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PREÂMBULO

O Município de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e
Transporte, 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 nr. 03.507.548/0001-10, por intermédio do Pregoeiro Oficial designado pela Portaria
n. 550/2013, 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
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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, fará
realizar licitação na modalidade PREGÃOPRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL
POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus anexos.
1.2 O Edital completo está à disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal de Várzea
Grande - Comissão Permanente 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 MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRNSPORTE
Dotação orçamentária: 26.09.15.452.31
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 coleta de resíduos domiciliares, de
limpeza urbana e de manejos de resíduos sólidos do Município de Várzea Grande – MT, conforme as
especificações contidas neste Termo de Referência e demais anexos.

2.1.1 Descrição dos lotes
Detalhamento do objeto: Os serviços foram divididos em lotes objetivando a ampliação
da competitividade e o alcance da proposta mais vantajosa, assim compreendidos:

LOTE I:
a) Coleta de resíduos sólidos regulares (lixo domiciliar), com o sistema de gerenciamento do serviço;
b) Operação de destino final – vazadouro.
c) Recuperação de área degradada (Recuperação de lixão de lixo domiciliar urbano);
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LOTE II:
a) Varrição de vias urbanas pavimentadas.
b) Capinação, raspagem e pintura de veio de vias urbanas.
c) Podação de árvores/arbustos com transporte do material produzido.

2.1.2 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:29/07/2014

•

HORA: 09h00min (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 09h00min, 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 ao Pregoeiro julgar importantes serão disponibilizadas no
siteWWW.varzeagrande.mt.gov.br no campo Licitações, razão pela qual as empresas
interessadas deverão consulta-las obrigatoriamente ate a data prevista para abertura da
sessão.
2.4 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter publico, que
impeça a realização deste Pregão Presencial no horário e data marcada, a licitação ficara
automaticamenteprorrogada para o primeiro dia útil subsequente, independente de nova
convocação.
3 - DO CREDENCIAMENTO;
3.1 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.
3.2 – O credenciamento realizado por meio de procuração far-se-á mediante apresentação
dos seguintes documentos;
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3.2.1 – 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.
3.2.1.1 – 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.
3.2.2 DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO de
acordo com modelo no modelo anexo.
3.2.2.1

DECLARAÇÃO

DE

PLENO

ATENDIMENTO

AOS

REQUISITOS

DE

HABILITAÇÃO de acordo com modelo no modelo anexo, somente para as
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que porventura estiverem
com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal.
3.2.3 A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar pela fruição dos
benefícios estabelecidos na Lei Complementar Federal n. 123/2006 deverá apresentar:
3.2.3.1 DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO em um dos dois regimes, conforme
Modelo Anexo VIII.
3.2.3.2

Certidão

competente

Simplificada emitida pela Junta Comercial

certificando

a

situação

da

empresa

de

ou

Cartório

enquadramento

ou

reenquadramento de ME e EPP.
3.2.4 - A ausência de credenciamento não excluirá o licitante do certame, mais
importará a preclusão do direito de formular lances na sessão, na renunciaao direito
de interposição de recursos e a prática de todos os demais atos inerentes ao certame;
3.3 O descumprimento das exigências do 3.2.4 significa renúncia expressa e consciente,
desobrigando o Pregoeiro, dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicável ao
presente certame.
3.4 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.
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3.5 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.

3.6 A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, poderá importar a
imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do
Pregoeiro.

4 - O RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
4.1 – Após o credenciamento será declarada aberta a sessão pelo pregoeiro. A partir deste
momento, estará encerrada a admissão de novas propostas.

4.2 – Em ato contínuo, o pregoeiro receberá os envelopes opacos, lacrados e rubricados no
fecho, contendo nas partes externas e frontais os seguintes dizeres:

Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Pregão Presencial n. 29/2014
Data e Hora de Abertura 29/07/2014 às 09h00min
Razão Social _________
CNPJ n. _____________________I.E.________
Proposta de Preço

Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Pregão Presencial n. 29/2014
Data e Hora de Abertura 29/07/2014 às 09h00min
Razão Social _________
CNPJ n. _____________________I.E.________
Documentos para habilitação
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4.3 – 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.
4.4 – Aberto os envelopes “Proposta de Preços”, o pregoeiro e os licitantes rubricarão as
propostas.
5 - DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
5.1 Conforme previsto no Art. 12 do Dec. N. 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
08h30min às 18h30min.
5.2

Os

esclarecimentos

poderão

ser

solicitados

também

através

do

e-mail

pregaovg@hotmail.com, dentro do prazo estipulado no item acima.
5.3 Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas
5.3.4 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.
5.3.5 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designado nova data para a
realização do certame.

6 - DA PARTICIPAÇÃO
6.1 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.
6.2 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 4.2 do presente edital.
6.3 A participação nesta licitação significa:
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Que a empresa e as pessoas que a representam leram este editalconhecem e,
concordem plenamente com as instruções, deveres e direitos aqui descritos;

•

Conhecem a legislação desta modalidade de licitação, bem como àquelas que
indiretamente a regulam;

•

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

•

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.
6.4 - SERÁ VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS:
a) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública ou,
ainda, punidas nos termos do

art. 14 do Decreto 3.555/2000 e empresas

inadimplentes com obrigações assumidas perante a Prefeitura Municipal de Várzea
Grande ou, ainda, punidas no termos do art. 87, incisos III e IV, da lei 8.666/1993;
b) Empresas que estejam sob processo de intervenção, liquidação, falência ou
dissolução.
c) Empresas cujos dirigentes ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com
o contratante, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da lei 8.666/1993;
d) 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.
e) Em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
e) Que não atendam a todos os termos e condições do edital e legislação pertinente.

7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 A presente licitação tem por objetivo SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA
PARA A ADMINISTRAÇÃO, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR LOTE,
conforme especificado no anexo I deste edital.
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7.2 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.
7.3 Analisados os credenciamentos, serão lançados em ata os nomes dos representantes
legais ou procuradores das Licitantes.
7.4 No credenciamento, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a DECLARAÇÃO DE PLENO
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.
7.5 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.
7.6 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.
7.7 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.
7.8 Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais
licitantes.
7.9 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 maior preço e as demais com preços até 10% (dez por
cento) abaixo daquele;
b) Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo
de 3 (três).
c) Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.

8- DO CONTEÚDO DO ENVELOPE I
“PROPOSTA COMERCIAL”
8.1. A proposta deverá ser emitida em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da
licitante, por lote, rubricada e a última folha assinada e datada pelo representante legal da
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licitante, devidamente autorizado, em envelope fechado, identificado com o n. 02,
produzida em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, impressa por
processo eletrônico ou datilografada, contendo os elementos a seguir relacionados:
8.1.1. Proposta assinada pelo seu representante legal, devidamente autorizada,
satisfazendo as condições do Edital, em papel timbrado, trazendo razão social, CNPJ,
endereço da proponente e especificando:
8.1.1.1. N. da licitação, dia e hora de sua realização e identificação do objeto;
8.1.1.2. Valor em reais, em algarismo e por extenso;
8.1.1.3. Prazo de execução do objeto a licitar, 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias consecutivos;
8.1.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
8.2. Juntamente com a proposta e planilha de orçamento dos serviços, a licitante deverá
apresentar memorial de cálculos com a composição de cada um dos preços unitários
oferecidos,

