério de licitação por lote único, em que se faz necessário que a proposta dos 

licitantes englobe toda a execução do objeto, mesmo que nesta se incluam concomitantemente 

aquisição de materiais, obras e prestação de serviços, atividades de natureza distinta e que 

poderiam ser prestadas por diversas empresas. 

 Em geral, argumentam que a licitação por lote único é mais satisfatória do 

ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do empreendimento, haja vista que o 

gerenciamento permanece todo o tempo a cargo de um mesmo administrador. 

 

 O TCU, na Decisão 393/94 do Plenário, assim se posicionou: 

"firmar o entendimento, de que, em decorrência do disposto no art. 3º, 

§1º, inciso I; art. 8º, § 1º e artigo 15, inciso IV, todos da Lei nº 

8.666/1993, é obrigatória a admissão, nas licitações para a 

contratação de obras, serviços e compras, e para alienações, onde o 

objeto for de natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou 

complexo, da adjudicação por itens e não pelo preço global, com vistas 

a propiciar a ampla participação dos licitantes que, embora não 

dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição 

da totalidade do objeto, possam, contudo, fazê-lo com referência a 

itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 

adequarem-se a essa divisibilidade". 

 

 Nesse ponto, resta claro que o legislador presume que os princípios da 

isonomia e da competitividade, tão caros à Administração, se coadunam mais com esse tipo de 

licitação. 

 Para Jessé Torres Pereira Júnior, ao comentar acerca do parcelamento do 

objeto, o dispositivo quer "ampliar a competitividade no âmbito do mesmo procedimento 

licitatório, destinado à compra da integralidade do objeto. A ampliação adviria da 

possibilidade de cada licitante apresentar-se ao certame para cotar quantidades parciais 

do objeto, na expectativa de que tal participação formasse mosaico mais variado de 

cotações de preço, barateando a compra, de um lado, e proporcionando maior acesso ao 

certame a empresas de menor porte, de outro".  

 O TCU já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, no caso 

específico, a licitação por lote único seria a mais eficiente à administração: 

 

"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratação parcelada 
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adotado nesse parecer utilizou uma excessiva pulverização dos 

serviços. Para cada um de cinco prédios, previram-se vários contratos 

(ar condicionado, instalações elétricas e eletrônicas, instalações 

hidrossanitárias, civil). Esta exagerada divisão de objeto pode 

maximizar a influência de fatores que contribuem para tornar mais 

dispendiosa a contratação (...) embora as estimativas numéricas não 

mostrem consistência, não há nos autos nenhuma evidência no sentido 

oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso para a 

Administração. Ao contrário, os indícios são coincidentes em 

considerar a licitação global mais econômica" (Acórdão nº 3140/2006 

do TCU). 

  Assim, nas hipóteses de licitação com diversidade de serviços, o 

entendimento dos Tribunais de Contas tem sido o de que o parcelamento ou não do objeto 

da licitação deve ser auferido sempre no caso concreto, perquirindo-se essencialmente 

acerca da viabilidade técnica e econômica do parcelamento e da divisibilidade do objeto. 

 O TCU, no Acórdão nº 732/2008, se pronunciou no sentido de que "a questão 

da viabilidade do fracionamento deve ser decidida com base em cada caso, pois cada obra 

tem as suas especificidades, devendo o gestor decidir analisando qual a solução mais 

adequada no caso concreto". 

 Desta forma, ao se licitar por lote único, deve o administrador analisar por 

meio dos setores técnicos acerca da viabilidade técnica e econômica de dividir-se o objeto licitatório, 

pois segundo Justen Filho, "a obrigatoriedade do fracionamento respeita limites de ordem 

técnica e econômica. Não se admite o fracionamento quando tecnicamente isso não for 

viável ou, mesmo, recomendável. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade 

qualitativa do objeto a ser executado. (...) a unidade do objeto a ser executado não pode 

ser destruída através do fracionamento". 

 

 Portanto, pelo exposto, resta amplamente demonstrado que o processo 

licitatório por lote único é o mais vantajoso e viável para o Município, razão pela qual foi escolhido. 

 

 Várzea Grande/MT, 11 de novembro de 2015. 

 

 

PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/MT N.º 14.615 
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ANEXO I DO TR 

 

VIAS COM VARRIÇÃO DIÁRIA DIURNA 

     EXTENÇÃO   

AVENIDA ALZIRA SANTANA          3.456   

AVENIDA COUTO MAGALHÃES (TRECHO)         1.242   

AVENIDA FILINTO MULLER (TRECHO) 2 FAIXAS          5.335   

AVENIDA FREI COÍMBRA          1.134   

AVENIDA PRES. ARTUR BERNARDES 2 FAIXAS          3.132   

AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO          2.398   

EMANUEL FRANCISCO DE PAULA (TRECHO)             562   

PRES. EURICO GASPAR DUTRA (TRECHO)             562   

RUA 23 DE SETEMBRO             108   

RUA 24 DE MAIO             194   

RUA 24 DE OUTUBRO             194   

RUA ADNAIR F. DE MATOS             216   

RUA ALMIRANTE BAROSO             648   

RUA ANTENOR MALHEIRO (TRECHO)             518   

RUA ANTONIO DE BARROS N FILHO             108   

RUA AQUIDABÃ             140   

RUA BENEDITO MONTEIRO (TRECHO)             162  

RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES          2.376   

RUA CAPITÃO COSTA (TRECHO)             540   

RUA CEL. JOÃO NOBERTO DE BARROS (TRECHO)             119   

RUA CLÓVES HUGNE             486   

RUA CORONEL GONÇALO DE FIGUEREDO             346   

RUA COUTO MAGALHÃES (TRECHO)             756   

RUA DA INDEPENDÊNCIA             378   

RUA DO LIVRAMENTO (TRECHO)             443   

RUA EMILIO FIGUEREDO (TRECHO)             810   

RUA EPTACIO PESSOA (TRECHO)              108   

RUA FENELON MULLER (TRECHO)             640   

RUA GOVERNADOR PEDRO PEDROCCIAN          1.480   

RUA JAIME BENEVIDES (TRECHO)             184   

RUA JOÃO LIBANIO (TRECHO)             119   
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RUA MAMED UNTAH             216   

RUA MARACAJU (TRECHO)              43   

RUA MIGUEL BARACAT             248   

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA             140   

RUA NOSSA SENHORA DA SALETE             151   

RUA NOSSA SENHORA DO CARMO             162   

RUA POETA BELMIRO BRAGA             140   

RUA SALIM NADAF          1.350   

RUA SANTOS DUMONT             302   

RUA TENENTE CIPRIANO (TRECHO)              86   

    

VIAS COM VARRIÇÃO DIÁRIA NOTURNA 

    EXTENÇÃO   

AVENIDA ALZIRA SANTANA          3.456   

AVENIDA COUTO MAGALHÃES (TRECHO)          1.242   

AVENIDA FILINTO MULLER (TRECHO) 2 FAIXAS          5.335   

AVENIDA FREI COÍMBRA          1.134   

AVENIDA PRES. ARTUR BERNARDES 2 FAIXAS          3.132   

AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO          2.398   

EMANUEL FRANCISCO DE PAULA (TRECHO)             562   

PRES. EURICO GASPAR DUTRA (TRECHO)             562   

RUA 23 DE SETEMBRO             108   

RUA 24 DE MAIO             194   

RUA 24 DE OUTUBRO             194   

RUA ADNAIR F. DE MATOS             216   

RUA ALMIRANTE BAROSO             648   

RUA ANTENOR MALHEIRO (TRECHO)             518   

RUA ANTONIO DE BARROS N FILHO             108   

RUA AQUIDABÃ             140   

RUA BENEDITO MONTEIRO (TRECHO)             162   

RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES          2.376   

RUA CAPITÃO COSTA (TRECHO)             540   

RUA CEL. JOÃO NOBERTO DE BARROS (TRECHO)               119   

RUA CLÓVES HUGNE             486   

RUA CORONEL GONÇALO DE FIGUEREDO             346   

RUA COUTO MAGALHÃES (TRECHO)             756   
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RUA DA INDEPENDÊNCIA             378   

RUA DO LIVRAMENTO (TRECHO)             443   

RUA EMILIO FIGUEREDO (TRECHO)             810   

RUA EPTACIO PESSOA (TRECHO)              108   

RUA FENELON MULLER (TRECHO)             640   

RUA GOVERNADOR PEDRO PEDROCCIAN          1.480   

RUA JAIME BENEVIDES (TRECHO)             184   

RUA JOÃO LIBANIO (TRECHO)             119   

RUA MAMED UNTAH             216   

RUA MARACAJU (TRECHO)              43   

RUA MIGUEL BARACAT             248   

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA             140   

RUA NOSSA SENHORA DA SALETE             151   

RUA NOSSA SENHORA DO CARMO             162   

RUA POETA BELMIRO BRAGA             140   

RUA SALIM NADAF          1.350   

RUA SANTOS DUMONT             302   

RUA TENENTE CIPRIANO (TRECHO)              86   

 

 

 

   

    

VIAS COM VARRIÇÃO ALTERNADA DIURNA  

     EXTENÇÃO   

AV. DA FEB (TRECHO 2 FAIXAS)          5.940   

AV. Dr. PARANÁ          2.851   

AV. JULIO MILLER (TRECHO)             648   

AVENIDA 31 DE MARÇO 2 FAIXAS           4.882   

AVENIDA GOV. JULIO CAMPOS 2 FAIXAS (TRECHO)          4.752   

AVENIDA GOVERNADOR JULIO CAMPOS (TRECHO) 2 

FAIXAS 
         2.592   

AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS (TRECHO) 2 

FAIXAS 
         4.320   

PRAÇA DO AEROPORTO          1.296   

R. BRASIL (TRECHO)          1.058   

R. ESTADOS UNIDOS   324  

R. FILINTO MILLER          4.428   
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R. RIO DE JANEIRO             194   

RODOVIA DOS EMIGRANTES (TRECHO)          1.080   

RUA ALACIR DE DELANNES             594   

RUA ALBINO MENDES DE CAMPOS             497   

RUA DOM ORLANDO CHAVES              972   

RUA Dr MANOEL VARGAS (TRECHO)             216   

RUA GONÇALO BOTELHO DE CAMPOS (TRECHO)             302   

RUA GOVERNADOR JOÃO PONTES DE ARRUDA 

(TRECHO) 2 FAIXAS 
           3.564   

RUA JOÃO TERTULIANO             626   

RUA MANOEL CORREIA DE ALMEIDA             378   

RUA MARIO CF. ABRAÃO NASSARDEM (TRECHO)             605   

RUA MINISTRO MARIO MACHADO (TRECHO)             702   

RUA SENADOR VICENTE VUOLO             896   

RUA ULISSES POMPEU DE CAMPOS (TRECHO) 2 FAIXAS          1.728   

TREVO             432   

TREVO DO LARGATO             540   

AV MARECHAL RODOM (2 FAIXAS)          1.512   

AV. 31 DE MARÇO (TRECHO)       1.102   

AV. ALEIXO CAMPOS DA CONCEIÇÃO (DUAS FAIXAS 

TRECHO) 
  1.361   

AV. DAS FLORES (TRECHO)             572   

AV. Dr. PARANÁ (TRECHO)             972   

AV. F. VER. ABELARDO RIBEIRO AZEVEDO             648   

AV. JULIO MILLER (TRECHO 2 FAIXAS)          5.724   

AV. LEONCIO LOPES DE MIRANDA (TRECHO)             648   

AV. RIO CUIABÁ             356   

AV. SANTA LAURA (TRECHO)          1.112   

AV. SOUZA LIMA             389   

AV. TIRADENTES (TRECHO 2 FAIXAS)             691   

AVENIDA AGNELO VENANCIO DE SOUZA             454   

AVENIDA DOM ORLANDO CHAVES (TRECHO)             670   

AVENIDA LEONCIO LOPES MIRANDA (TRECHO)          1.242   

AVENIDA TIRADENTES (2 FAIXAS)          1.879   

FLOR DO CAMPO             540   

MIRACY LANNES DA SILVA             108   

NAPOLEÃO JOSÉ DA COSTA (TRECHO)             151   
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PRAÇA GAUCHA             259   

R BERNADO BEACARDINE           432   

R BERNADO BEACARDINE (TRECHO)          140   

R CUMBARÚ   119   

R MACEIO             108   

R NOEL ROSA (TRECHO)          1.037   

R TEIXEIRINHA (TRECHO)          1.004   

R, DOS CACTOS              54   

R, FLAMBOYANT          194   

R. 15 DE MAIO             281   

R. 17 DE JANEIRO (TRECHO)             432   

R. 18 DE AGOSTO             464   

R. ABDALA JOSÉ DE ALMEIDA (TRECHO)          281   

R. ACÁCIA             389   

R. AÇUNCENA              54   

R. ADELINO P. DE CAMPOS          443   

R. AGUA FRIA             378   

R. AGUAPÉ              54   

R. AGUAS QUENTES             378   

R. ALECRIM              65   

R. ALFAZEMAS            140   

R. ALMIRANTE TAMANDARÉ             324   

R. ALTO COITE             378   

R. ALVREDO MONTEIRO (TRECHO)   572   

R. ALZIRA SORIANO DE SOUZA             216   

R. AMARILIS             216   

R. AMÉRICA         184   

R. AMOR PERFEITO             108   

R. ANA GODOY DE CAMPOS             324   

R. ANA LIRA DE ALMEIDA             680   

R. ANCHIETA          162   

R. ANGOLA             216   

R. ANISIO HADDAD          1.328   

R. ANTONIA PEREIRA             432   

R. ANTONIO FAUSTINO             508   

R. ANTONIO ROQUE             518   

R. AQUILINO ROBERTO         670   
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R. ARACAJU             162   

R. ARACY DE ALMEIDA (TRECHO)             216   

R. ARARA AZUL          324   

R. ARARIPE (TRECHO)              43   

R. ARGENTINA             508   

R. ARVORE DA FORTUNA             659   

R. ARY BARROSO   140   

R. ATAULFO ALVES (TRECHO)             108   

R. AURELIA DE ALMEIDA         356   

R. AYRTON SENNA (TRECHO)          540   

R. AZALÉIA            432   

R. BARÃO DE IPENAEMA          162   

R. BARÃO DE MARACAJU          367   

R. BEGÔNIA             432   

R. BEIJA FLOR          119   

R. BÉLGICA             216   

R. BELO HORIZONTE (TRECHO)             119   

R. BEM ME QUER             140   

R. BEM TI VI          119   

R. BENEDITA BERNADINA CURVO             356   

R. BENEDITO ARRUDA GOMES (TRECHO)          378   

R. BERBEDITO CURVO (TRECHO)          1.350   

R. BICO DA ARARA             162   

R. BOLIVIA          108   

R. BORORO             702   

R. BRAGANÇA             778   

R. BRASIL   432   

R. BRASILEIRINHA             119   

R. CAMBE             248   

R. CAMOMILA (TRECHO)             346   

R. CAMPOS DE JORDÃO          346   

R. CANADA          281   

R. CANARIO          464   

R. CAP. ABERTO AGUIAR (TRECHO)          605   

R. CAP. ALBERTO SOCORRO (TRECHO)             -  

R. CAP. CUNHA MATOS (TRECHO)          594   

R. CAP. MANOEL PINHEIROS (TRECHO)          367   
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R. CAPIM CIDREIRA            248   