de

forma

clara,

bem

explicita

e

detalhados,

sob

pena

de

imediata

desclassificação, não se admitindo preço simbólico, irrisório ou de valor zero, observando o
que dispõe o Parágrafo Terceiro do artigo 44, da Lei n. 8666/93, consideradas as
especificações técnicas.
8.2.1 A licitante deverá apresentar para o Lote I o Cronograma Físico Financeiro.
8.3. Todos os impostos, taxas e encargos inclusive trabalhistas e previdenciários incidente
sobre os serviços propostos pela licitante, deverão estar incluídos no preço total da
proposta.
8.3.1. Para cada memorial de cálculo de cada preço unitário ofertado, a licitante
deverá demonstrar no mesmo, passo a passo, de forma clara, bem detalhada, os
quantitativos da mão de obra necessária aos serviços (número de varredores,
coletores,

ajudantes,

motoristas,

fiscais,

mecânicos,

pessoal

administrativo,

estagiários, etc....), diferenciados por cada categoria funcional, os percentuais de
encargos sociais que serão utilizados (devendo a licitante fornecer em lista à parte,
discriminação da composição das parcelas dos encargos sociais), toda e qualquer
vantagem que será atribuída ou paga aos empregados (com a indicação clara do tipo,
quantidade e custo para cada empregado ou categoria dos mesmos, todo ferramental
e equipamentos de segurança do trabalho que serão utilizados, sendo indicados os
tipos, quantitativos, custos unitários de cada insumo (fardamento, sapato, colete de
sinalização, etc) tipo e quantitativos dos veículos que serão utilizados, previsão de
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custos com a aquisição dos mesmos, fornecimento dos quantitativos previstos com os
gastos com combustível e lubrificantes, bem como os seus custos unitários, tipos e
custos de manutenção dos veículos, que poderão ser preventivas e ou corretivas,
indicação dos anos imaginários de depreciação dos veículos, com indicação dos seus
custos, sendo aplicados os mesmos procedimentos para os equipamentos que serão
colocados sobre os veículos (caixa compactadora de lixo), dispositivo para o
basculamento de contentores, indicação clara das quantidades de veículos, bem como
seus custos, indicação clara dos percentuais de despesa com encargos financeiros,
taxas e emolumentos previstos em lei, taxa de administração do contrato, BDI,
Lucros, etc. A não apresentação de forma clara, explicita e, principalmente não
detalhada, ou que não permita que a Comissão de Licitação análise claramente os
memoriais, implicará na desclassificação da licitante.
8.3.1.1. Os salários considerados nos cálculos não poderão ser inferiores a aqueles
estabelecidos em lei, e os encargos sociais e tributários deverão estar de acordo com
alíquotas definidas na legislação vigente, sendo o ISS considerado de acordo com a
alíquota vigente no Município de Várzea Grande (Convenção coletiva 2014/2014).
8.4. Nos preços unitários e global, ofertados estarão incluídos despesas com administração
de pessoal, obrigações patrimoniais, leis trabalhistas e previdenciárias, transporte,
ferramentas

e

utensílios,

equipamentos,

uniformes,

veículos,

vales

transportes

e

alimentação, e todos os tributos e demais encargos decorrentes da prestação de serviços.
8.5. Em caso de alteração da legislação trabalhista, previdenciária ou tributária, a licitante
se obriga a reduzir no valor de seus preços unitários, o mesmo percentual de redução
aprovada em lei específica,

correspondente

a parcela na composição

dos custos

apresentados.
8.6. Todas as folhas da proposta e planilhas de preços deverão ser assinadas por pelo
menos um titular e responsável técnico da licitante, constando o nome, título e registro do
CREA, quando for o caso.
8.7. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
a contar da data marcada para o recebimento da documentação e propostas.
8.8. Caso não haja a expressa determinação da validade da proposta, tacitamente a
licitante estará aceitando o prazo máximo exigido por lei, que é de sessenta dias.
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8.9. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de
validade das propostas, e caso persista o interesse da administração, esta poderá solicitar
prorrogação da validade referida no subitem anterior, por igual prazo, no máximo.
8.10. Serão corrigidos automaticamente pela equipe de pregão:
8.10.1. No caso de discordância entre preços unitários e globais, prevalecerão os
primeiros, no caso de discordância entre os valores numéricos e o por extenso,
prevalecerão os últimos, devendo a comissão de Licitação proceder as correções
necessárias.
8.11. Para efeito de julgamento não se considerará qualquer oferta de vantagem não
prevista neste edital nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.
8.12. As propostas deverão vir acompanhadas das seguintes documentações;
8.12.1. Declaração expressa de que se compromete, caso seja declarada vencedora
desta licitação, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de implantação
dos serviços, apresentar o plano executivo definitivo de cada serviço, contendo as
exigências previstas nas Especificações Técnicas.
8.12.2. Declaração formal de que se compromete, na hipótese de ser declarada
vencedora no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura de instrumento
contratual, apresentar junto a Secretaria Municipal de Serviços Públicos/VG.o layout
das instalações físicas, contendo: área total, detalhando compartimento/Atividade,
com metragem individualizada e respectiva localização.

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 incluída a de maior valor.
9.4 As proponentes classificadas será facultadas a apresentação de lances verbais, na
ordem inversa de classificação.
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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.
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 lance
s 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.
10 - 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.
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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 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.

11 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE II
“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.
11.3 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
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 Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
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11.6.2 Inscrição no Cadastro de ContribuintesEstadual 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 de Tributos Federais e Dívida Ativa da União, 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), a mesma pode
ser retirada no site: www.inss.gov.brpara finalidades previstas no art.47 da Lei
n.8.212.
11.6.5 Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a mesma pode
ser retirada no site: www.caixa.gov.br.
11.6.6 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) em cumprimento a Lei n.
12.440/2011 art. 29, inciso V, a mesma pode ser retirada no site: www.trt23.jus.br.
11.6.7 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;
11.6.8 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).
11.6.9 Alvará de localização e funcionamento expedido por órgão competente,
vigente.
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11.7 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
11.7.1 CERTIDÃO

NEGATIVA DE

FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

expedida pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial,
expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física.
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) Para as Sociedades Anônimas deverão ser apresentadas as publicações no Diário
Oficial e Jornal de Grande circulação;
b) A boa situação da empresa será comprovada através do índice mínimo de 10%
(dez por cento),do Capital social do valor máximo admitido por lote e também,
c) A comprovação de possui índice de ILG e ILC maior ou igual a 1, aferida mediante
índices e fórmulas abaixo especificada que deverá comprovar:
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1,00
ILC
= (AC) / (PC) ≥ 1,00
Onde:
ILG = índice de liquidez geral
ILC = índice de liquidez corrente
AC = ativo circulante
RLP = realizável em longo prazo
PC = passivo circulante
ELP = exigível em longo prazo
d) Tais documentos terão que estar 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);
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11.8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.8.1. As exigências de qualificação técnica foram elaboradas pela secretaria solicitante,
sendo que, a documentação relativa á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da empresa constituirá
em:

11.8.2. Atestado de capacidade técnica em original ou cópia que será autenticada pelo
pregoeiro ou sua comissão mediante a apresentação do original, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, em nome e favor da empresa licitante, que comprove
a aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível, em características com
o objeto da licitação com os seguintes quantitativos mínimos:
11.8.2.1. Entende-se por serviços compatíveis com o objeto desta licitação para:

LOTE I
a) Coleta de Resíduos sólidos regulares (lixo domiciliar) com sistema de gerenciamento do
serviço. Quantidade mínima 2.350 t/mês.
b) Operação de destino final – vazadouro. Quantidade mínima 2.350 t/mês.
c) Recuperação de área degradada (Recuperação de lixão de lixo domiciliar urbano);
municípios com população maior que 50.000 habitantes.
Observação: Os quantitativos exigidos se encontram de acordo com o entendimento do
TCU, assim considerados itens de maior relevância e de valor significativo do objeto a ser
contratado.

LOTE II
a) Varrição de vias urbanas pavimentadas. Quantidade mínima 3.250 Km/mês
b) Capinação, raspagem e pintura de veio de vias urbanas. Quantidade mínima 19 km/mês
c) Podação de árvores/arbustos com transporte do material produzido.
11.8.2.2. Certidão de registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA, em nome da licitante,
com validade na data de sua apresentação.
11.8.2.3. Relação detalhada, firmada pela própria licitante, indicando as instalações, o
aparelhamento e do pessoal técnico e equipamentos mínimos, adequados e disponíveis para
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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.
11.8.2.4. Certidão de acervo Técnico – CAT deverá referir-se as atividades técnicas que
façam parte das atribuições legais do profissional, sendo que somente será aceitas as
constantes do artigo 1º da Resolução n. 218 do Confea e relacionadas a execução do
serviço.
11.8.2.5. O sistema de gerenciamento dos serviços de coleta de resíduos pode ser definido
como o controle inteligente, com sistema de rastreamento que apresenta além de funções
básicas de posicionamento, ferramentas para controle de viagem, com informações sobre
preso, a distância, funcionários, pontos específicos de lixo, além de fornecer relatórios
operacionais (em conformidade com o termo de referência).
11.8.2.6. A documentação relativa á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos profissionais constituirá
em:

11.8.2.6.1. 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 Civil ou Engenheiro Sanitarista

11.8.2.6.2. Possuir o licitante, na data prevista para a entrega dos envelopes, vinculo com
profissional de nível superior registrado no Conselho Profissional Competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica, acompanhado do CAT, emitido pelo CREA, por
execução de serviços de características, quantidades de prazos semelhantes, conforme
descrição abaixo:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOTES:
LOTE I
a) Coleta de Resíduos sólidos regulares (lixo domiciliar) com sistema de gerenciamento do
serviço.
b) Operação de destino final – vazadouro.
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c) Recuperação de área degradada (Recuperação de lixão de lixo domiciliar urbano);
LOTE II
a) Varrição de vias urbanas pavimentadas
b) Capinação, raspagem e pintura de veio de vias urbanas.
c) Podação de árvores/arbustos com transporte do material produzido.
11.8.2.6.3. Certidão de acervo Técnico – CAT deverá referir-se as atividades técnicas que
façam parte das atribuições legais do profissional, sendo que somente será aceitas as
constantes do artigo 1º da Resolução n. 218 do Confea e relacionadas a execução do
serviço.

11.8.2.6.4. O sistema de gerenciamento dos serviços de coleta de resíduos pode ser
definidos como o controle inteligente, com sistema de rastreamento que apresenta além de
funções básicas de posicionamento, ferramentas para controle de viagem, com informações
sobre preso, distancia, funcionários, pontos específicos de lixo, além de fornecer relatórios
operacionais (em conformidade com o termo de referencia).
11.8.2.6.5. A vinculação dos profissionais constantes dos itens 7.2.2 e 7.2.10 será
caracterizada através do vínculo empregatício, participação societária ou por meio de
contrato de prestação de serviços.
11.8.2.6.6. 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.
11.8.2.6.7. A participação societária será comprovada à luz dos documentos apresentados
consoante os itens acima mencionados.
11.8.2.6.8. O contrato de prestação de serviços 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.
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11.8.2.6.9. 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.
11.8.2.6.10. 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:
11.8.2.6.11. declaração formal do contratante principal confirmando que o licitante tenha
participado da execução do serviço objeto do contrato;

11.8.2.6.12. autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o
nome do licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado;
11.8.2.6.13. contrato

firmado

entre

contratado

principal

e licitante

subcontratado,

devidamente registrado no Conselho competente.
11.8.2.7. 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.

11.8.2.8. 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 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
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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.
11.9.5 Declaração de Ciência modelo Anexo;

11.9.6 DA VISITA TECNICA
11.9.6.1 A licitante deverá realizar visita técnica para os serviços a serem
realizados para o Lote I, objetivando ter pleno conhecimento das condições e da
natureza dos trabalhos a serem executados, devendo solicitá-la à SMSPT, ao
Sr. Luiz Celso Moraes de Oliveira, através do telefone: 8439.6651, em até
no maximo um dia anterior a realização do certame, sendo certo que todas as
empresas serão informadas do dia, local e hora da referida visita sendo que o
Atestado de Visita será expedido pela secretaria, devendo fazer parte da
documentação a ser apresentada no envelope de habilitação.

11.9.6.2 Ainda, caso a licitante não queira realizar a visita, deverá apresentar,
em substituição ao termo de visita, DECLARAÇÃO assinada pelo representante
legal da empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e, ainda, assume
total responsabilidade por esse fato, e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o
MUNICÍPIO.
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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 editale seus anexos, o Pregoeiro considerará o proponente
inabilitado.
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 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer durante a sessão publica. A falta de manifestação imediata e
motivada do licitante implicará a decadência do direito de recorrer.
12.2 A recorrente deverá apresentar as razões do recurso em até 3 (três) dias úteis,
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contra – razões em igual
prazo, que começara a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurado
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. Os autos do
processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
12.3 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
12.4 As razões do recurso e suas contra razões deverão ser protocolizadas na
Superintendência Geral de Licitações instalada na Avenida Castelo Branco, n. 2500, bairro
Água Limpa, Várzea Grande MT.
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12.5 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada ao interessado.

13 DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃOE DO CONTRATO.
13.1 – Será adjudicado o objeto ao licitante declarado vencedor que se obriga a executar
fielmente o objeto adjudicado, observadas as condições estipuladas neste Edital, na
proposta e no contrato.
13.2 – Constatada a regularidade dos atos praticados, o procedimento licitatório será
homologado pela autoridade superior.
13.3 O prazo para assinatura do termo do contrato será em até 05 (cinco) 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.
13.4 A assinatura do contrato esta condicionada a verificação da Regularidade Fiscal da
Adjudicatária.
13.5 Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei 8666/93o Presente
contrato e a proposta do adjudicatário serão partes integrantes do edital e seus anexos.
13.6 É facultado à administração, quando a adjudicatária não comprovar as condições de
habilitação ou não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas, convocar
outras licitantes, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após realizada
negociação de preço, aceitabilidade da proposta e comprovação dos requisitos de
habilitação.
13.7 O contrato a ser firmado com a empresa vencedora incluirá as condições estabelecidas
nesse Edital, no Termo de Referencia e nos demais anexos, além de outras fixadas na
proposta vencedora e necessárias à fiel execução do objeto licitado.
13.8 a vigência do contrato será de12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado com base no inciso II do Artigo 57 da Lei N.º 8.666 de 21/06/1993,
atualizada pela Lei N.º 8.883 de 08 de junho de 1994e Lei N.º 9.648 de 27 de maio de 1998, e artigo
23 que dispõe o valor do teto da modalidade.