R. CAPITÃO ALBERTO AGUIAR (TRECHO)          583   

R. CAPITÃO MANOEL PINHEIRO (TRECHO)          572   

R. CARMEM MIRANDA (TRECHO)             259   

R. CASTELO (TRECHO)             162   

R. CEL. NIXIXO           572   

R. CEL. TORQUATO             713   

R. CELINA GUIMARÃES VIANA            238   

R. CEREJERA              54   

R. CHACHAU   248   

R. CHILE          162   

R. CHUVA DE PRATA             302   

R. CÍCERO DE CAMPOS          356   

R. CLARA DE JESUS ARAÚJO          216   

R. COLOMBIA (TRECHO)          173   

R. COMANDANTE JOSE BUCAR          605   

R. COMBATENTE (TRECHO)          259   

R. CONEGO GUIMARÃES (TRECHO)             378   

R. CONSALO CRISOSTOMOPRADO.             140   

R. COPACABANA          162   

R. COPO DE LEITE            119   

R. COQUEIRO             108   

R. CORONEL ESCOLATO (TRECHO)          864   

R. COSTA VERDE (TRECHO)             356   

R. COXIPONES          583   

R. CQMOMILA              119   

R. CRISANTEMO            216   

R. CUIABÁ          972   

R. DA MATIQUEIRA          734   

R. DA PENHA   648   

R. DA ROSA             162   

R. DANTE DE OLIVEIRA            842   

R. DAS ALFAZEMAS            151   

R. DAS ANDORINHAS             140   

R. DAS AVENCAS (TRECHO)             248   

R. DAS BROMÉLIAS             302   

R. DAS CAMÉLIAS             205   
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R. DAS CEREJEIRAS             400   

R. DAS CRAVINAS            108   

R. DAS DÁLIAS            162   

R. DAS FLORES             410   

R. DAS GARDÊNIAS             356   

R. DAS GERBERAS             140   

R. DAS HORTENCIAS (TRECHO)          259   

R. DAS LARANJEIRAS             162   

R. DAS LAVANDAS             140   

R. DAS MARGARIDAS             400   

R. DAS OLIVEIRAS             140   

R. DAS ORQUIDEAS             216   

R. DAS PALMEIRAS   140   

R. DAS PAPOULAS            302   

R. DAS PATÚNIAS (TRECHO)             119   

R. DAS PETÚNIAS             140   

R. DAS ROSAS             216   

R. DAS TULÍPAS            302   

R. DAS VIOLETAS             162   

R. DO DNER (TRECHO)          1.436   

R. DO IPÊ             248   

R. DO JASMIM (TRECHO)             151   

R. DO PEPINO          140   

R. DOM CAMILO FARESINI (TRECHO)            108   

R. DOS AFONSOS             486   

R. DOS AMARILIS             140   

R. DOS ANTURIOS             270   

R. DOS LIRIOS             140   

R. DOUTOR ANTONIO LINS          356   

R. DOUTOR JOAQUIM TANAJURA (TRECHO)          216   

R. DOUTOR MIRANDA RIBEIRO          356   

R. DOUTOR PAULO DE SANTOS          356   

R. DUNGA RODRIGUES   702   

R. DUQUE DE CAXIAS (TRECHO)             259   

R. ELESBÃO PINTO          1.890   

R. ELMAZ GATTAZ MONTEIRO             184   

R. ELVIRA MONTEIRO (TRECHO)             130   
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R. EMANUEL LUIS NUNES             270   

R. EMBAÚBA          119   

R. ENGENHO VELHO (TRECHO)             410   

R. EQUADOR         194   

R. ERVA DOCE              65   

R. ESCOLÁSTICA PINTO (TRECHO)          1.231   

R. ESMERALDA            486   

R. ESTADOS UNIDOS          670   

R. ESTRADA DE SOUZA LIMA             346   

R. ESTRELINHA (TRECHO)             130   

R. EUGÊNIO PINTO             270   

R. EUROPA (TRECHO)          475   

R. FAGUNDES SANTIAGO (TRECHO)              97   

R. FELESMINA DE A. GODOY             184   

R. FELIPE SANTIAGO             508   

R. FILÁNDIA   216   

R. FILINTO MILLER (TRECHO)             259   

R. FLAMBOYANT            216   

R. FLOR AZUL             108   

R. FLOR DE ABRIL             140   

R. FLOR DE LOTUS             302   

R. FLOR DE MAIO             248   

R. FLOR DO CAMPO (TRECHO)             302   

R. FLÔR DO CERRADO              54   

R. FLORÊNCIA SILVA CLARO             508   

R. FORTALEZA (TRECHO)             227   

R. FRANCISCA EDWIGES N. GONZAGA             86   

R. FRANCISCO F. DE ARRUDA (TRECHO)              97   

R. FRANCY CAMPOS VIDAL (TRECHO)             173   

R. FREI AMBRÓSIO DAIDE (TRECHO)             130   

R. FREI AMILIANO MONTEIRO (TRECHO)             130   

R. GAL. CAMISÃO (TRECHO)             421   

R. GARÇA BRANCA          119   

R. GAVIÃO REAL              76   

R. GENERAL MENA BARRETO             378   

R. GETULIO VARGAS   281   

R. GIRASOL             302   
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R. GOIAIS (TRECHO)             702   

R. GOIATACA              54   

R. GOV. ARNALDO FIQUEIRO (TRECHO)          572   

R. GOV. FREDERICO SOLON (TRECHO)          410   

R. GRAMADOS          346   

R. GUACURUS       1.026   

R. GUAIANASES          583   

R. GUANADI             302   

R. GUARANTÂ             162   

R. HENRIQUE PIRES DE CAMARGO             400   

R. HOLANDA             216   

R. HORIZONTE          119   

R. HORTELÃ              54   

R. IANOMANI             324   

R. INDEPENDENTE          119   

R. INOCÊNCIA (TRECHO)             324   

R. IPÊ             464   

R. IPÊ AMARELO             842   

R. IPÊ ROSA   594   

R. IPÊ ROXO             140   

R. IPORÁ             108   

R. IRIS             270   

R. ISABEL DE ALMEIDA SILVA (TRECHO)             173   

R. ITÁLIA             216   

R. ITAPAJÓS (TRECHO)             194   

R. IZABELITA PEROM (TRECHO)          130   

R. JABOTI            97   

R. JACARAÍ             140   

R. JACARANDÁ (TRECHO)          259   

R. JACOB DO BANDOLIM (TRECHO)          1.102   

R. JANGADA             194   

R. JASMIM             270   

R. JATOBÁ (TRECHO)             421   

R. JAURU              32   

R. JOÃO CAVALCANTE          259   

R. JOÃO DE BARROS          119   

R. JOÃO LOPES DE MACEDO (TRECHO)             108   
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R. JOAQUIM TANAJURA          367   

R. JONAS PINHEIRO   464   

R. JORDANA             140   

R. JOSÉ DE ALENCAR (TRECHO)          378   

R. JOSÉ DO PATROCÍNIO (TRECHO)             259   

R. JOSÉ G. DE AMORIM           281   

R. JOSÉ LUIS DA SILVA          119   

R. JOSÉ MARIA             216   

R. JOSÉ MOREIRA (TRECHO)             108   

R. JOSÉ RODRIGUES BENEVIDES (TRECHO)              97   

R. JUINA (TRECHO)             270   

R. JULIO LOUZADA (TRECHO)             756   

R. JULIO NORONHO          464   

R. JUNQUILHA              54   

R. KAYABI            950   

R. LAJEADO             378   

R. LAVANDA             140   

R. LILAC              54   

R. LÍRIO DO CAMPO             140   

R. LIVINO ALBANO (TRECHO)          1.145   

R. LIVRAMENTO (TRECHO)          259   

R. MA. AUGUSTA GENEROSA ESTRELA   86   

R. MA. DIVINA LOBO DUARTE             108   

R. MA. PEDROSA DE MIRANDA             184   

R. MA. QUITÉRIA M. DE JESUS MEDEIROS              86   

R. MA. RITA SOARES DE ANDRADE              86   

R. MAGNÓLIA             302   

R. MAJOR ULBALDO MONTEIRO          216   

R. MAL GOES MONTEIRO   162  

R. MAL MASCARENHA DE MORAIS   508  

R. MANGNÓLIA   140  

R. MANOEL PINTO   356  

R. MARECHAL DEODORO (TRECHO)   259  

R. MARFIM (TRECHO)   313  

R. MARGARIDA (TRECHO)   324  

R. MARIA MULLER   238  

R. MARIANO CAMPOS MAIA (TRECHO)   518  



 
Licitação 

PMVG 

 

N._______ 

ESTADO DE MATO GROSSO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

___________________________________________________________________________________________ 

Av. Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700 – Várzea Grande  

Fone (65) 3688-8020 

 