13.9 A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, e, compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
Edital.
13.10. Do Contrato regulado pelas disposições do edital, decorrem as obrigações, direitos e
responsabilidades das partes relativas aos serviços ou obra objeto desta licitação.
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13.11. O Contrato poderá ser alterado, com a devida justificativa, através de Termo Aditivo
aprovado pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos, nos termos do artigo 65 da Lei
8.666/93.
13.11.1. A Contratada fica obrigada aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25% (Vinte e
Cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, conforme art. 65, § 1º da Lei
8.666/93.
13.11.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas

avençadas

e

as

normas

desta Lei,

respondendo

cada

uma delas

conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
13.12.

A Secretaria de Municipal de Serviços Públicos se reserva o direito de

paralisar ou suspender em qualquer tempo a execução dos serviços mediante pagamento
único e exclusivo dos serviços já realizados.

14 – DAS CONDIÇÕES PARA SUBCONTRATAÇÃO;
14.1. A proponente vencedora da licitação, após a assinatura do contrato, poderá
subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor global do contrato, desde que previamente
autorizado.
14.2. A empresa contratada deverá solicitar formalmente à Secretária Municipal de Serviços
Públicos, os pedidos de subcontratação, mediante a apresentação de todos os documentos
exigidos, a seguir relacionados;
14.2.1. Relação dos serviços a serem subcontratados.
14.2.2. Demonstração da capacidade técnica / operacional no mínimo igual a 30%
(trinta por cento) dos serviços a serem subcontratadas, por meio de atestados de
execução e conclusão bem sucedida, emitidos em seu nome, fornecidos por pessoas
de direito público ou privado, por execução de serviços que lhe forem subcontratadas.
14.2.3. Comprovação de possuir, em seu quadro funcional, profissional qualificado, os
termos da lei, para gerir os serviços que lhe forem subcontratadas.
14.2.4. Comprovação da regularidade fiscal e previdenciária, tal como CNDT.
14.2.5. Declaração de queos diretores, responsáveis técnicos, sócios ou empregados
da subcontratada não ocupam cargos comissionados na Prefeitura de Várzea Grande.
14.3. A subcontratação não altera as obrigações da contratada.
14.4. Não será admitida a cessão do contrato.
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14.5.qualquer atividade objeto de subcontratação somente poderá ser iniciada, mediante
contrato firmado entre a empresa contratada e o seu subcontratado, a apresentação de
todos os documentos exigidos, com anuência formal do município, via de sua secretária
municipal de Serviços Urbanos.
14.6. Deverá constar no contrato, a ser firmado entre a contratada e a subcontratada.
a) que a empresa contratada é a única responsável por todas as obras executadas
pela subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo nome, e por todos os demais
eventos que envolvam o objeto desta licitação.
b) Cláusula especificando as parcelas das obras/subcontratados discriminando suas
quantidades.
c) Clausula explicitando que as partes concordam com a emissão, pela Secretaria
Municipal

de

Serviços

Públicos,

de

atestado

técnico

em

documento

único,

contemplando as parcelas das obras efetivamente executadas pelas empresas.
14.7. A subcontratada não poderá iniciar suas atividades antes da decisão da Contratante
sobre a contratação, sob pena de aplicação de penalidade à Contratada.
14.8. O contrato firmado entre a contratada e a subcontratada será apresentado à
Secretaria Municipal de Serviços Públicos/VG, que poderá objetar relativamente às clausulas
que possam vir em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e encargos de qualquer
natureza.
14.9. A subcontratada estará sujeita as exigências relativas a Encargos Sociais e
Trabalhistas – EST e Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no presente
Edital.
14.10. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA, conforme condições estabelecidas
para a empresa contratada constantes deste edital e seus anexos.
14.11. Caso a subcontratada não atenda as exigências de qualidade e segurança na
execução dos serviços subcontratados, a contratante poderá desautorizar a subcontratação.
14.12. A Prefeitura de Várzea Grande se exime de qualquer responsabilidade relativa a
subcontratação, referentes a eventuais ações trabalhistas , decorrentes da subcontratação.

15 – DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO.
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15.1 Opagamento dos serviços será efetuado em até 30 (trinta) diasapós o recebimento e
atestado da nota fiscal, com base em medição que será realizada pela fiscalização da
Prefeitura Municipal de Várzea Grande, através de sua Secretária de serviços urbanos:
15.2. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande elaborará mensalmente, a medição dos
serviços executados baseada nas disposições das Especificações Técnicas descritas no termo
de referencia;

15.3. Para a efetivação dos pagamentos deverão ser apresentadas provas de regularidade
com o instituto de Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS, Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União/PGFN e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), e demais certidões que por ventura
exigidas pelo município de várzea grande;.
15.4. Nos preços dos serviços estão incluídos todos os impostos, taxas, encargos e recursos
materiais e humanos decorrentes dos serviços contratados.

15.5 do reajuste
15.5.1. 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.
15.5.2. Para a aplicação do reajuste dos preços o Índice Inicial será o mês da
elaboração do orçamento referencial.
15.5.3. 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 categoriade acordo com Dissídio Coletivo de Trabalho no mês de
reajuste.
Mo – Piso salarial da categoria 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.

25
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051

Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
C – Preço do litro de combustível no mês de reajustamento.
Co – Preço do litro de combustível no mês de apresentação da proposta.
15.5.3.1. 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.
15.5.4. 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.
15.6 Do reequilíbrio
15.6.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação dos contratada com
vista a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo
65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93, e observados os itens subseqüentes deste
edital.
15.6.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão
fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou
previsível, porém de conseqüências incalculáveis bem como de demonstração analítica
de seu impacto nos custos do contrato.
15.6.3. Na hipótese de ocorrência de reajustes salariais das categorias profissionais
envolvidas na execução dos serviços, objeto do contrato, decorrentes de data base,
dissídio ou outro motivo que venha a reajustar tais salários, será restabelecido o
equilíbrio econômico – financeiro do contrato apenas se houver comprovação de que
os valores dos reajustes salariais das categorias profissionais forem imprevisíveis ou
de proporções incalculáveis e, ainda assim, desde que possa inviabilizar ou retardar a
execução contratual.
15.6.4. Na hipótese de revisão do equilíbrio econômico-financeiro prevista no item
anterior, será objeto da revisão apenas as parcelas do contrato correspondente ao
impacto efetivo do reajuste salarial ocorrido.

•

–DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 Pelo descumprimento das obrigações assumidas o licitante estará sujeito as seguintes
penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa.:
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16.2 As penalidades serão aplicadas cumulativamente ou não, em havendo ocorrência das
seguintes hipóteses:
I – ADVERTÊNCIA
16.2.1 - 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;
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
16.2.2 Caberá o pagamento de multa, em favor da Contratante, conforme disposto no
Art. 86 da Lei 8.666/93, quando ocorrerem os seguintes casos:
a) 0,1% (um décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, limitada a
10% do valor global da contratação;
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;
16.2.3 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.
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16.2.4 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de
cobrança Administrativa ou Judicial.
16.2.5 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
16.2.6 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 05 (cinco) dias úteis da data do
recebimento da respectiva intimação.
16.2.7 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 até 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
16.2.8. 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.
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16.2.9 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar

com toda a

Administração Pública será proposta pela Seção Administrativa e Financeira para
aplicação à 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 escusos 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.
16.2.10. Independentemente das sanções administrativas, a CONTRATADA está
sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência
acarretar prejuízos ao órgão contratante.
16.3. 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.
16.4. A reabilitação da empresa será reconhecida, sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com
base no inciso anterior.
16.5. A inadimplência, de qualquer das condições deste edital ou do contrato, sujeitará a
contratada às penalidades previstas na Lei.
16.6. Caso o licitante adjudicatária se recuse assinar o contrato ou convidada a fazê-lo, no
prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada inadimplente e
estará sujeita as seguintes penalidades;
16.6.1. Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor de sua proposta.
16.6.2. Independente das sanções civis e penais previstas na Lei n. 8666/93, e suas
alterações serão aplicadas e contratada multas de;
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16.6.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos
serviços, até limite de 30 (trinta) dias:
16.6.2.2. 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não
cumprida do contrato e rescisão do pacto, a critério do contratante, em caso de
atraso na execução do serviço superior a 30 (trinta) dias.
16.6.3. As multas aplicadas serão descontadas ex-oficio de qualquer crédito existente
da contratada.
16.7. O valor das multas referidas nos subitens serão descontadas de qualquer fatura ou
crédito existente na Prefeitura Municipal de Várzea Grande em favor da contratada. Caso a
mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, quando for o caso.
16.8. As penalidades estabelecidas nos itens anteriores serão de competência exclusiva do
gestor de aquisições e convênios governamentais, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura das vistas, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
16.09.A critério da administração as sanções previstas nos itens acima mencionados,
poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a proporcionalidade.
16.10. Em questão de serviço;
16.10.1. Multa no valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do valor global do
contrato por cada dia de atraso na implantação do serviço.

16.11. O descumprimento dos serviços no prazo de vigência no prazo de vigência do
contrato ensejara a aplicação da multa moratória, nas seguintes formas;
16.11.1. Multa no valor equivalente a 05 (cinco) quilômetros de varrição de vias
pavimentadas e logradouros, pela inexecução de varrição de via, pela não remoção
dos resíduos de contentores e lixeiras de qualquer circuito;
16.11.2. Multa no valor equivalente a 10 (dez) toneladas de coleta de resíduos
sólidos regulares por cada uma das seguintes infrações: uso de veículos inadequados
para o circuito, transporte de resíduos para o destino final sem os devidos cuidados de
proteção, por uso do veículo sem as devidas identificações, por uso de veículos com
falta de pás, gadanhos e vassouras, por falta de distribuição de impressos, por
despejo de detritos nas vias públicas, por inutilizarão de vasilhames das unidades
geradoras, por solicitação de propinas por parte dos empregados da contratada ao
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usuário do serviço ou por uso de bebidas alcoólicas em serviço, por parte dos
empregados da contratada, por permitir que os garisque permaneçam nos setores de
coleta enquanto o veículo coletor for efetivar a descarga executem serviços de
confinamento de resíduos, por permitir que o seus funcionários promovam algazarras
ou faltem com respeito para com a população, por não possibilitar comunicação com
seus supervisores durante o horário de serviço da coleta, por transitar com veículos
coletores fora dos seus respectivos roteiros com garis sendo transportados nos
estribos dos equipamentos.
16.11.3. Multa no valor equivalente a 30 (trinta) toneladas de coleta de resíduos
sólidos regulares pela execução de serviços não autorizados pela Prefeitura Municipal
de Várzea Grande, ou por recolhimento de resíduos não previstos no contrato, por
tentativa de fraude de pesagem ou por tentativa de descarga em local não autorizado.
16.11.4. Multa no valor equivalente a 03 (três) toneladas de coleta de resíduos
sólidos regulares, por dia de atraso, pelo não atendimento à notificação para a
substituição em 48 (quarenta e oito) horas de cada empregado dispensado por
exigência da fiscalização.
16.11.5. Multa no valor equivalente a 10 (dez) toneladas de coleta de resíduos
sólidos regulares, por dificultar ou impedir ao pessoal da fiscalização livre acesso a
todos as suas dependências para verificação e exame das instalações, anotações,
relatórios dos veículos, equipamentos, pessoal ou de material, ou por não fornecer
num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quando material, ou por não fornecer num
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quando programado ou solicitado, todos os dados
e elementos referentes aos serviços;
16.12. A autuação deverá acontecer dentro do prazo máximo de 12 (doze) horas úteis,
após a verificação da ocorrência.
16.13. A contratada terá um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar a
sua defesa, no que lhe achar pertinente, após o recebimento da multa.
16.14. Após a entrega da defesa e autuação, caberá ao secretário de Serviços Públicos/VG.
, em ultima instância administrativa, a decisão de manter ou não a penalidade imposta.
16.15. Será considerada como unidade de multa, o valor do preço unitário do serviço
cobrados na data da infração multiplicados pelos valores correspondentes de multas
indicados no subitem acima.
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16.16. A aplicação de multas será de competência da Prefeitura Municipal de Várzea
Grande, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos/VG.
16.17. As infrações cometidas, aos domingos e feriados, serão aplicadas com os mesmos
valores de dias úteis.
16.18. Independentemente da aplicação do disposto nos subitens anteriores, a Contratada
estará sujeita ainda, as demais penalidades previstas neste edital, bem como a legislação
pertinente.

17 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
17.1 São obrigações da Contratada
17.1.1 É obrigação da CONTRATADA executar os serviços obedecendo as normas
técnicas, especificações e demais elementos que integram a presente licitação.

17.1.2 Somente proceder a alterações nas especificações, após a autorização e
aprovação prévia, por escrito, fornecido pela CONTRATANTE.

17.1.3 Promover mensalmente, em conjunto com a CONTRATANTE, para respaldar a
elaboração do Boletim de Medição, uma memória de cálculo dos serviços executados.

17.1.4 Responsabilizar-se por todo pessoal, tecnicamente qualificado, envolvido nos
serviços, objeto deste contrato, inclusive obrigações sociais, previdenciárias e
trabalhistas, ou correlatas em vigor no País, eximindo a CONTRATANTE de quaisquer
ônus.
17.1.5 Manter a CONTRATANTE livre e a salvo de quaisquer reclamações relativas a
danos e prejuízos causados à terceiros em consequência dos serviços objeto desta
licitação, provocados pela CONTRATADA, responsabilizando-se pelo pagamento, sem
qualquer reembolso por parte da CONTRATANTE, de indenizações decorrentes de
acidentes ou fatos que causem prejuízos aos serviços ou a terceiros, quando
resultantes de imprudência, imperícia ou negligência de seus empregados.