63 

R. MARÍLIA   140  

R. MÁRIO DE ALMEIDA   313  

R. MARIO NADAF (TRECHO)   86  

R. MARROCOS   216  

R. MATO GROSSO (TRECHO)   497   

R. MEXICO   346  

R. MICHEL ROMOALDO   421  

R. MIGUEL ANGELO CARDOSO   464  

R. MINEIRÃO (TRECHO)   486  

R. MONTE ALEGRE   130  

R. MONTE SANTOS   140  

R. MUCURIM   194  

R. NAIR BELO SOUZA FRANCISCO   238  

R. NHANBIQUARA   378  

R. NICOLAU BUSSIK (TRECHO)   583  

R. NORA NERY (TRECHO)   216  

R. OCEANO ATLÂNTICO   648  

R. OLIVA ENCISO   184  

R. ORLANDO SILVA (TRECHO)   670  

R. PA. LUIZ MARIA GUISONE (TRECHO)   130  

R. PADRE ANCHIETA (TRECHO)   130  

R. PADRE FERRO (TRECHO)   119  

R. PADRE SANTOS (TRECHO)    119  

R. PADRE VALERINO (TRECHO)   108  

R. PALMEIRA REAL   162  

R. PALMEIRAS   756  

R. PAPA JOÃO XXII (TRECHO)   119  

R. PARÁ (TRECHO)   140  

R. PARAGUAI   324  

R. PARAGUAIA   97  

R. PARECES (TRECHO)   367  

R. PARECIS   907  

R. PATAXO   54  

R. PAU BRASIL   184  

R. PEDRO JOSÉ FERREIRA   248  

R. PERÚ (TRECHO)   1.620  

R. PINGO DE OURO   205  
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R. POLÔNIA   216  

R. PORTO ALEGRE   151  

R. PORTUGAL   216  

R. POTIGUARA   270  

R. PRINCIPADO DE MONACO (TRECHO)   432  

R. RAINHA DAS ARVORES (TRECHO)   97  

R. RECIFE   119  

R. RENATO JOSÉ DOS CAMPOS   248  

R. RIO ARAGUAIA   43  

R. RIO ARICÁ   194  

R. RIO ARINOS   97  

R. RIO BRANCO   216  

R. RIO GUAPORÉ   173  

R. RIO JURUENA   108  

R. RIO MANSO   194  

R. RIO ROOSEVELT   216  

R. RIO SÃO LORENÇO   65  

R. RIO SEPOTUBA   32  

R. RIO TELES PIRES   238  

R. RIO VERMELHO   194  

R. RIO XINGU   238  

R. RITA LOBATO VELHO LOPES   292  

R. RONNIE JORGE S. TENUTES   378  

R. ROSA BRANCA   54  

R. RUBI (TRECHO)   346  

R. S. FRANCISCO JOSÉ ASSIS (TRECHO)   130  

R. SANTA BARBARA   130  

R. SANTA CECILIA   130  

R. SANTA EDWIRGES   216  

R. SANTA ISABEL (TRECHO)   259  

R. SANTA LUZIA   130  

R. SANTA MARTA (TRECHO)   216  

R. SANTA TEREZINHA   216  

R. SÃO CAETANO   464  

R. SÃO DAMIÃO   454  

R. SÃO FRANCISCO DE ASSIS (TRECHO)   216  

R. SÃO GONÇALO (TRECHO)   886  
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R. SÃO JOSÉ DA SERRA   400  

R. SÃO JUDAS TADEU (TRECHO)   497  

R. SÃO LORENÇO   497  

R. SÃO MIGUEL   119  

R. SÃO PAULO   583  

R. SÃO VICENTE   400  

R. SEBASTIÃO RAMOS (TRECHO)   572  

R. SEM DENOMINAÇÃO   248  

R. SEMPRE VIVA   54  

R. SEMPRE VIVA (TRECHO)   292  

R. SERGIO JOSÉ PINTO   734  

R. SERGIPE (TRECHO)   140  

R. SOL NASCENTE   918  

R. T. CUNHA MARKOSKI IRIS (TRECHO)   367  

R. T. J. CUNHA MARCOSKI (TRECHO)   605  

R. TABAJARA   108  

R. TENENTE HORTA BARBOSA (TRECHO)   616  

R. TENENTE J. CUNHA PIRES (TRECHO)   367  

R. TENENTE JOÃO LIRA   562  

R. TENENTE MANOEL RABELO   367  

R. TENENTE PEDRO DANTAS   346  

R. TENENTE SOUZA MARQUES   367  

R. TENET CORONEL DUARTE   540  

R. TEODORICO DIAS   205  

R. TIRA DENTES (TRECHO 2 FAIXAS)   972  

R. TOPÁZIO   108  

R. TOTICO MONTEIRO (TRECHO)   108  

R. TRAVESSA LUAR   108  

R. TREMEMBE   216  

R. TRÊS MARIAS   1.037  

R. TRICOLO   1.598  

R. TUCANO   119  

R. TUIUIU   432  

R. TULIPAS   108  

R. TUPINAMBA   248  

R. URUGUAI   108  

R. VALE VERDE   151  
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R. VECENTE FERREIRA (TRECHO)   97  

R. VENEZUELA    562  

R. VER JURANDIR V. DE OLIVEIRA   248  

R. VER. ABDALA   281  

R. VER. BENEDITO GOMES DA SILVA   540  

R. VER. EMANUEL B. DE ARRUDA   65  

R. VER. ESTEVAM FERR. CUNHA (TRECHO)   572  

R. VER. JOÃO NEPONUCENO   248  

R. VER. JOAQUIM   248  

R. VER. JORGE WITOZAK   140  

R. VER. LURICO DE MAGALHÃES   270  

R. VER. NAPOLEÃO JOSÉ DA COSTA   248  

R. VER. NATALINO GARCIA   130  

R. VER. SATUNINO M. OLIVEIRA   302  

R. VER. VALDIR PEREIRA   616  

R. VERBENA DAS PAPOLAS   108  

R. VERDÃO   130  

R. VEU DE NOIVA (TRECHO)   724  

R. VILA NOVA (TRECHO)   32  

R. ZÉ ALAGOANO   292  

R. ZEQUINHA DE ABREU (TRECHO)   1.188  

R. ZUMIRA FERRAZ   313  

R.CAMARÕES   76  

R.CAPITÃO CUNHA MATOS (TRECHO)   572  

R.CEARÁ   680  

R.FRAMCISCO ALVES (TRECHO)   821  

RES. CLOVIS VETORATTO   2.344  

RES. JOSÉ CARLOS GUIMARÃES (TRECHO)   4.266  

RES. JULIO DOMINGOS DE CAMPOS   5.065  

RES. SOLARES DO TARUMÃ   4.428  

RU MATO GROSSO (TRECHO)   324  

RUA 12 DE MAIO   378  

RUA 13 DE JUNHO   43  

RUA 15 DE NOVEMBRO (TRECHO)   464  

RUA 18 DE MARÇO   875  

RUA 19 DE ABRIL   799  

RUA 20 DE OUTUBRO   756  
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RUA 21 DE ABRIL   605  

RUA 24 DE MAIO   270  

RUA 24 DE NOVEMBRO   194  

RUA 25 DE ABRIL   65  

RUA 25 DE DEZEMBRO   432  

RUA 26 DE ABRIL (TRECHO)   140  

RUA 26 DE DEZEMBRO   907  

RUA 26 DE SETEMBRO   162  

RUA 27 DE JUNHO   292  

RUA 7 DE SETEMBRO   832  

RUA ABACATEIRO   302  

RUA ABELARDO AZEVEDO (TRECHO)   324  

RUA ABREU MENEZES   151  

RUA ACRE   76  

RUA ADAMANTINA   367  

RUA ADEMAR BARROS   572  

RUA AFONSO AMALRILIO   518  

RUA AFONSO PENA   616  

RUA AGOSTINHA BENTA   76  

RUA AGUA MARINHA   130  

RUA ALACIR DE DELANNES   594  

RUA ALAGOAS    421  

RUA ALBANEZA   130  

RUA ALBANO OSORIO   238  

RUA ALBELA PAIXAO CURVO DE MORAES (TRECHO)   400  

RUA ALBINO MENDES DE CAMPOS   497  

RUA ALCI DE LANES   475  

RUA ALÉCIO CÁSSIO   65  

RUA ALEMANHA   151  

RUA ALESSANDRO GOMES   108  

RUA ALMIR ALVES DE OLIVEIRA (TRECHO)   432  

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ (TRECHO)   486  

RUA ALVES DE OLIVEIRA (TRECHO)   832  

RUA AMAPÁ   324  

RUA AMAZONAS   324  

RUA AMETISTA   65  

RUA AMOREIRA   130  
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RUA ANA CATARINA BATISTA   108  

RUA ANA FRANCISCA DE BARROS   378  

RUA ANA PAULINA DE BARROS   378  

RUA ANGELINA ROBERTO   86  

RUA ANGOLA   1.080  

RUA ANHAMBI   108  

RUA ANTONIA PAREIRA   248  

RUA ANTONIO AMORIM CAMPOS (TRECHO)   400  

RUA ANTONIO BENEDITO DE LIMA (TRECHO)   400  

RUA ANTONIO G. SOBRINHO   151  

RUA ANTONIO GODOY MOREIRA (TRECHO)   205  

RUA ANTONIO J. CAMPOS   410  

RUA ANTONIO JACOBE (TRECHO)   302  

RUA ANTONIO JOÃO (TRECHO)   259  

RUA ANTONIO SOARES   216  

RUA ANTONIO SOTERO DE ALMEIDA (TRECHO)   454  

RUA ARAPUTANGA (TRECHO)   227  

RUA ARENAPÓLIS   173  

RUA ARGENTINA   767  

RUA ARI BARROSO   281  

RUA ARI PAZ BARRETO (TRECHO)   778  

RUA AROEIRA    356  

RUA ARQUIDE DOS REIS   108  

RUA ARTUR PROBEST   486  

RUA ARY COELHO (TRECHO)   464  

RUA ARY PAZ BARRETO (TRECHO)   572  

RUA ASSUNÇÃO   432  

RUA AUGUSTO BARROS   270  

RUA AYALON   454  

RUA AYTON SENNA (TRECHO)   767  

RUA AYULTON DE A. PINTO   108  

RUA AZIZA BARACATI   432  

RUA BAHIA   65  

RUA BAMBUÍ   346  

RUA BARÃO DE MELGAÇO (TRECHO)   76  

RUA BARNABÉ DE MESQUITA   529  

RUA BEGONIA   648  
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RUA BEIJA FLOR   216  

RUA BELA VISTA   400  

RUA BELEZA (TRECHO)   335  

RUA BELGICA   335  

RUA BEM-TE-VI   108  

RUA BENEDITA F. DA COSTA   173  

RUA BENEDITO BERNARDINO CURVO (TRECHO)   929  

RUA BENEDITO ESCALANTE   680  

RUA BENEDITO FORTES   119  

RUA BENEDITO MONTEIRO (TRECHO)   324  

RUA BENEDITO VAZ FIGUEREDO (TRECHO)   464  

RUA BENEDITO XAVIER CAMPOS (TRECHO)   400  

RUA BOA VISTA (TRECHO)   626  

RUA BOLIVIA   421  

RUA BOM GOSTO   1.080  

RUA BOM JESUS (TRECHO)   540  

RUA BRASIL   540  

RUA BRASÍLIA   162  

RUA BRILHANTE   248  

RUA CABO VERDE   324  

RUA CÁCERES   659  

RUA CAJAZEIRAS   151  

RUA CAJUEIRO   130  

RUA CALIFÓRNIA   97  

RUA CALÓGERAS   648  

RUA CANAÃ   205  

RUA CANDELARIA   508  

RUA CAPITÃO BENEVIDES (TRECHO)   86  

RUA CAPITÃO BERNARDES   324  

RUA CAPITÃO COSTRA (TRECHO)   389  

RUA CAPITÃO JOSE OTTO SAMPAIO   832  

RUA CARLOS DE CASTILHO   443  

RUA CASSIMIRO DE ABREU   108  

RUA CASTANHOLA   86  

RUA CASTATINHA   583  

RUA CASTRO ALVES   464  

RUA CEARÁ (TRECHO)   270  
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RUA CEDRO   130  

RUA CEL . MANOEL GOMES   626  

RUA CEL JULIANO DE BRITO (TRECHO)   702  

RUA CEL MANOEL GOMES    691  

RUA CEL. JOSE AUGUSTO GOMES (TRECHO)   788  

RUA CEL. MANOEL GOMES (TRECHO)   421  

RUA CEL. MANOEL JOSÉ GOMES   205  

RUA CEREJEIRA   551  

RUA CESAR LATES   76  

RUA CHILE (TRECHO)   929  

RUA CHINA   616  

RUA CLOVES HUGUENEY   270  

RUA COCINO FRANCISCO DE ASSIS (TRECHO)   432  

RUA COLIDER   119  

RUA COLOMBIA   497  

RUA COLONIA UNIÃO    864  

RUA COMEN. HENRIQUE SANTOS   151  

RUA COMENDADOR HENRIQUE SANTOS (TRECHO)   335  

RUA COMODORO   140  

RUA COPAZIO   389  

RUA COROLADO (TRECHO)   378  

RUA CORONEL NORBERTO BARROS   54  

RUA COSME FRANCISCO DE ASSIS (TRECHO)   454  

RUA COSTA RICA   367  

RUA CRITOVÃO COLOMBO   486  

RUA CRUZEIRO DO SUL   1.210  

RUA CUBA   464  

RUA CUIABÁ (TRECHO)   594  

RUA CUSTODIA CODOY   270  

RUA DA BANDEIRA   594  

RUA DA BONDADE (TRECHO)   562  

RUA DA CURVA (DUAS FAIXAS)   1.361  

RUA DA FAMÍLIA   65  

RUA DA FÉ   475  

RUA DA FELICIDADE (TRECHO)   594  

RUA DA FRATERNIDADE   32  

RUA DA GÁVEA   324  
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RUA DA GLORIA (TRECHO)   475  

RUA DA HABITAÇÃO   140  

RUA DA HARMONIA (TRECHO)   756  

RUA DA INTEGRIDADE   302  

RUA DA LIBERDADE   184  

RUA DA LIGHT (TRECHO)   626  

RUA DA MARGARIDA   324  

RUA DANTE DE OLIVEIRA   216  

RUA DAS ANHUMAS (TRECHO)   216  

RUA DAS ARARAS (TRECHO)   119  

RUA DAS CEREJEIRAS   238  

RUA DAS CODORNAS (TRECHO)   -  

RUA DAS FIGUEIRAS   194  

RUA DAS FLORES   400  

RUA DAS GARÇAS   540  

RUA DAS LARANJEIRA   97  

RUA DAS MARGARIDAS (TRECHO)   475  

RUA DAS NAÇÕES UNIDAS   1.253  

RUA DAS NOGUEIRAS   216  

RUA DAS OLIVEIRAS   410  

RUA DAS ORQUIDIAS   616  

RUA DAS ORTÊNCIAS   216  

RUA DAS PALMAS   130  

RUA DAS PALMEIRAS   140  

RUA DAS PAPOULAS   562  

RUA DAS ROSAS (TRECHO)   324  

RUA DAS SIRIEMAS   -  

RUA DAS VIOLETAS    486  

RUA DEP. EMANUEL PINHEIRO DA SILVA (TRECHO)   778  

RUA DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO (TRECHO)   184  

RUA DESEMBARGADOR FIRMINO BASTOS   270  

RUA DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL   194  

RUA DIAMANTE   54  

RUA DIAMANTINO   130  

RUA DINAMARCA   140  

RUA DIONISIA M. MIRANDA   410  

RUA DIRCEU DE OLIVEIRA   108  
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RUA DITO SOUZA   108  