17.1.6 Efetuar as suas próprias expensas o reparo das falhas de mão-de-obra que se
verificarem durante e após a execução dos serviços, tendo como prazo mínimo de
garantia dos serviços executados, 30 (dias) dias a contar da data da execução efetiva.
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17.1.8 Cumprir as normas legais regulamentares e administrativas, aplicáveis à segurança,
higiene e medicina do trabalho, fornecendo os EPI´s necessários ao bom desenvolvimento
das atividades, inclusive com o pagamento de insalubridade ou periculosidade.
17.1.9 Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE através da fiscalização, quer
seja na execução dos serviços, quer seja na substituição de empregados desta, motivados
por incapacidade, incompatibilidade, insubordinação ou procedimentos não condizentes,
cuja permanência seja considerada prejudicial ao bom andamento dos serviços.
17.1.10 Responsabilizar-se pela execução dos serviços de que trata a presente licitação, e
responderá pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução.
17.1.11 Todos os empregados da CONTRATADA deverão se apresentar para o trabalho
devidamente uniformizados, portando crachá de identificação.
17.1.12 Apresentar, mensalmente à CONTRATANTE, cópias autenticadas dos comprovantes
de recolhimento do FGTS dos funcionários.
17.1.13 Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, cópia autenticada e legível dos
comprovantes de pagamento mensal dos funcionários, inclusive com o pagamento do
adicional de periculosidade e/ou insalubridade.
17.1.14 Apresentar, mensalmente à CONTRATANTE, cópia autenticada e legível dos
comprovantes de pagamento da Previdência Social e demais obrigações sociais dos seus
empregados que trabalham nos serviços do aterro.
17.1.15. Deverá ser apresentado pela empresa vencedora do processo, no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data de publicação da homologação deste certame a METODOLOGIA DE
TRABALHO para os lotes 1 e 2 nos termos dispostos no Termo de Referência anexo a este edital.

17.1.16 Apresentar no prazo de 10 (dez) dias, a Certidão de Registro expedida pelo IBAMA
– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei 6938/81,
alterada pela Lei 7804/89, afim de comprovar que a licitante se encontra devidamente
registrada no Cadastro Técnico Federal.
17.1.16.1 O prazo acima mencionado poderá ser prorrogado por igual período, desde
que, solicitado antes de seu vencimento pela empresa e autorizado pelo Município de
Várzea Grande.
17.1.17 Licença de Operação (LO), expedida pelo órgão Estadual/Municipal de origem do
licitante em cumprimento ao disposto na Lei 6938/81, alterado pela Lei 7.804/89, no prazo
de 10 (dez) dias.
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17.1.17.1 O prazo acima mencionado poderá ser prorrogado por igual período, desde
que, solicitado antes de seu vencimento pela empresa e autorizado pelo Município de
Várzea Grande.
17.2 São obrigações da Contratante
17.2.1 É de responsabilidade da CONTRATANTE fornecer água potável, adquirida da
Companhia de abastecimento de água, a fim de suprir a unidade administrativa
através do reservatório apoiado.
17.2.2 É de responsabilidade da CONTRATANTE o ônus relativo ao consumo de
energia, bem como a manutenção da iluminação externa e interna.
17.2.3 Permitir o acesso de pessoal autorizado pela CONTRATADA, responsável pelo
objeto deste contrato, devendo tomar todas as providências administrativas que
garantam o livre desempenho de suas atividades;
17.2.4 Fiscalizar e acompanhar, através do setor competente da Prefeitura, a
execução das ações previstas neste Termo de Referência;
17.2.5 Adotar o Livro de Ocorrências, onde devem constar as anormalidades e
demais anotações referentes ao acompanhamento, fiscalização e controle do contrato.
17.2.6 Comunicar a contratada, por escrito, todas as anormalidades e as
divergências existentes em relação aos padrões e especificações que constam nesse
contrato.

18 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
18.1.

O acolhimento para exame das Propostas e sua classificação não geram direito ao

autor de qualquer delas na adjudicação do objeto licitado.
18.2. A licitante deverá arcar com todos os

custos associados à Habilitação,

e

apresentação de sua Proposta. A PMVG em nenhuma hipótese será responsável por tais
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou o resultado desta.
18.3. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições,
projetos, Normas, especificações e Leis citadas neste Edital e seus anexos.
18.4. Os licitantes poderão requerer quaisquer esclarecimentos sobre o Edital de
convocação em até 03 dias que anteceder a data de abertura do certame, devendo o
mesmo ser protocolado no protocolo Geral da Secretaria de Administração no endereço da
PMVG indicado no Preâmbulo deste Edital, bem como no Aviso de Licitação.
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18.4.1A equipe de pregão responderá por escrito nas mesmas vias e ou via e-mail, os
esclarecimentos solicitados, os quais serãopublicados no site da Prefeitura Municipal
de Várzea Grande a tais perguntas.
18.5. Em qualquer ocasião antecedendo a data de abertura do certame, a equipe de
pregão poderá por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas
fornecidas às empresas quando da solicitação de esclarecimentos, modificar os referidos
documentos mediante expedição de uma errata e ou adendo que será publicada na site da
Prefeitura.
18.6 Quando essa errata vier a alterar a elaboração da Proposta de Preços, a PMVG
prorrogará a entrega das mesmas, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.
18.7 Quaisquer modificações no edital que inquestionavelmente não afetar a formulação
das propostas será, divulgado pela mesma forma que se deu, mantendo-se o prazo
inicialmente estabelecido.
18.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa a
obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro será considerado especificado e válido.
18.9. Reserva-se a Prefeitura Municipal de Várzea Grande o direito de revogar a licitação
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la no todo ou em parte por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, nos termos do artigo 49, da Lei 8666/93.
18.10. Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela equipe de licitação, que se
baseará nas disposições contidas na Lei n. 8666/93.
18.11. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do inicio e incluiri-se-a o
do vencimento, e considerar-se-á os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario. Os prazos referidos só se iniciam e vencem em dia e horário
anteriormente estabelecido.
18.12. Na hipótese de não haver expediente no dia útil da abertura da presente licitação,
ficara esta transferidapara o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecido.
18.13. A equipe de pregão poderá relevar erros e omissões puramente formais, desde que
não comprometam o caráter competitivo do certame, tampouco firam o interesse público.
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18.14. A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados a Prefeitura
Municipal de Várzea Grande ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando a Prefeitura Municipal de
Várzea Grande de todas e quaisquer reclamações pertinentes.
18.15. Nos serviços em vias públicas, à contratada será responsável pela continuidade pela
continuidade e segurança do trafego em trechos em construção e nas variantes de serviço,
devendo sinalizá-los convenientemente, por sua conta, em conformidade com o Código
Nacional de Transito, assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado a Prefeitura Municipal
de Várzea Grande ou a terceiros.
18.16. Será responsabilidade da contratada regularizar toda a documentação necessária
para o inicio dos serviços, perante órgãos competentes (CREA/art’s, Corpo de Bombeiros,
DETRAN, SEMA e outros)
18.17. Os interessados, que tiverem eventuais dúvidas de caráter técnico ou legal na
interpretação dos termos deste instrumento, poderão solicitar os esclarecimentos ou
informações necessárias, por escrito, até 03 (três) dias consecutivos anteriores à data
designada para recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, a fim de
permitir que haja tempo hábil para a resposta. Os esclarecimentos serão prestados ao
interessado também por escrito. Não serão atendidas solicitações verbais.
18.18Todos os acessos e áreas do aterro devem ser restritas aos funcionários credenciados
(Prefeitura e Empresa prestadora de serviços) e estarem sempre limpos e livres de resíduos
espalhados pela ação do vento ou que caírem dos caminhões de coleta.
18.19Todos os equipamentos para operação do aterro devem estar em condições operacionais a
partir do horário do início de funcionamento do mesmo;
18.20Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem estar em perfeitas condições de uso;
18.21Todos os serviços devem ser acompanhados por profissional qualificado e com experiência na
área, e deverão seguir todas as normas de Segurança do Trabalho determinadas para cada tipo de
atividade;
18.22Todos os serviços de manutenção do aterro só devem ser realizados com prévia autorização
escrita da Secretaria responsável pelo acompanhamento deste contrato (Ordem de Serviço – OS);

19– DO FORO.
19.1. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com esta licitação, ficaeleito
o foro da Comarca de Várzea Grande, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
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20. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL:
20.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes anexos
ANEXO I

Termo de Referência

ANEXO II

Modelo da Proposta Comercial;

ANEXO III

Modelo de Declaração

ANEXO IV

Modelo de Termo de Credenciamento

ANEXO V

Modelo de Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitação

ANEXO VI

Declaração de que não há superveniência de fato impeditivo para
habilitação.
Declaração de Ciência
Minuta do Contrato;

ANEXO VI
ANEXO VIII

Várzea Grande, 15 de julho de 2014.