RUA DNER (TRECHO)   1.188  

RUA DO AMOR (TRECHO)   540  

RUA DO CRISTÃO (TRECHO)   562  

RUA DO DNER   518  

RUA DO EMBAUVAL   292  

RUA DO FLUTUANTE   162  

RUA DO GIL   216  

RUA DO IMPERADOR   389  

RUA DO INDEPENDENTE (TRECHO)   594  

RUA DO LAMBARI   140  

RUA DO LIVRAMENTO (TRECHO)   767  

RUA DO LOURO (TRECHO)   1.166  

RUA DO PEQUI   248  

RUA DO PINTADO   140  

RUA DO TRATAMENTO   292  

RUA DOM AQUINO CORREIA   594  

RUA DOM CAMILO FARESINO (TRECHO)   421  

RUA DOM JOÃO   853  

RUA DOM MANOEL   410  

RUA DOM ORLANDO CHAVES (TRECHO)   972  

RUA DOM PEDRO I   702  

RUA DOMINGAS R. FERREIRA   150  

RUA DONA MIROCA   97  

RUA DOS ANJOS (TRECHO)   65  

RUA DOS BANDEIRANTES   140  

RUA DOS BEM-TI-VIS   -  

RUA DOS BIGUAIS   464  

RUA DOS CANÁRIOS (TRECHO)   248  

RUA DOS CEDROS   281  

RUA DOS CURIÓS   -  

RUA DOS IPÊS   464  

RUA DOS JACARANDÁS   238  

RUA DOS JAPUIRAS (TRECHO)   238  

RUA DOS JATOBÁS   194  

RUA DOS LIRIOS   194  

RUA DOS PERIQUITOS (TRECHO)   227  
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RUA DOS QUERO-QUEROS   -  

RUA DOS SABIÁS   108  

RUA DOS TICO-TICOS   108  

RUA DOS TUCANOS   194  

RUA DOS XAVANTES (TRECHO)   583  

RUA DOS YPÊS   292  

RUA Dr BEVILAQUA (TRECHO)   216  

RUA Dr MANOEL VARGAS (TRECHO)   648  

RUA Dr QUINCAS   162  

RUA Dr. BEVILAQUA (TRECHO)   475  

RUA DR. JOÃO P.MOLINA   281  

RUA DUARTE DA COSTA   464  

RUA DUQUE DE CAXIAS (TRECHO)   140  

RUA EDILTON DOS SANTOS COSTA   443  

RUA EGITO   346  

RUA EL SALVADOR   270  

RUA ELDORADO   335  

RUA ENCO. HENRIQUE SANTOS   562  

RUA ENG. FRANCISCO PEREIRA   756  

RUA EPITÁCIO PESSOA (TRECHO)   540  

RUA EQUADOR   497  

RUA EROCLITO MONTEIRO (TRECHO)   1.134  

RUA ESMERALDA   173  

RUA ESPANHA   302  

RUA ESPIRITO SANTO (TRECHO)   551  

RUA ESTADOS UNIDOS   162  

RUA ETEVALDO RODRIGUES   400  

RUA FAGUNDES SANTIAGO (TRECHO)   421  

RUA FAUD AUADA (TRECHO)   432  

RUA FELICIANO GALDINO   119  

RUA FERNANDO DE NORONHA   691  

RUA FEVEREIRO   227  

RUA FIDELIS CÂNDIDO   108  

RUA FLAMINGO   76  

RUA FLOR DE LIMA    486  

RUA FLÔR DO IPÊ   173  

RUA FLORESTAN FERNANDES   173  
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RUA FLORIANOPOLIS   227  

RUA FORTALEZA (TRECHO)   400  

RUA FRANÇA   162  

RUA FRANCELINO JOSÉ DA SILVA (TRECHO)   475  

RUA FRANCISCO ALBERTO CURVO (TRECHO)   497  

RUA FRANCISCO F. DE ARRUDA (TRECHO)   421  

RUA FRANCISCO LAURO   140  

RUA FRANCISCO LEMES FELFILLE   86  

RUA FREI AMBROSIO DAIDE (TRECHO)   421  

RUA FREI EMILIANO MONTEIRO (TRECHO)   432  

RUA FREI SALVADOR   464  

RUA FRODOMILLE (TRECHO)   356  

RUA GABRIEL FELFILE   648  

RUA GALERA   691  

RUA GANA   54  

RUA GARIBALDE   248  

RUA GENERAL ADALBERTO P. DOS SANTOS   540  

RUA GENERAL CIRO SODRÉ   335  

RUA GENERAL CORRÊA DA CÂMARA   486  

RUA GENERAL ISIDORO DIAS   400  

RUA GENERAL MELO   173  

RUA GENERAL MENA BARRETO   -  

RUA GENEROZO TAVARES   292  

RUA GERTRUDES PROBSTS (TRECHO)   400  

RUA GETULIO H. DE MORAES   140  

RUA GIRASOL   810  

RUA GOIAIS (TRECHO)   518  

RUA GOIÂNIA   400  

RUA GONÇALO BOTELHO DE CAMPOS (TRECHO)   799  

RUA GONÇALO CAMPOS BOTELHO   1.123  

RUA GONLO GOMES   540  

RUA GONSALO DOMINGOS DE CAMPOS   1.156  

RUA GOV. GEN. MALLET (TRECHO)   583  

RUA GOV. JOSÉ FRAGELLI   -  

RUA GOV. JOSÉ RONDOM   594  

RUA GOV. VALADARES (TRECHO)   562  

RUA GOVERNADOR ANTONIO LEITE   356  
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RUA GOVERNADOR CASTRO DE BARROS (TRECHO)   324  

RUA GOVERNADOR JOSE FRAGELLI (TRECHO)   335  

RUA GOVERNADOR SAMPAIO RIOS (TRECHO)   475  

RUA GOVERNADOR SILVA RANDOM   421  

RUA GRECIA   54  

RUA GUARANI   97  

RUA GUARARAPES   270  

RUA GUARULHOS   378  

RUA GUATEMALA   184  

RUA HARMONIA    54  

RUA HARMONIA (TRECHO)   356  

RUA HENRIQUE DE PAULA   173  

RUA HERCILIO NUNES (TRECHO)   173  

RUA IARA   1.253  

RUA ILMA DE S. CHAVIER   108  

RUA INDIA    86  

RUA INGLATERRA   162  

RUA INOCÊNCIA (TRECHO)   713  

RUA IPIRANGA   842  

RUA IRÃ   270  

RUA IRENE P. PONTO CURADO   108  

RUA IRES CIQUEIRA (TRECHO)   518  

RUA IRIS SIQUEIRA (TRECHO)   464  

RUA IRMÃ EUVIRA   1.080  

RUA ISABELITA PEDRON (TRECHO)   -  

RUA ITALIA   302  

RUA ITAPUÃ   216  

RUA ITAPUÃ (TRECHO)   216  

RUA JACANÃ   346  

RUA JACARANDÁ (TRECHO)   1.210  

RUA JACIARA   680  

RUA JAGUARÉ   292  

RUA JAIME BENEVIDES (TRECHO)   140  

RUA JAIMINHO (TRECHO)   184  

RUA JAIR GOMES   151  

RUA JAPÃO   194  

RUA JASMIM (TRECHO)   335  
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RUA JASPE   54  

RUA JOÃO AUGUSTO DE FIGUEIREDO   432  

RUA JOÃO C. CARDOSO   108  

RUA JOÃO CELESTINO   302  

RUA JOÃO JOSÉ   140  

RUA JOÃO LIBANIO (TRECHO)   540  

RUA JOÃO MUSSA   216  

RUA JOÃO PEDRO DA SILVA   508  

RUA JOÃO ROMÃO DE OLIVEIRA   162  

RUA JOÃO TERTULIANO   626  

RUA JOAQUIM ALVES   259  

RUA JOAQUIM J. DE FIGUEREDO   497  

RUA JOAQUIM MARTINS PEREIRA (TRECHO)   270  

RUA JOAQUIM NABUCO   400  

RUA JOAQUIM ORFIRIO FILHO   140  

RUA JOAQUIM TAVARES   356  

RUA JOINVILLE   119  

RUA JOSE A DE FARIAS   97  

RUA JOSE APOLINARIO PINTO   65  

RUA JOSE BONIFACIO   378  

RUA JOSÉ DE ALENCAR   151  

RUA JOSÉ FERREIRA DA SILVA   160  

RUA JOSÉ LEITE DE MORAES   302  

RUA JOSE LINS DO REGO   130  

RUA JOSE LOPES DE MACEDO   421  

RUA JOSÉ LUIZ COELHO   486  

RUA JOSE MOREIRA (TRECHO)   259  

RUA JOSE RODRIGUES BENEVIDES (TRECHO)   421  

RUA JOSE SARATI   702  

RUA JOSEFINA STEFHAN   378  

RUA JUARA   173  

RUA JUCELINO REINNERS   508  

RUA JUNHO   65  

RUA JURACY DA SILVA NUNES   86  

RUA KAIRÓS   162  

RUA KAISER    950  

RUA LEANDRO MARIANO GARCIA   108  
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RUA LEITE DE CASTRO   432  

RUA LEOPOLDINO   270  

RUA LIMOEIRO   184  

RUA LINDEILSON ALMEIDA   76  

RUA LINDOLFO NAZARENO   162  

RUA LUCIALVA   616  

RUA LUCINNO MONTEIRO (TRECHO)   97  

RUA LUCIO FLUTUOSO   130  

RUA LUÍS CARNEIRO   173  

RUA LUIS DA CAMARA CASCUDO   130  

RUA LUIS DE ALBOQUERQUE (TRECHO)   346  

RUA LUIZ CARLOS PRESTES (TRECHO)   432  

RUA LUIZ DE ALBUQUERQUE   421  

RUA MACAPÁ   1.188  

RUA MAGNOLIA   162  

RUA MAJOR ANTONIO   130  

RUA MAJOR JOÃO VIEIRA   443  

RUA MAL. DINIZ   259  

RUA MANAUS (TRECH0)   540  

RUA MANOEL CASSIMIRO DE CAMPOS BOLHÕES    -  

RUA MANOEL CORREIA DE ALMEIDA   378  

RUA MANOEL CRUZ   43  

RUA MANOEL DA SILVA   335  

RUA MANOEL F. DE PAULA   518  

RUA MANOEL GOMES   281  

RUA MANOEL JOSE DE CAMPOS (TRECHO)   270  

RUA MANOEL NOBRE   540  

RUA MANOEL OLIMPIO CURVO   443  

RUA MANOEL P LOPES   292  

RUA MARACAJU   400  

RUA MARACANÃ (TRECHO)   562  

RUA MARAJÓ   1.026  

RUA MARANHÃO (TRECHO)   421  

RUA MARCELÂNDIA   130  

RUA MARCILIO DIAS (TRECHO)   950  

RUA MARÇO   130  

RUA MARECHAU FLORIANO PEIXOTO   626  
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RUA MARECHAU HERMES DA FONSECA   702  

RUA MARECHAU RODOM   302  

RUA MARGARIDA RIBEIRO UNGRA   108  

RUA MARIA JOSÉ   86  

RUA MARIA JOSÉ CURVO   108  

RUA MARIANO DE CAMPOS MAIA   702  

RUA MARIO A. NASSARDEM   140  

RUA MARIO CF. ABRAÃO NASSARDEM (TRECHO)   605  

RUA MARIO ESPINELI   313  

RUA MARIO ESTEVAN   173  

RUA MARIO MOTA   432  

RUA MARIO SALES RODRIGUES (TRECHO)   400  

RUA MARQUES HERBAL   324  

RUA MARTINS AFONSO (TRECHO)   454  

RUA MARTINS AFONSO (TRECHO)   486  

RUA MATO GROSSO (TRECHO)   518  

RUA MATUPÁ   270  

RUA MELANIA XIMITA   238  

RUA MELGAÇO   248  

RUA MENDES SÁ   486  

RUA MÉXICO   281  

RUA MIGUEIL LEITE (TRECHO)   173  

RUA MIGUEL A. GALDINO   324  

RUA MIGUEL J. BARROS   108  

RUA MIGUEL JOSE DA SILVA   324  

RUA MIGUEL LEITE   1.145  

RUA MIGUEL MARCONDES (TRECHO)   1.015  

RUA MINAS GERAIS (TRECHO)   464  

RUA MINEIRÃO (TRECHO)   486  

RUA MINISTRAO MARIO ANDREAZZA   130  

RUA MINISTRO LICÍNIO MONTEIRO   1.296  

RUA MINISTRO LUIS AMBROSIO   389  

RUA MINISTRO MARIO MACHADO (TRECHO)   702  

RUA MINISTRO SERGIO MOTA   108  

RUA MOISÉS NADAF   529  

RUA MÔNACO    151  

RUA MONTENEGRO   54  
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RUA MORADA NOVA   724  

RUA MOZAMBINHO   356  

RUA NACIONAL (TRECHO)   626  

RUA NAIR ANGELA (PROXIMA A)   162  

RUA NAPOLEÃO JOSÉ DA COSTA   626  

RUA NATALIA NUNES PEREIRA   151  

RUA NEMLICE GAIVA DE ALMEIDA   626  

RUA NENÊ   120  

RUA NHÁ SALES   270  

RUA NICARÁGUA   270  

RUA NILO PEÇANHA   194  

RUA NOBRES   648  

RUA NOPONUCENO   270  

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA   194  

RUA NOSSA SENHORA DA SALETE   378  

RUA NOSSA SRA. APARECIDA (TRECHO)   216  

RUA NOVA   194  

RUA NOVA GUARANTÃ   270  

RUA NOVA OLÍMPIA   216  

RUA NOVO OESTE   432  

RUA Nsa. APARECIDA   1.220  

RUA OLINDA   216  

RUA ONORIO RODRIGUES   130  

RUA OPERARIO   76  

RUA ORLANDO CHAVES (TRECHO)   1.285  

RUA ORQUÍDEA (TRECHO)   313  

RUA OTAVIO JORGE DA CONCEILÇAO   680  

RUA PA. L. MARIA GUISONE (TRECHO)   108  

RUA PADRE ANCHIETA   151  

RUA PADRE FERRO (TRECHO)   421  

RUA PADRE FIRMO   108  

RUA PADRE LEO   54  

RUA PADRE PIO   216  

RUA PADRE REMETER   248  

RUA PADRE SANTOS (TRECHO)   421  

RUA PADRE VALERINO (TRECHO)   421  

RUA PADRONAL   626  
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RUA PALESTINA   194  

RUA PANAMÁ   54  

RUA PAPA JOÃO PAULO (TRECHO)   464  

RUA PAPA JOAO XXlll   972  

RUA PARÁ (TRECHO)   518  

RUA PARAGUAI   259  

RUA PARAÍSO   108  

RUA PARANÁ   421  

RUA PARIS (TRECHO)   281  

RUA PASTOR JOSÉ ALVINO JOSÉ DOS SANTOS   324  

RUA PAULO FREIRE   324  

RUA PAULO HENRIQUE SANTOS   670  

RUA PE. DOM BOSCO   540  

RUA PE. JOÃO PANAROTO (TRECHO)   324  

RUA PEDRO ALVARES FERREIRA (TRECHO)   238  

RUA PEDRO ALVES (TRECHO)   572  

RUA PEDRO AVELINO   151  

RUA PEDRO PEDROSSIAN (TRECHO)   400  

RUA PERCILIO LUZ   248  

RUA PERNAMBUCO (TRECHO)   508  

RUA PEROLA (TRECHO)   583  

RUA PERU   140  

RUA PINHEIROS (TRECHO)   389  

RUA PIRAPORA (TRECHO)   108  

RUA POCONÉ (TRECHO)   562  

RUA PORTO RICO   400  

RUA PORTUGAL   194  

RUA POXOREU   162  

RUA PRAINHA   670  

RUA PRE. JANIO QUADROS   410  

RUA PRES JÂNIO QUADROS (TRECHO)   270  

RUA PRES VENCESLAU BRAZ (TRECHO)   270  

RUA PRES. CAMPOS SALES   335  

RUA PRES. COSTA E SILVA (TRECHO)   400  

RUA PRES. DELAMARE   140  

RUA PRES. EURICO GASPAR DUTRA (TRECHO)   648  

RUA PRES. GETULIO VARGAS (TRECHO)   335  
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RUA PRES. JANIO QUADROS (TRECHO)   259  

RUA PRES. JOÃO DE C. PIMENTEL   389  

RUA PRES. PRUDENTE DE MORAES   713  

RUA PRES. VINCESLAU BRAZ (TRECHO)1,6   173  

RUA PRESIDENTE ALENCASTRO   248  

RUA PRESIDENTE CARDOSO JR   464  

RUA PRESIDENTE CERQUEIRA CALDAS   248  

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA   270  

RUA PRESIDENTE DUTRA (TRECHO)   410  

RUA PRESIDENTE GETULIO DORNELAS VARGAS (TRECHO)   270  

RUA PRESIDENTE HELIO REGO   140  

RUA PRESIDENTE JOÃO CARLOS   270  

RUA PRESIDENTE JOÃO POUPINO (TRECHO)   151  

RUA PRESIDENTE LUIZ PRADO (TRECHO)   227  

RUA PRESIDENTE MANOEL DE CARVALHO   281  

RUA PRESIDENTE PAULO MAGESSE   270  

RUA PRESIDENTE PIMENTEL BUENO (TRECHO)   151  

RUA PRESIDENTE RICARDO (TRECHO)   248  

RUA PRINCIPADO DE MÔNACO   248  

RUA PROCOPIO   108  

RUA PROF. ADALGIZA DE BARROS   832  

RUA PROF. JOAQUIM VIANA   140  

RUA PROF. JOVENILTA J. M. OLIVEIRA   572  

RUA PROF. LENINE DE CAMPOS POVOAS   853  

RUA PROF. TEOTONIO (TRECHO)   54  

RUA PROFESSORA ABIGAIL VIEIRA   346  

RUA RADIALISTA F. FERNANDES   184  

RUA RAIMUNDO GERALDO DOS ANJOS   648  

RUA RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS   140  

RUA REALEZA   173  

RUA RIO DE JANEIRO (TRECHO)   551  

RUA RIO GRANDE DO SUL   1.274  

RUA RIO GUAPORÁ   140  

RUA ROGÉRIO LEITE DE PAULA   108  

RUA ROMANA N. NOBRES LIMA   108  

RUA RONDONIA (TRECHO)   335  

RUA RONDONOPOLIS (TRECHO)   248  
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RUA RORAIMA   864  

RUA ROSA LEOCADIA DE MORAES   227  

RUA ROSÁRIO OESTE (TRECHO)   562  

RUA RUA DEUZA   292  

RUA RUA SERGIO BUARQUE DE HOLANDA   151  

RUA RUY BARBOSA   842  

RUA SABARÁ   194  

RUA SAFIRA   108  

RUA SALINADAF (TRECHO)   788  

RUA SAMAMBAIA (TRECHO)   324  

RUA SANTA   108  

RUA SANTA BARBARA   540  

RUA SANTA CATARINA (TRECHO)   432  

RUA SANTA GENOVEVA (TRECHO)   119  

RUA SANTA HELENA (TRECHO)   194  

RUA SANTA INACIO (TRECHO)   194  

RUA SANTA ROSA   205  

RUA SANTA TEREZINHA   248  

RUA SANTANA   324  

RUA SANTO ANTÔNIO (TRECHO)   670  

RUA SANTOS DRUMONT   130  

RUA SÃO BENEDITO   119  

RUA SÃO BENTO   259  

RUA SÃO BERNARDO   227  

RUA SÃO CAETANO (TRECHO)   194  

RUA SÃO CRISTOVÃO   432  

RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS (TRCHO)   281  

RUA SÃO GABRIEL   324  

RUA SÃO GONÇALO   572  

RUA SÃO JOÃO BATISTA   292  

RUA SÃO JORGE   216  

RUA SÃO JOSÉ (TRECHO)   194  

RUA SÃO JUDAS TADEU (TRECHO)   151  

RUA SÃO LUIZ   497  

RUA SÃO PAULO (TRECHO)   551  

RUA SÃO PEDRO   216  

RUA SÃO RAFAEL   292  
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RUA SÃO SEBASTIÃO   389  

RUA SEBASTIANA CAMPOS   562  

RUA SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA   238  

RUA SEBASTIÃO DE LIMA DINIS                 -  

RUA SEBASTIÃO DOS ANJOS   864  

RUA SEBASTIÃO PEREIRA LEITE   248  

RUA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA   248  

RUA SELIMBRIA   346  

RUA SEM NOME   302  

RUA SENADOR VICENTE VUOLO   896  

RUA SERGIPE TRECHO   529  

RUA SHALON   140  

RUA SIDONIO RONDON DE MORAES (TRECHO)   400  

RUA SIQUEIRA CAMPOS (TRECHO)   400  

RUA TANCREDO NEVES   140  

RUA TEM. BERNARDO MARCOSKI   130  

RUA TEM. CIPRIANO   432  

RUA THEODORO MARQUES DE ASSUNÇÃO   432  

RUA THEOFILO DE SOUZA   108  

RUA TOCANTINS (TRECHO)   173  

RUA TOMÉ DE SOUZA   346  

RUA TONICO MONTEIRO   421  

RUA TÓQUIO   216  

RUA TUPINAMBÁ   518  

RUA TURMALINA   410  

RUA TURQUEZA   194  

RUA UBATUBA (TRECHO)   389  

RUA UIRAPURU   616  

RUA URUGUAI   432  

RUA VALDER CÃES (TRECHO)   130  

RUA VALDIR LEMOS DE MORAES   270  

RUA VATICANO   140  

RUA VER. COSTA CAMPOS   432  

RUA VER. DITO SOUZA   119  

RUA VERDÃO (TRECHO)   562  

RUA VEREADOR ABELARDO AZEVEDO (TRECHO)   216  

RUA VEREADOR ALEBEL F. DA SILVA   97  
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RUA VEREADOR JORGE WITZAK   864  

RUA VERTICAL   162  

RUA VEU DA NOIVA (TRECHO)   389  

RUA VICENTE DE BARROS   497  

RUA VICENTE FERREIRA (TRECHO)   421  

RUA VILA ALEGRE   842  

RUA VILA MARIA   97  

RUA VILHENA (TRECHO)   432  

RUA VISCONDE DE MAUÁ   594  

RUA VITOR CLARINDO DA SILVA   486  

RUA VITORIA (TRECHO)   475  

RUA VOTARANTIM (TRECHO)   810  

RUA WALTER FONTANA (TRECHO)   1.004  

RUA WEIMAR TORRES (TRECHO)   464  

RUA WELLINGTON DE CARVALHO   140  

RUA XAVANTINA   86  

RUA YPÊ   162  

RUA ZILDA CINTRA RODRIGUES (TRECHO)   389  

RUAS DAS GAIVOTAS   108  

RUAS DOS TUIUIUS   86  

TRAV NATALIA NUNES PEREIRA   43  

TRAV. BOA VISTA   313  

TRAV. COSTA RICA   162  

TRAV. FRANCISCO MONTEIRO   119  

TRAV. GOVER. F. CORREIA (TRECHO)   281  

TRAV. HEMOGENIO SARATI DA SILVA   76  

TRAV. LUIZ DE ALBUQUERQUE   43  

TRAV. NILSON GODOY   140  

TRAV. PRES. PAULO MAGESSI   43  

TRAV. RIO GUAPORÉ   97  

TRAV. RUA GOIAIS   216  

TRAV. SANTA ROSA   97  

TRAV. SÃO JOAQUIM   130  

TRAV. VER. WILSES CATARINO   65  

TRAV. VER. ZENO DE OLIVEIRA   140  

TRAV. VOTORANTIM   54  

TRAV. WESCELÃO BRAZ DA CONCEIÇÃO   54  
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TRAVESSA2 DE MAIO   76  

TRAVESSA 11 DE AGOSTO   65  

TRAVESSA 8 DE MAIO   162  

TRAVESSA ANTONIO DE ALMEIDA   151  

TRAVESSA ANTONIO SOTERO   86  

TRAVESSA DA FERNANDA   270  

TRAVESSA DOM ORLANDO CHAVES   400  

TRAVESSA PRES. MANOEL DE CARVALHO   86  

TRAVESSA ROSA LEOCADIA DE MORAES   86  

VER. ESTEVAM FERR. CUNHA (TRECH0)   486  

 

 

VARZEA GRANDE/MT. 11 DE NOVEMBRO DE 2015.  

 

 

 

PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA 

ASSESSOR JURIDICO 

OAB/MT 14.615 
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ANEXO II – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

À: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

Pregão Presencial n. 06/2015 

Sessão Pública: 15/12/2015, às 09hs00min. 

Local:  Sala de Licitações – Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT  

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Insc. Est.: 

Endereço: 

Bairro:                                                           Cidade:                                     CEP: 

Telefone:                                                        E-mail: 

Contato: 

Banco:                                       Agencia:                                       Conta Bancária: 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS    

ITE
M 

SERVIÇO QUANT UND P. UNIT P. TOTAL 

 01  
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS 
PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS  6.500,00  Km  78,05 507.325,00 

 02  
 CAPINAÇÃO MANUAL, RASPAGEM DA 
LINHA D’AGUA DE VIAS URBANAS  
PAVIMENTADAS.  70,00  Km  898,02 62.861,40 

 03   PINTURA DE MEIO FIO  70,00  Km  379,88 26.591,60 

 04  
 PODA DE ÁRVORES/ARBUSTOS COM 
TRANSPORTE DO MATERIAL PRODUZIDO  1,00 EQUIPE  51.604,96 51.604,96 

  VALOR MENSAL MÁXIMO ADMITIDO (SUB 
TOTAL 1)  

    
648.382,96  

 

 VALOR GLOBAL (12 MESES) = (SUB TOTAL 1 
X 12)  

    
  

7.780.595,52 

Declaro que nos preços propostos estão incluso todas as despesas com salários, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, seguros, impostos, taxas e contribuições, transporte, alimentação, 

uniformes, EPI’S, treinamento, despesas administrativas, lucros e demais insumos necessários à sua 

composição, os quais deverão ser detalhados com seus respectivos valores, de forma a verificar a 

exequibilidade da proposta e demonstrar corretamente os custos envolvidos na contratação; sendo 

exclusiva a responsabilidade da licitante em demonstrar os custos incidentes, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto..  

    Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

    Prazo de entrega: ______                                                             

 _____________________, xx de xxxxxxx de 2015. 
_________________________ 

Representante Legal 
Nome: RG/CPF N._______________________________________ 
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ANEXO III – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

Pregão Presencial N. 06/2015 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

 

 

 

 

A Empresa_________________________________________________,inscrita no CNPJ 

nº._____________________, localizada à ________________________, por intermédio de seu representante 

legal, o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº_________________ 

e  do CPF nº._______________________, declara para os devidos fins que em conformidade com o art. 32, 

parágrafo 2º da Lei n.º 8.666/93, não existem fatos supervenientes ao seu credenciamento  na Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame.  

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                          _________, ____ de ___________ de 2015 

 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 
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ANEXO IV – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

Pregão Presencial N. 06/2015 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O  

 

     Declaramos em atendimento ao previsto no inciso XXXIII, 

do artigo 7° da Constituição Federal e inciso V, artigo, 27 da Lei 8666/93; que não possuímos, em 

nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz e em nenhuma hipótese, menores de 14 (quatorze) anos.  

Declaração que não possui no seu quadro de funcionários, servidores 

públicos exercendo funções de gerencia, administração ou outra, que lhe de poderes para decidir no 

âmbito da empresa. 

Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, 

assinada por sócio dirigente, proprietário ou procurador da empresa devidamente identificado, sendo 

que, se firmado por este ultimo deverá estar acompanhada por instrumento particular ou publico de 

outorga de mandado, conforme modelo anexo. 

 

 

     __________, ____ de ___________ de 2015. 

                                                  

                                                

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 

 

 

Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 (dezesseis) anos na condição de aprendiz deverá 

declarar expressamente. 
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ANEXO V – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial N. 06/2015 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

DECLARAÇÃO 

 

Em conformidade com a Lei n. 10.520/02 e art. 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos sob as 

penas da lei, que: 

 

 Cumprimos com todos os requisitos de habilitação para este certame, exceto os documentos de 

regularidade fiscal com as restrições a seguir: 

     __________________________________validade_________________ 

__________________________________validade_________________ 

o Solicitamos usufruir dos benefícios dispostos no Art. 43 da Lei Complementar Nº 123/2006. 

A proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente e 

o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa: 

         

 

    __________, ____ de ___________ de 2015. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 
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ANEXO VI – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial N. 06/2015 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ nº. 

______________________, estabelecida no endereço ________________________, declara que 

está sendo representada pelo Sr(a) ____________________________portador(a) do RG 

n°.___________________ e do CPF nº._________________________, para os fins previstos no 

Edital deste Pregão Presencial, podendo formular proposta, apresentar lances verbais, bem como 

interpor recursos, renunciar direitos e praticar todos os atos inerentes a este certame. 

 

 

 

__________, ____ de ___________ de 2015. 

 

_________________________________________________ 

Representante Legal 

Nome:____________________________________ 

RG_______________________________________ 

CPF______________________________________ 
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ANEXO VII – MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

Pregão Presencial N. 06/2015 

Declaração para MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 A empresa____________________________________________________________com sede 

na______________________________________________________________________________

_(endereço completo), constituída na Junta Comercial em_____ / _____/ ______, sob NIRE nº 

____________________________ e inscrita no CNPJ sob nº 

____________________________________________, por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr(a)___________________________________________________, portador(a) da Cédula de 

Identidade nº_________________ e  do CPF nº_________________________, declara para os 

devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais cabíveis, que o valor da receita bruta 

anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei 

Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, que está apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido nos artigos 42º ao 49º da referida Lei e que não se enquadra em qualquer 

das hipóteses de exclusão relacionadas 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

  

 

__________, ____ de ___________ de 2015. 

 

 

______________________________________________ 

Declarante 
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ANEXO VIII- MODELO 

(papel timbrado da empresa) 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA  

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

EQUIPE DE APOIO (PREGÃO) 

PREGÃO PRESENCIAL N.: 06/2015 

DATA DA ABERTURA: 15/12/2015 

HORÁRIO: XXh00min. 