_______________________________
Roldão Lima Junior
Secretario Municipal de Serviços Publicos

_________________________
Landolfo L Vilela Garcia
Pregoeiro
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA N. 01 /2014

•

DA SECRETARIA SOLICITANTE:SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSE
TRANSPORTE

1.1. SECRETÁRIO RESPONSÁVEL: ROLDÃO LIMA JUNIOR
02.NÚMERO DA CI DE ORIGEM N. 219/2014.

DATA: 10/04/2014

03. DESCRIÇÃO DO OBJETO ESPECÍFICO
Contratação de empresa capacitada para execução de serviços de coleta de resíduos domiciliares, de
limpeza urbana e de manejos de resíduos sólidos do Município de Várzea Grande – MT, conforme as
especificações contidas neste Termo de Referência e demais anexos.
3.1. Detalhamento do objeto: Os serviços foram divididos em lotes objetivando a ampliação da
competitividade e o alcance da proposta mais vantajosa, assim compreendidos:
3.1.1.LOTE I:
a) Coleta de resíduos sólidos regulares (lixo domiciliar), com o sistema de gerenciamento do serviço;
b)Operação de destino final – vazadouro.
c)Recuperação de área degradada (Recuperação de lixão de lixo domiciliar urbano);
3.1.2.LOTE II:
a) Varrição de vias urbanas pavimentadas.
b) Capinação, raspagem e pintura de veio de vias urbanas.
c) Podação de árvores/arbustos com transporte do material produzido.
04. DA JUSTIFICATIVA
A contratação se justifica por ser um serviço essencial e em razão da necessidade de assegurar os
serviços de serviços de coleta de resíduos domiciliares, de limpeza urbana e de manejos de resíduos
sólidos do Município de Várzea Grande – MT.
Faz-se necessária, a utilização da presente licitação de modo presencial pelosmotivos 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
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pregão presencial e facilidade na negociação de preços, verificação das condições de habilitação e
execução da proposta. A opção pelo pregão presencial 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 do processo licitatório na modalidade de
pregão presencial conforme o termo de referência.
05. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes da presente Licitação correrão as expensas da SECRETARIA
MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, sendo consignada na seguinte Dotação
Orçamentária.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
PROJETO ATIVIDADE: 2189 – Manutenção da coleta de lixo
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26.09.15.452.31
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.39.00.00.00 – O.S.T – PJ
FONTE: 0999
PERSPECTIVA DA SOCIEDADE
OBJETIVO
ESTRATÉGICO

1. Assegurar o
saneamento
básico

INDICADOR

1. Percentual do
número de
domicílios com
saneamento
básico

META DE LONGO
PRAZO

INICIATIVAS

1.1 Garantir 95%
de cobertura de
domicílios com
saneamento
básico até 2033.

Ampliar o percentual
do número de
domicílios e
estabelecimentos
atendidos com o
serviço de coleta de
lixo, do total de
domicílios e
estabelecimentos.

PROJETO/
ATIVIDADE

2189

RESPONSÁVEL

Sebastião
Norberto de
Barros

06. DOS PRAZOS
6.1.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 n. 8666/93.
6.2. 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.
07. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
7.1. A documentação relativa á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA da empresa constituirá em:
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7.1.1. Atestado de capacidade técnica em original ou cópia que será autenticada pelo pregoeiro ou
sua comissão mediante a apresentação do original, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, em nome e favor da empresa licitante, que comprove a aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível, em características com o objeto da licitação com os seguintes
quantitativos mínimos:
DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOTES:
LOTE I
a) Coleta de Resíduos sólidos regulares (lixo domiciliar) com sistema de gerenciamento do serviço.
Quantidade mínima 2.350 t/mês.
b) Operação de destino final – vazadouro. Quantidade mínima 2.350 t/mês.
c) Recuperação de área degradada (Recuperação de lixão de lixo domiciliar urbano); municípios com
população maior que 50.000 habitantes.
Observação: Os quantitativos exigidos se encontram de acordo com o entendimento do TCU, assim
considerados itens de maior relevância e de valor significativo do objeto a ser contratado.

LOTE II
a) Varrição de vias urbanas pavimentadas. Quantidade mínima 3.250 Km/mês
b) Capinação, raspagem e pintura de veio de vias urbanas. Quantidade mínima 19 km/mês
c) Podação de árvores/arbustos com transporte do material produzido.
7.1.2. Certidão de registro de Pessoa Jurídica, emitido pelo CREA, em nome da licitante, com validade
na data de sua apresentação.
7.1.3. 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.
7.1.4. Certidão de acervo Técnico – CAT deverá referir-se as atividades técnicas que façam parte das
atribuições legais do profissional, sendo que somente será aceitas as constantes do artigo 1º da
Resolução n. 218 do Confea e relacionadas a execução do serviço.
7.1.5. O sistema de gerenciamento dos serviços de coleta de resíduos pode ser definido como o
controle inteligente, com sistema de rastreamento que apresenta além de funções básicas de
posicionamento, ferramentas para controle de viagem, com informações sobre preso, a distância,
funcionários, pontos específicos de lixo, além de fornecer relatórios operacionais (em conformidade
com o termo de referência).
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7.2. A documentação relativa á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos profissionais constituirá em:

7.2.1. 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 Civil ou Engenheiro Sanitarista

7.2.2. Possuir o licitante, na data prevista para a entrega dos envelopes, vinculo com profissional de
nível

superior

registrado

no

Conselho

Profissional

Competente,

detentor

de

atestado

de

responsabilidade técnica, acompanhado do CAT, emitido pelo CREA, por execução de serviços de
características, quantidades de prazos semelhantes, conforme descrição abaixo:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOTES:
LOTE I
a) Coleta de Resíduos sólidos regulares (lixo domiciliar) com sistema de gerenciamento do serviço.
b) Operação de destino final – vazadouro.
c) Recuperação de área degradada (Recuperação de lixão de lixo domiciliar urbano);
LOTE II
a) Varrição de vias urbanas pavimentadas
b) Capinação, raspagem e pintura de veio de vias urbanas.
c) Podação de árvores/arbustos com transporte do material produzido.
7.2.2.1. Certidão de acervo Técnico – CAT deverá referir-se as atividades técnicas que façam parte
das atribuições legais do profissional, sendo que somente será aceitas as constantes do artigo 1º da
Resolução n. 218 do Confea e relacionadas a execução do serviço.