LOCAL: Avenida Castelo Branco Nº 2.500 - Bairro Água Limpa - Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande - MT 

 

A Empresa ______________________, inscrita no CNPJ Nº___________________ e Insc. 

Estadual Nº___________________, sediada _____________________, por intermédio do seu 

representante legal o Srº(a) ______________, portador(a) da Cédula de Identidade RG Nº 

____________________ e do CPF Nº _____________________, declara para os devidos fins e sob 

as penas da lei que: 

 

 

1. Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições 

especificadas no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2015, relativo a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE. 

2. Tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 

das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra todas as condições 

deste edital, ressalvado o nosso direito recursal. 

3. Garantimos a entrega dos produtos no(s) prazo(s) e quantidades estabelecidos na licitação; 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

_______________, _______ de _____________ de 2015. 

 

__________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IX 

FICHA CADASTRAL 

 

  

 

 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL (   )    ELETRÔNICO (    ) N. __/2015 

RAZÃO SOCIAL  

FANTASIA  

NOME DOS SÓCIOS RG CPF 

   

ENDEREÇO: RUA / AVENIDA 

 

BAIRRO CIDADE 

  

ESTADO CEP 

  

PORTE DA EMPRESA 

(    ) MICRO EMPRESA      (    )EMPRESA DE PEQUENO PORTE  (    )EMPRESA DE MÉDIO E GRANDE 

PORTE 

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (    ) SIM      (    ) NÃO 

CNPJ INSC. ESTADUAL E/OU MUNICIPAL 

  

Nº. TELEFONE Nº. FAX 

  

EMAIL  

 

Nº. REG. JUNTA COMERCIAL DATA DO REG. NA JUNTA COMER. 

  

NOME DO RESPONSÁVEL Nº. TELEFONE CELULAR 

  

NOME DO REPRESENTANTE NA LICITAÇÃO Nº. TELEFONE CELULAR 

  

NOME BANCO Nº. AGÊNCIA Nº. CONTA 
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ANEXO X 

MINUTA DE CONTRATO 

Gespro 341944/2015 

CONTRATO N. -----/2015 ORIGINARIO DO 

PREGÃO PRESENCIAL _______/2015, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE E A EMPRESA ------------------ PARA OS 

FINS QUE ESPECIFICA. 

 

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, vem, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, 

pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n° 03.507.548/0001-10, com sede 

no Paço Municipal "Couto Magalhães" - Várzea Grande/MT, neste ato, representada pela PREFEITA 

MUNICIPAL, a Excelentíssima Senhora LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, brasileira, casada, 

portadora do CPF sob o n°. 078.334.311-68, juntamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA, neste ato representada, pelo Secretário 

Municipal Sr. ___________________, brasileiro, residente e domiciliado na cidade de Várzea 

Grande – MT, portador da Cédula de Identidade nº __________ - SSP/___ e do CPF nº 

__________________, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a Empresa ---------

---------------------, inscrita no CNPJ/MF sob o n°----------/-------, estabelecida à -----------------

-------,Bairro -------em --------, CEP:--------------------, Fone/ Fax (65)----------, neste Ato,  

representada pelo seu --------------------, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RGn° -------

-----------SSP/----  e de CPF/MF n°-----------------, doravante denominada CONTRATADA, em vista 

o constante e decidido no Processo arquivado na Comissão Permanente de Licitação, resolvem 

celebrar o presente Contrato, decorrente de licitação na modalidade de Pregão Presencial N. 

____/2015, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 10.520/02, 

8.666/93 atualizada, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 

1.1. Este Instrumento Contratual se encontra vinculado aos termos e condições da Lei nº. 8.666 

de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, oriunda da Licitação na modalidade 

Pregão Presencial N. 06/2015, cujo resultado foi homologado na data de ___/2015, das 

disposições da Lei n. 10520/2002, do Termo de Referência nº 02/2015 da Secretaria 

Municipal de serviços Urbanos; 

1.2. Aplicam-se aos casos omissos, os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de 

direito privado e as estabelecidas neste Termo, bem como nos demais documentos 

acostados no PROCESSO GESPRO Nº. 391944/2015. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

2.1 O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa capacitada para execução de 

serviços de limpeza urbana no Município de Várzea Grande-MT, conforme as especificações 

contidas no termo de referência, edital e demais anexos. 

2.1.1 Os serviços contratados consistem na remoção dos resíduos públicos originários da 

varrição, capina, roçagem, raspagem, etc.; provenientes das vias e logradouros públicos, bem 

como dos monturos, que são aqueles resíduos acumulados irregularmente em terrenos, 

calçadas, vias ou logradouros públicos, sem qualquer tipo de acondicionamento padronizado, 

como móveis velhos, galhos grandes, aparelhos de cerâmica, entulho de obras e outros 

materiais inservíveis deixados pela população, indevidamente nas ruas, praças, canteiros e 

rotatórias do Município de Várzea Grande. 

 

2.2. DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 

2.2.1. Os Serviços foram divididos, assim compreendidos: 

a) Varrição manual de vias urbanas pavimentadas e logradouros;  

b)  Capinação manual, raspagem da linha d'água das vias urbanas pavimentadas;  

c)  Pintura de meio fio;  

d)  Poda de árvores/arbustos com transporte do material produzido. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. DO VALOR GLOBAL 

3.1.1. Atribui-se ao presente Contrato o VALOR GLOBAL de R$ ________ (reais);  

3.1.2. Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão-de-obra, 

tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos fiscais, trabalhistas previdenciários e 

comerciais e, ainda os gastos com carregamento. 

3.1.3. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão Negativa de 

Débitos com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com a Fazenda 

Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que no caso do Estado 

de Mato Grosso, deverá ser especifica para participação em licitações públicas, bem como as 

Certidões de Dívida Ativa e Débitos Gerais junto ao Município de Várzea Grande/MT, através de 

Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam dentro do prazo de validade expresso 

na própria certidão. 

 

3.2. DAS ESPECÍFICAÇÕES 

3.2.1. As especificações dos serviços, os quantitativos, nome da empresas fornecedoras encontram-

se elencados no Quadro Comparativo de Preços, bem como na proposta e planilhas apresentadas 
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pela vencedora, em ordem de classificação no processo licitatório do Pregão Presencial n. 

___/2015 e conforme abaixo. 

PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS 

ITEM  SERVIÇO   QUANT.   UNID.   P.UNIT   P. TOTAL  

 01  

 
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS 
URBANAS PAVIMENTADAS E 
LOGRADOUROS  

6.500,00  Km    

 02  

  
CAPINAÇÃO MANUAL, 
RASPAGEM DA LINHA D’AGUA 
DE VIAS URBANAS  
PAVIMENTADAS  

70,00  Km    

 03   
 PINTURA DE MEIO FIO  

70,00  Km    

 04  

 
 PODA DE ÁRVORES/ARBUSTOS 
COM TRANSPORTE DO 
MATERIAL PRODUZIDO  1,00 EQUIPE   

VALOR MENSAL MÁXIMO ADMITIDO (SUB 

TOTAL 1) 
      

 VALOR GLOBAL (12 MESES) = (SUB TOTAL 1 

X 12)  
      

 

3.3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.3.1. Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos das 

seguintes classificações orçamentárias: 

 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E MOBILIDADE 

URBANA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.06.15.452.0031.2189 

PROJETO ATIVIDADE: 2189 – Manutenção da coleta de lixo 

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00.00 – O.S.T – PJ 

FONTE: 0999 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

4.1 0 prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, de acordo com o disposto no 

artigo 57, II, da Lei n. 8666/93, desde que devidamente justificado por escrito e previamente 

autorizado pela autoridade superior. 
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CLÁUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

5.1 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 dias, após o recebimento e atestado da nota 

fiscal emitida pela Contratada, através de ordem bancária e de acordo com as informações 

repassadas pela CONTRATADA indicando a agência, localidade e número da conta corrente em que 

deverá ser realizado o depósito, sendo feita através da instituição financeira da Administração 

Municipal; 

5.1.1. Nas Notas Fiscais deverão ser discriminadas:  

a) Razão social.  

b) Número da nota fiscal,  

c) Data de emissão,  

d) Descrição completa dos serviços prestados a Contratante,  

e) Nas informações complementares e adicionais informar o número da ordem de serviço, do 

empenho, identificação a origem da licitação (modalidade/número/processo), 

f) Não rasurar as notas.  

5.1.2. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas 

a contratada, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 

sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas ficais/faturas. 

5.1.3. O pagamento somente será efetuado mediante apresentação da regularidade 

documental. 

5.1.4. Como condição para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a Certidão 

Negativa de Débitos com a Previdência Social, FGTS e CNDT.; Prova de Regularidade para com 

a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da Contratada, observando que 

no caso do Estado de Mato Grosso, deverá ser especifica para participação em licitações 

públicas, bem como as Certidões de Dívida Ativa e Débitos Gerais junto ao Município de 

Várzea Grande/MT, através de Certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam 

dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 

5.1.5. A contratada deverá manter durante toda a vigência contratual, a plena regularidade 

fiscal, exigida em Lei, e caso não apresente a efetiva documentação de regularidade fiscal 

necessária, dentro do prazo legal, o recebimento ficará prejudicado podendo ser suspenso ou 

interrompido, independentemente das penalidades legais aplicáveis ao fato, até que a 

empresa regularize a situação; 

5.1.6. Escoado o prazo constante no item 5.1, fica a CONTRATANTE constituída em mora, 

devendo o valor indicado na Nota Fiscal/Fatura ser corrigido monetariamente até a data de 

seu efetivo pagamento, segundo os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança. 

 

 

5.2. DO REAJUSTE 
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5.2.1. Os preços dos serviços objeto desta licitação são fixo e irreajustáveis, pelo prazo de 01 

(um) ano, contados a partir da data de assinatura do contrato.  

5.2.2. Para a aplicação do reajuste dos preços o Índice Inicial será o mês da elaboração do 

orçamento referencial.  

5.2.3. No reajuste dos preços aplicar-se-á a formula abaixo;  

P=PO x {0,60 x (M/Mo) + 0,20 x (I/Io) + 0,20 x (C/Co)}  

Onde;  

P - Preço Unitário Reajustado  

Po - Preço Unitário contratual dos serviços (mês de apresentação da proposta)  

M - Piso salarial da categoria no Município, ou de acordo com Dissídio Coletivo de 

Trabalho no mês de reajuste.  

Mo - Piso salarial da categoria no Município, ou de acordo com o Dissídio Coletivo de 

trabalho no mês do reajuste.  

I - Índice geral de preços - Disponibilidade interna, divulgado pela Fundação Getulio 

Vargas, no mês do reajustamento.  

Io - Índice geral de preços - disponibilidade interna, divulgado pela Fundação Getulio 

Vargas, no mês da apresentação da proposta.  

C - Preço do litro de combustível no mês de reajustamento.  

Co - Preço do litro de combustível no mês de apresentação da proposta.  

 

5.2.3.1. Na hipótese de ocorrência de revisão de equilíbrio econômico, financeiro do 

contrato, a variação do índice anual a ser aplicada será relativa apenas aos insumos que 

não tenham sido objeto de revisão contratual.  

5.3. Não sendo conhecido até a época da elaboração do documento de cobrança, o índice definitivo 

utilizado para o reajustamento, será aplicado de forma provisória, o último índice conhecido. As 

eventuais diferenças apuradas após a divulgação do índice definitivo serão acertadas por ocasião do 

pagamento da fatura do mês seguinte.  

 

CLÁUSULA SEXTA — DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 Os Serviços de Limpeza Urbana a serem realizados compreendem a realização da limpeza 

pública urbana na área sob a jurisprudência administrativa deste município, especificados neste 

termo, que deverão ser executados mediante programação previamente estabelecida pela 

Contratante através de "Ordens Específicas de Serviços" e programações consubstanciada na 

"Metodologia de Trabalho" proposta.  

 

6.2 Em cada atividade de limpeza urbana a ser desenvolvida a Contratada deverá fazer uso de 

mão de obra, veículos, máquinas e equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades 

necessárias e suficientes, no mínimo, na quantidade considerada como necessária pelo edital.  

a) Varrição manual de vias urbanas pavimentadas e logradouros;  
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b) Capinação manual, raspagem da linha d'água das vias urbanas pavimentadas;  

c) Pintura de meio fio;  

d) Poda de árvores/arbustos com transporte do material produzido. 

 

Especificações dos Serviços: 

 

6.3 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS E LOGRADOUROS   

6.3.1 Consiste na operação manual de varrer ambos os lados de uma rua (guias) 

pavimentada, esvaziar cestos de lixo existentes e acondicionamento dos resíduos 

resultantes do serviço em sacos plásticos.  

6.3.2 O serviço deverá ser executado em todas as guias, nas freqüências e horários 

estipulados na metodologia.  

 

6.4 PLANEJAMENTO: 

6.4.1 Os serviços de varrição manual (vias e logradouros públicos) serão realizados de 

segunda a sábado, no período diuturnamente, mediante uma programação prévia e 

mensal descrita no plano de trabalho ou, em casos específicos, mediante "Ordens 

Específicas de Serviços" a serem emitas pela Contratante. Na área do centro da cidade de 

Várzea Grande os serviços de varrição manual deverão ser realizados de Segunda à 

Domingo. Os detritos e resíduos sólidos recolhidos deverão ser acondicionados em 

sacos plásticos de 100 litros, suficientemente resistentes, na cor preta, utilizando-se 

como recipiente o carrinho de varrição.  

6.4.2 A Contratada deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, 

quando deverá proceder a limpeza das vias e logradouros públicos nos locais da 

realização de eventos esportivos; culturais e artísticos, o mais rápido possível após o 

término dos mesmos de forma a restaurar suas condições de limpeza.  

6.4.3 A contratada deverá distribuir o pessoal e ferramentas em setores de varrição, 

que deverão ter sua freqüência definida pelo nível de prioridade e fluxo das referidas 

vias, bem como discriminar os trechos de vias constantes de cada setor, com as suas 

respectivas extensões, cuja produção mensal tem que ser compatível com a 

quantidade prevista na planilha do Edital. 

 

6.5 METODOLOGIA DO TRABALHO: 

6.5.1 A Contratada, à época da execução dos serviços, deverá manter as vias e logradouros 

públicos indicados no plano de trabalho em permanentes condições básicas de limpeza, de 

acordo com as condições necessidades e características de cada local e que satisfaça a 

população servida, ou seja, a ausência de detritos e resíduos sólidos ao longo das sarjetas e 
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respectivos passeios. Nas praças públicas e passeios, os serviços de varrição manual 

abrangerão somente o entorno das mesmas.  

6.5.2 A varrição de guias de vias e logradouros deverá ser executada de forma a abranger 

quaisquer detritos e resíduos sólidos soltos que se encontrarem em uma faixa média com 

largura de 0,60 m ao longo das guias das vias indicadas, largura está contada a partir da face 

vertical do meio fio, em cada uma das margens.  

6.5.3 A execução do serviço, definida pelo nível de prioridade e do fluxo das vias urbanas, será 

realizada com o equipamento do tipo "Iutocar" de tamanho mínimo de 100 litros e munido de 

sacos plásticos.  

6.5.4 Os sacos plásticos cheios serão dispostos ao longo das vias de fácil acesso para posterior 

remoção pelo veículo coletores de resíduos da Limpeza Urbana.  

6.5.5 Nas áreas pavimentadas de difícil acesso aos veículos coletores de resíduos da Limpeza 

Urbana, os sacos plásticos deverão ser conduzidos para locais de fácil acesso.  

6.5.6 Na execução da coleta, os garis deverão apanhar e transportar os sacos com o cuidado 

necessário para não danificá-los e evitar o derramamento de lixo nas vias urbanas. Caso isto 

ocorra, é de responsabilidade da contratada que coleta os resíduos que com a utilização de 

vassouras, recolher o lixo derramado e depositar no veículo de coleta de resíduos de Limpeza 

Urbana.  

 

6.6 DIMENSIONAMENTE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

6.6.1 Serão utilizando para tal: carrinho de varrição tipo "lutocar" com vassourão apropriado, 

pá, além de sacos plásticos em quantidade suficiente para a execução dos serviços. Para cada 

dupla de varredores, será exigido 01(um) carrinho de varrição, a quantidade mínima de 

pessoal é de 75 (setenta e cinco) agentes e 02 (dois) fiscais, além de uma varredeira de rua 

com operador e 04 (quatro) caminhão de carroceria de 16m³ com motorista. 

 

6.7 CAPINAÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS: 

6.7.1 Os serviços de capina manual compreendem ao corte completo e a retirada da cobertura 

vegetal existente nas guias de vias e logradouros, com o fim de evitar que o mato, capim e 

ervas daninhas prejudiquem o trânsito de pessoas e de veículos, a segurança pessoal, a 

estética e a sanidade dos logradouros públicos e das áreas residenciais. Visa, ainda, impedir a 

transformação dessas áreas em depósitos de detritos, em esconderijo de pessoas suspeitas e 

em focos de desenvolvimento de mosquitos e roedores.  

 

6.8 PLANEJAMENTO: 

6.8.1 Os serviços de capinação manual, roçagem, de vias urbanas deverão ser realizados 

através de programações a serem emitidas pela Contratante, de 2ª feira á Sábado, em 

freqüência diária, no período diurno.  
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6.8.2 O planejamento dos serviços será realizado através de uma programação prévia e 

mensal, para que todas as ruas pavimentadas do município recebam este benefício.  

 

6.8.3 As programações de serviço deverão indicar, de forma regular e com freqüência mensal, 

a localização das vias e logradouros onde serão realizados os serviços, o dimensionamento dos 

recursos necessários, a freqüência e o horário de atendimento.  

 

6.9 METODOLOGIA DO TRABALHO:  

6.9.1 A metodologia de trabalho a ser utilizada para capinação manual, roçagem, será 

respectivamente a remoção de ervas daninhas, ou qualquer vegetação que por acaso cresçam 

nas guias; corte da vegetação nas mesmas i remoção da areia:  

6.9.2 Todo material produzido pela capinação manual, deverão ser confinado ao longo das 

vias e dos logradouros atendidos, em locais previamente determinados, devendo ser recolhido 

pelo veículo que acompanha os serviços.  

 

6.10 DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

6.10.1 A equipe dimensionada para a execução dos serviços deverá ser composta de 12 

(doze) agentes de limpeza e 01 (um) fiscal para os serviços de capinação manual, além de 01 

(um) caminhão basculante de 6m3 com motorista, com ferramental e insumos tais como, 

enxadas, carros de mão, pás, vassourões, em quantidade compatível com o quadro de pessoal 

de cada serviços, e deverão ter suas composições de custo elaboradas separadamente, já que 

os serviços serão medidos individualmente. 

 

6.11 PINTURA DE MEIO FIO  

6.11.1 Os serviços de pintura de meio-fio de vias pavimentadas, tem um caráter especial para 

limpeza urbana, pois deixa um aspecto de asseio e limpeza bem realizada, além de uma 

orientação do tráfego e melhor higienização. 

 

6.12 PLANEJAMENTO: 

6.12.1 Os serviços de pintura de meio-fio de vias urbanas deverão ser realizados através de 

programações a serem emitidas pela Contratante, de 2ª feira á Sábado, em freqüência diária, 

no período diurno.  

6.12.2 O planejamento dos serviços será realizado através de uma programação prévia e 

mensal, para que todas as ruas pavimentadas do município recebam este benefício.  

6.12.3 programações de serviço deverão indicar, de forma regular e com freqüência mensal, 

a localização das vias e logradouros onde serão realizados os serviços, o dimensionamento dos 

recursos necessários, a freqüência e o horário de atendimento.  
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6.13 METODOLOGIA DO TRABALHO:  

6.13.1 A metodologia de trabalho a ser utilizada para pintura de meio-fio de vias urbanas será 

respectivamente a pintura de meio-fio de vias urbanas onde serão àquelas em que o gari 

aplicará uma solução de cal hidratada na superfície e face do meio fio de vias urbanas, 

deforma contínua, utilizando-se para tanto, ferramentas e produtos próprios e manuais. 

 6.13.2 Todo material utilizado será transportador pelo caminhão basculante, assim como o 

pessoal que desenvolverá tais serviços.. 

 

6.14 DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

6.4.1 A equipe dimensionada para a execução dos serviços deverá ser composta de 04 

(quatro) agentes de limpeza e 01 (um) caminhão basculante de 6m3 com motorista, com 

ferramental e insumos tais como, balde/bocha e cal/hidracor em quantidade compatível com o 

quadro de pessoal de cada serviços, e deverão ter suas composições de custo elaboradas 

separadamente, já que os serviços serão medidos individualmente. 

 

6.15 PODA DE ÁRVORES, ARBUSTOS COM TRANSPORTE DO MATERIAL PRODUZIDO.  

6.15.1 Os serviços de Poda de Arvore e arbustos é a retirada de folhas, ramos e galhos com o 

objetivo de modificar a aparência estética da planta;  

 

6.16 PLANEJAMENTO  

6.16.1 Os serviços de Poda de arvore e arbustos deverão ser realizados através de programações a 

serem emitidas pela Contratante, de 2ª feira á Sábado, em freqüência diária, estipulada pela Pasta.  

 

6.17 METODOLOGIA DE TRABALHO  

6.17.1 A metodologia de trabalho a ser utilizada para este serviço, como sendo as funções de 

cortar galhos que interferem em fiação de iluminação pública e distribuição elétrica bem como 

interferência no transito, assim como poda ornamental e limpeza de praças e logradouros 

públicos do Município de Várzea Grande/MT. 

 

6.18 DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS 

6.18.1 A equipe dimensionada para a execução dos serviços deverá ser composta de 07 (sete) 

agentes de Poda para o serviços de poda e limpeza, 01 (um) fiscal para os serviços de poda e 

limpeza, além de 01 (um) caminhão basculante de 6m3 com motorista com ferramental e insumos 

tais como, enxadas, carros de mão, pás, vassourões, garfo, facão, roçadeiras, foice, tesourão, 

ciscador, estrovenga, cone em quantidade compatível com o quadro de pessoal de cada serviços, e 

deverão ter suas composições de custo elaboradas separadamente, já que os serviços serão medidos 

individualmente.. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 Executar diretamente o contrato, não transferindo a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada. 

7.2 Iniciar, os serviços na data estipulada no contrato, dentro dos parâmetros e rotinas 

estabelecidos, em observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

7.3 Responsabilizar pela qualidade dos serviços prestados, honrando com a garantia dos trabalhos 

durante o prazo previsto em lei, mesmo que já tenha ocorrido o termo final do contrato. 

7.4 Somente substituir os profissionais indicados em sede de licitação com autorização prévia da 

Secretaria Municipal solicitante, desde que haja compatibilidade curricular entre o substituto e 

substituído. 

7.5 Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas atividades de acordo 

com as especificações e qualidades necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto contratado. 

7.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Secretaria Municipal ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo a 

responsabilidade. 

7.7 Responsabilizar-se pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

assim como todos os impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas resultantes da execução 

do contrato. 

7.8 Responsabilizar-se pela realização dos serviços dentro dos padrões de qualidade, segurança e 

demais quesitos previstos na Lei nº 8078/90, no Código Civil e na Lei nº 8666/93. 

7.9 Dispor-se somente a fiscalização do contrato, no tocante a execução dos serviços, assim como 

ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e conforme especificações constantes 

no edital, Termo de Referência, deste processo licitatório; 

7.10 Estar instalado e pronto para início dos serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos 

a partir da Ordem de Serviços emitida pela CONTRATANTE, sob pena da configuração da hipótese 

disposta no inciso IV do art. 78 da Lei 8666/93; 

7.11 Executar os serviços em conformidade com as normas técnicas pertinentes; 

7.12 Comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada; 

7.13 Acatar as determinações do fiscal do contrato, exceto as manifestamente ilegais; 

7.14 Recolher taxas referentes à Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA/MT); 

7.15 Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal, equipamentos, impostos, alimentação, 

transporte, material, etc, bem como uniformes e todos os equipamentos e materiais necessários 

para execução dos serviços; 

7.16 Fornecer Equipamentos de Proteção Individual - EPI´S e Equipamento de Proteção Coletiva – 

EPC’s aos seus funcionários, e fiscalizar o uso dos mesmos, sendo vedado o uso de bermudas, 

sandálias, chinelos ou qualquer outro item do vestuário incompatível com a execução dos serviços; 
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7. 17 Garantir a substituição dos equipamentos e utensílios desgastados ou danificados no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro horas); 

7. 18 Não permitir que componentes das equipes de trabalho, enquanto estiverem a serviço da 

Prefeitura, executem serviços para terceiros; 

7. 19 Cuidar para que seus funcionários mantenham disciplina nos locais dos serviços e conduta 

compatíveis com o ambiente de trabalho; 

7. 20 Promover a vacinação de todos os funcionários contra gripe, hepatite B e tétano, devido à 

exposição, durante o processo de trabalho, a intempéries e agentes biológicos potenciamente 

infectantes; 

7. 21 Fornecer água fresca e potável, armazenada em recipientes adequados, para todos os 

trabalhadores, conforme especificação da Norma Regulamentadora n. 24 da Portaria n. 3.214 do 

Ministério do Trabalho; 

7. 22 Disponibilizar banheiros equipados com vasos sanitários e lavatórios para os trabalhadores das 

equipes que prestam serviços externos, conforme especificação da Norma Regulamentadora n. 24 da 

Portaria n. 3.214 do Ministério do Trabalho; 

7.23 Ser responsável pelas providências administrativas relativas ao deslocamento de seus 

prepostos, terceirizados e outros encargos; 

7.24 Atender a prestação dos serviços com pessoal devidamente qualificado, bem como, observar 

rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas entre as partes; 

7.25 Manter o Diário de Registro de Obra devidamente atualizado; 

7.26  Manter sigilo absoluto com relação a qualquer informação confidencial que venha a ter acesso, 

durante a execução do Contrato; 

7.27 Observar rigorosamente o cronograma de execução ou outras condições estabelecidas entre as 

partes; 

7.28 Executar os serviços, objeto do Contrato conforme ordem de serviço, Proposta Comercial, do 

Edital e seus anexos e toda documentação constante no Processo que lhe deu origem; 

7.29 Comunicar a conclusão dos serviços de cada solicitação, observando os prazos estabelecidos no 

respectivo cronograma; 

7.30 Ao término dos serviços a empresa contratada deverá comunicar ao fiscal do contrato para 

recebimento dos serviços contratados; 

7.31 A Contratada deverá comunicar ao Fiscal do Contrato, para o recebimento provisório dos 

serviços contratados, ficando o recebimento definitivo a cargo da SECRETARIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS E MOBILIDADE URBANA. 

7.32O recebimento definitivo ocorrerá após o saneamento das eventuais pendências relacionadas no 

recebimento provisório. 

7.33A Contratada é obrigada a responsabilizar por todos os danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, na forma do art. 70, da lei 8.666/93. 
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7.34 A Contratada é obrigada a manter um técnico responsável no local da obra para representá-la 

na execução do contrato, com formação e registro devidamente comprovado junto ao CREA/MT, que 

assuma perante a fiscalização a responsabilidade técnica do mesmo até o recebimento definitivo, 

bem como encarregado geral e demais elementos necessários à perfeita execução dos serviços. 

7.35 A Contratada deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene 

pública, informando à Contratante das infrações, como casos de descargas irregulares de resíduos e 

falta de recipientes padronizados; 

7.36 Os empregados da Contratada não manterão nenhum vinculo empregatício com a Contratante, 

sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas 

aos seus empregados ou contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, 

desligamento, horas extras, diárias, insalubridade, quaisquer despesas com alimentação, locomoção, 

não cabendo à Contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer natureza; 

7.37 Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem na execução do objeto da presente licitação, até 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do objeto contratado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de 

acordo entre as partes, sob pena de ilegalidade.  

  

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1 São responsabilidades do Contratado: 

I todo e qualquer dano que causar ao Órgão ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por 

seus prepostos empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 

à fiscalização ou acompanhamento pelo Setor de Compras; 

II todo e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do 

fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, 

mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao órgão/Entidade de 

qualquer solidariedade ou responsabilidade; 

III toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à Prefeitura Municipal de 

Várzea Grande por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de 

regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais 

serão reembolsadas pela mesma ao Órgão/Entidade, que ficará, de pleno direito, autorizada a 

descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente. 

IV A falta de quaisquer dos serviços cujo execução incumbe ao detentor do preço registrado, 

não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou 

inexecução do objeto deste contrato, não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo 

não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 

Parágrafo Primeiro - a CONTRATADA autoriza o Município de Várzea Grande, a descontar o valor 

correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos 
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pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 

extrajudicial, assegurada a prévia defesa; 

Parágrafo Segundo – a ausência ou omissão da fiscalização do fiscal, não eximirá CONTRATADA 

das responsabilidades previstas neste contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1 Uma vez firmada a contratação, a Contratante se obriga a: 

9.1.1. Analisar e aprovar o cronograma de execução e planilha de preços apresentada pela 

Contratada para execução dos serviços demandados. Após a aprovação do cronograma e 

planilha de preços, expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a competente 

ordem de serviço. 

9.1.2. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada; 

9.1.3. Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos 

serviços, para imediata correção;  

9.1.4. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada nos serviços 

prestados pela Contratada. 

9.1.5. Fornecer ao Contratado todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do 

objeto deste Contrato; 

9.1.6. Realizar a Fiscalização dos serviços por meio da equipe técnica da Secretaria de 

Serviços Públicos e Mobilidade Urbana; 

9.1.7. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteração ou 

irregularidade na execução deste Contrato; 

9.1.8. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituição de qualquer profissional 

indesejado; 

9.1.9. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas as condições 

estabelecidas as condições previstas em cláusula contratual; 

9.1.10. O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da Secretaria de 

Serviços Públicos e Mobilidade Urbana deverá aferir os resultados da contratação observando: 

Execução dos serviços em conformidade com as exigências deste Plano de Trabalho/Projeto 

Básico, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais anexos e informações do processo 

que lhe deu origem. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

10.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que 

se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, Artigo 65 da Lei nº 

8.666/93 e alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de 

acordo entre os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme 

redação introduzida pela Lei nº 9.648/98.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

11.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE, com as 

consequências previstas abaixo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A rescisão contratual poderá ser: 

A) Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93;  

B) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que 

haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, 

quando os houver sofrido; 

C)  A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as consequências previstas 

no art. 80, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93. 

11.2. Da decisão contratante de rescindir o Contrato caberá á Pessoa Jurídica a ser contratada 

pedido de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação do ato. 

11.3. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a contratante  

deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis e terá efeito suspensivo, salvo se houver 

interrupção dos serviços essenciais o que ensejará direito da Administração buscar alternativas para 

assegurar a plena prestação  dos serviços. 

11.4. A CONTRATADA reconhece, expressamente, os direitos da Administração Pública, em caso de 

inexecução total ou parcial, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento, 

nos termos o art. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC. 

12.1 Correrão por conta exclusivas do CONTRATANTE: 

I. todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto 

deste Edital; 

II.  as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro 

e de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à 

execução da entrega dos materiais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES 

13.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo 

regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais 

cominações aplicáveis: 

13.1.1. ADVERTÊNCIA   

13.1.1.1 A aplicação da sanção administrativa de advertência pode ser efetuada nos 

seguintes casos: 

a. Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou na licitação, desde 

que não acarretem prejuízos para a CONTRATANTE, independentemente da aplicação 
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de multa; 

b. Execução insatisfatória ou inexecução dos fornecimentos e/ ou serviços ora 

contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos 

de suspensão temporária ou inidoneidade; 

c. Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 

dos serviços da CONTRATANTE, a seu critério, desde que não sejam passíveis de 

sanção mais grave; 

d. Atraso na entrega do bem ou na prestação do serviço contratado, pelo prazo não 

superior a 5 (cinco) dias úteis. 

13.1.2. MULTA 

13.1.2.1 Conforme disposto no (Art. 86 da Lei 8.666/93), na forma prevista no 

instrumento convocatório ou no contrato; neste caso a Contratante aplicará a MULTA 

CONTRATUAL correspondente a: 

a. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos materiais ou 

serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida; 

 O atraso para efeito de cálculo, mencionado no item anterior será contado em dias 

corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado em até 20 (vinte) 

dias; 

b. 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pela inexecução total do objeto, 

sem prejuízo das outras sanções cabíveis;  

c. 15% (quinze por cento) sobre o valor da Ordem de Fornecimento/Empenho, pelo 

descumprimento de qualquer clausula contratual exceto prazo de entrega; 

d. 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta, se decorrido o prazo 

estabelecido no item 15.2, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à 

Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato. 

13.1.2.2 A adjudicada/Contratada não incorrerá em multa quando houver prorrogação do 

prazo, previamente autorizado pela CONTRATANTE, em decorrência de impedimentos 

efetivamente verificados sem que a ela seja imputável a culpa, ou em decorrência de 

acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal; 

13.1.2.3 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de 

cobrança Administrativa ou Judicial; 

13.1.2.4 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços 

ou fornecimento advir de caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

13.1.3. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS 

13.1.3.1 A suspensão do direito de licitar e contratar com a Contratante pode ser aplicada 
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aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execução do Contrato por fatos graves, 

cabendo defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da 

respectiva intimação; 

13.1.3.2 A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar 

com a Prefeitura poderá ser aplicada nos seguintes prazos e situações: 

13.1.3.2.1 -por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 

a- atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente, que tenham 

acarretado prejuízos para a CONTRATANTE; 

b-execução insatisfatória dos fornecimentos e/ ou serviços contratados; 

13.1.3.2.2 por 02 (dois) anos, nos seguintes casos: 

a- não concluir os fornecimentos e/ ou os serviços contratados; 

b- se recusar a fornecer informações suficientes ou fornecê-las inadequadamente, no 

que diz respeito à sua fruição, qualidade e riscos de operacionalização; 

c- prestar o serviço em desacordo com as normas aplicáveis à execução do objeto 

deste ajuste; 

d- cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo ao órgão licitador, 

ensejando a rescisão do contrato. 

 

13.1.4. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

13.1.4.1 Enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sansão aplicada com base no inciso anterior. 

13.1.4.2 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração 

Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para aplicação à 

ADJUDICADA/CONTRATADA nos casos a seguir indicados: 

a) condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento 

de quaisquer tributos; 

b) prática de atos ilícitos, visando frustrar a execução do contrato; 

13.1.4.3- demonstração de não possuir idoneidade para licitar e contratar com o órgão 

contratante, em virtude de atos ilícitos praticados, tais como: 

a)- praticar ação maliciosa e premeditada em prejuízo da Contratante ou ações que 

evidenciem interesses excusos ou má-fé; 

b)- apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 
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c)- reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que tenha tomado conhecimento em razão da execução dos serviços 

objeto deste contrato sem o consentimento da Contratante, por escrito. 

Parágrafo Primeiro - Independentemente das sanções administrativas a que se refere a Cláusula 

Décima Quarta deste contrato, a ADJUDICADA/CONTRATADA está sujeita ao pagamento de 

indenização por perdas e danos, quando a inadimplência acarretar prejuízos ao órgão contratante; 

Parágrafo Segundo - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa previa do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 

14.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 e será objeto de processo judicial na forma 

legalmente prevista sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

15.1 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação, cessão ou transferência total do objeto 

deste contrato para outra empresa, sendo nulo de pleno direito qualquer ato nesse 

sentido, além de constituir infração passível das cominações legais e contratuais.  

15.2 - Qualquer subcontratação parcial só poderá ser feita com autorização prévia e por 

escrito do CONTRATANTE. Autorizada a subcontratação, a CONTRATADA permanece com 

integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as condições contratuais, com 

observação do seguinte:  

a) O CONTRATANTE fica isento de quaisquer responsabilidades, por obrigações que a 

CONTRATADA tenha contraído ou venha a contrair, a qualquer título, com a 

subcontratada.  

b) A autorização para subcontratar poderá ser revogada pelo CONTRATANTE, a qualquer 

momento, sem que tal revogação dê à CONTRATADA direito a ressarcimento de quaisquer 

danos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

16.1. O contrato poderá ser alterado somente em um dos casos previstos no art. 65 da Lei 

8.666/93 e suas alterações, com as devidas justificativas e mediante interesse da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FISCAL DO CONTRATO 

17.1 A fiscalização deste instrumento Caberá à Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade 

Urbana - SMSPMU, que designa neste ato, o servidor VIRDINEI DA SILVA BENS, brasileiro 
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portador de RG nº. 4157979-0 SSP/PR e CPF 574.822.259-00, nos termos do Art. 67 da Lei nº. 

8.666 de 21 de Junho de 1993.  

17.2. Caberá ainda ao fiscal do contrato, as seguintes obrigações: 

17.2.1 Orientar: estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do 

contrato; 

17.2.2. Fiscalizar: verificar o material utilizado e a forma de execução do objeto do contrato, 

confirmando o cumprimento das obrigações; 

17.2.3. Interditar: paralisar a execução do contrato por estar em desacordo com o pactuado; 

17.2.4. Intervir: assumir a execução do contrato; 

17.2.5. Informar: a Administração o cometimento de falhas e irregularidades detectadas pela 

Contratada que implique comprometimento da aquisição e/ou aplicação de penalidades 

previstas; e noticiar os casos de afastamento em virtude de férias, licenças ou outros motivos, 

para que o substituto (suplente) possa assumir a gestão do contrato, evitando prejuízos, 

interrupções e suspensão das atividades de fiscalização. 

17.2.6. Ter total conhecimento do contrato e suas cláusulas; 

17.2.7. Solicitar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, 

decisões e providências que ultrapassarem a sua competência; 

17.2.8. Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um comportamento 

ético, probo e cortês; 

17.2.9. Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e 

arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

17.2.10. Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas 

e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes; 

17.2.11. Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando 

ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das 

faltas ou defeitos observados; 

17.2.13. Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de 

reposição, destinados à execução do objeto contratado, principalmente quanto à sua 

quantidade e qualidade; 

17.2.14. Formalizar, sempre, os entendimentos com a Contratada ou seu Preposto, adotando 

todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais; 

17.2.15. Avaliar constantemente a qualidade da execução contratual, propondo, sempre que 

cabíveis, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar os serviços; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A PUBLICAÇÃO 

18.1. O instrumento terá eficácia após publicação do extrato em Diário Oficial, em obediência ao 

disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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19.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 

19.1.1 todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura 

de termo aditivo o presente Contrato; 

19.1.2 Este Contrato integra, o Edital e seus anexos do Pregão Presencial n. 06/2015 e as 

propostas da empresas classificadas para cada item; 

19.1.3 É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente para qualquer operação Financeira, sem 

prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. 

19.1.4 Após a assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço/fornecimento, a empresa 

contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias para providenciar os funcionários e equipamentos 

necessários à execução dos serviços, conforme definido neste Termo de Referencia.  No final deste 

prazo, a fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana procederá  visita  para  

constatar  “in  loco” o atendimento integral às condições aqui colocadas.  

19.1.4.1 Este prazo não será prorrogado em nenhuma hipótese, e, em caso de haver constatação 

de a empresa não dispor de todos os itens exigidos no projeto básico, o contrato será rescindido 

imediatamente.  

19.1.5 É expressamente vedada a paralisação total ou parcial dos serviços por parte da 

CONTRATADA sem  autorização  da  Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea 

Grande/MT.  A qualquer tempo, a Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana poderá 

autorizar novos serviços relacionados a tapa buraco, efetuando-se eventuais ajustes contratuais 

disso decorrentes. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

20.1 As partes contratantes elegem o foro de Várzea Grande-MT como competente para dirimir 

quaisquer questões oriundas do presente Contrato, inclusive os casos omissos, que não puderem ser 

resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e 

forma para um só efeito legal, juntamente com as testemunhas, ficando uma via arquivada na sede 

da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8.666 de 21/06/93. 

Várzea Grande – MT ___ de _________ de 2015. 

 
PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ------ 

 
 CONTRATADA 

 
PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT 

 

TESTEMUNHAS: 
01. e 02 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. 06/2015 

PROCESSO/GESPRO 341944/2015 

 

O Município de Várzea Grande, por meio do Pregoeiro Oficial, designada pela portaria n. 227/2015, 

torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 

PREGÃO na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o menor 

preço MENOR PREÇO GLOBAL–LOTE ÚNICO, cujo objeto: Contratação de empresa capacitada para 

execução de serviços de limpeza urbana no Município de Várzea Grande-MT, conforme as 

especificações contidas no termo de referência, edital e demais anexos. A realização prevista 

para o dia 15 de dezembro 2015, às 09hs00min. (horário de Mato Grosso). O Edital completo está à 

disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea Grande – Superintendência de 

Licitação, nos dias úteis das 12h00min às 18h00min, sito à avenida Castelo Branco, 2500 – Várzea 

Grande/MT, mediante recolhimento da taxa de R$ 50,00 - não restituível e gratuitamente, no sitio: 

www.varzeagrande.mt.gov.br.  

 

Várzea Grande-MT, 30 de novembro de 2015.   

 

 

 

__________________________ 

BRENO GOMES  

Secretário Municipal De Serviços Públicos  

e Mobilidade Urbano 

 

 

 

________________________ 

LANDOLFO L V GARCIA 

Pregoeiro 

http://www.varzeagrande.mt.gov.br/