7.2.2.2. O sistema de gerenciamento dos serviços de coleta de resíduos pode ser definidos como o
controle inteligente, com sistema de rastreamento que apresenta além de funções básicas de
posicionamento, ferramentas para controle de viagem, com informações sobre preso, distancia,
funcionários, pontos específicos de lixo, além de fornecer relatórios operacionais (em conformidade
com o termo de referencia).
7.2.3. A vinculação dos profissionais constantes dos itens 7.2.2 e 7.2.10 será caracterizada através
do vínculo empregatício, participação societária ou por meio de contrato de prestação de serviços.
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7.2.4. 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.
7.2.5. A participação societária será comprovada à luz dos documentos apresentados consoante o
item 7.2.3.
7.2.6. 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.
7.2.7. 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.
7.2.7.1. 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:
7.2.7.1.1.declaração formal do contratante principal confirmando que o licitante tenha participado da
execução do serviço objeto do contrato;

7.2.7.1.2.autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome do
licitante subcontratado para o qual se está emitindo o atestado;
7.2.7.1.3.contrato firmado entre contratado principal e licitante subcontratado, devidamente
registrado no Conselho competente.
7.2.8. 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.
7.2.9. 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 edital.
7.2.10. Comprovação de possuir, em seu quadro funcional, profissional qualificado no mínimo 01
(um) técnico de segurança no trabalho, por ocasião da execução do contrato.
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7.2.11. Deverá ser apresentado pela empresa vencedora do processo, no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data de publicação da homologação deste certame a METODOLOGIA DE
TRABALHO para os lotes 1 e 2 nos termos dispostos no Termo de Referência anexo a este edital.
8.

DA APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA EXECUTIVA DE OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
8.1. Por se tratar de licitação cujo objetivo envolve a prestação de serviço público essencial e cuja
continuidade não pode ser comprometida (par. 9. Do artigo30 da Lei 8666/93), o licitante deverá
apresentar metodologia executiva de operação de serviços com base no termo de referencia 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
constitui-se em documento de habilitação, na forma do artigo 30, parágrafo 8, da Lei n. 8666/93 e
deve conter, obrigatoriamente, sob pena de inabilitação, o seguinte:
PARA O LOTE 1:
8.1.1. Plano Referencial de operação de coleta regular de resíduos sólidos domiciliar, comerciais e de
varrição (coleta e transporte de lixo domiciliar). O Plano Referencial de Operação de Coleta regular de
resíduos sólidos domiciliar, comercial e de varrição deverá ser elaborado observando-se as normas
estabelecidas neste Edital e nos seus respectivos anexos, devendo ser constituído de:
Memorial descritivo e justificativo, contendo;
a) Descrição da metodologia operacional proposta para a realização dos serviços de coleta regular de
resíduos sólidos domiciliar, comerciais e de varrição em todas as vias onde a coleta será efetuada.
b) Dimensionamento e especificação dos equipamentos e da mão de obra da coleta.
c) Plano de implantação dos serviços de coleta,contemplando:
c1. Identificação e detalhamento das atividades integrantes das fases de;
c1.1. Planejamento.
C1.2. Mobilização de recursos humanos
C1.3. Mobilização dos equipamentos
d) Plano de divulgação, esclarecimento e orientação da comunidade.
e) plano de controle de qualidade dos serviços
f) plano de manutenção dos equipamentos.
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8.1.2. Mapas, indicando setores e roteiros de coleta, observadas as especificações técnicas e
quantidades informadas nos Anexos deste Edital, indicando através das respectivas legendas:
a) Mapa dos setores de coleta, com respectivos períodos e freqüências.
b) Mapa dos roteiros de coleta, com a extensão total de cada roteiro indicado do mesmo.
B1. A titulo de terminologia, considera-se;

Setor – Área destinada onde se realiza a coleta num determinado período (diurno e noturno) através
de um único veículo coletor.

Roteiro – Descrição em planta dos itinerários (roteiros) de coleta, com indicação do trajeto e sentido
de fluxo percorrido pelos veículos coletores discriminando as extensões (em km), não sendo admitida
esta descrição só por escrito.
PARA O LOTE 2:
8.1.3. Plano referencial de varrição de vias urbanas pavimentadas:
8.1.3.1. 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.1) 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
8.1.4. Mapas e relações de vias indicando a freqüência 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
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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)
8.2. 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.
8.3. A metodologia executiva de operação dos serviços só será considerada aceita se atender as
exigências contidas neste edital e seus anexos.
8.4. 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.
09. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
9.1. 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.
9.2. Para a aplicação do reajuste dos preços o Índice Inicial será o mês da elaboração do orçamento
referencial.
9.3. 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.
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9.3.1. 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.
9.4. 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.
10. DA DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO E OU SERVIÇOS
(

) compras de materiais e bens comuns.

() compras de equipamento e matérias permanentes.
( ) serviços comuns – manutenção/prestação de serviços.
( X ) serviços especializados.
(

) serviços técnicos - consultoria/auditoria/assessoria.

(

) serviços de engenharia e obras.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO
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 as certidões
de regularidade (municipal, estado, união, trabalhista).

12. PUBLICAÇÕES
( ) jornal oficial da união – d.o.u

( ) jornal oficial do Estado-Iomat

(x) jornal oficial do município - amm.

(x) internet

(x) jornal de circulação estadual – outros
13. DA SUGESTÃO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
(

) convite

( x ) pregão presencial

(

) concorrência pública

( ) pregão – registro de preços

(

) tomada de preços

(

) dispensa de licitação – ART.24 IV

(

) pregão eletrônico

(

) leilão

14. DO PRAZO
14.1. 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 n. 8666/93.
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14.2. 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.
15.RECURSO: (X)PROPRIO

( ) ESTADUAL ( ) FEDERAL

16. DA FISCALIZAÇÃO
Caberá à Secretaria de Serviços Públicos e Transporte – SMSPT, que designa neste ato, o
servidorLUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA, brasileiro portador de RG nº. 774072 SSP/MG e CPF
302.206.026-20, 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.
O sistema de gestão de resíduos sólidos 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 do manuseio dos resíduos sólidos neste município. Essa
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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, sobretudo em relação aos serviços
de coleta de resíduos sólidos, 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.
Implementar atividades decorrentes das diretrizes propostas de forma gradativa até que se
consolidem as ações propostas. Estabelecer uma política de gestão dos resíduos sólidos no município.

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) Coleta e transporte de resíduos sólidos regulares (lixo domiciliar, comercial, inclusive feiras e
mercados públicos);
c) Capinação manual, raspagem da linha d'água das vias urbanas pavimentadas;
d) Pintura de meio fio;
e) Operação do destino final de lixo (com recuperação da área degradada/ remediação do lixão);
f) Podação de árvores/arbustos com transporte do material produzido.

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E DE VARRIÇÃO
Definem-se como os serviços de coleta regular, os serviços de coleta, transporte dos resíduos sólidos
de origem domiciliar e comercial, gerados pelos domicílios residenciais, por estabelecimentos públicos
com características comerciais de pequeno porte, bem como, pelos serviços de coleta dos resíduos de
varrição das vias e logradouros.
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Para o seu recolhimento, os resíduos deverão estar adequadamente acondicionados em sacos
plásticos descartáveis, ou em qualquer tipo de acondicionamento, devendo os garis coletores recolhêlos e depositá-los na boca de carga do veículo da coleta ou carregá-los manualmente até o veículo
coletor, de modo a evitar o seu rompimento.

PLANEJAMENTO
É atribuição da Contratada realizar os serviços de acordo com o seu planejamento proposto dando
ciência prévia dos dias e horários em que os serviços serão executados, bem como, manter
freqüentemente campanhas informativas através da distribuição de impressos e utilização dos meios
de comunicação local, a todos os munícipes atendidos, cuja impressão e distribuição será de sua
responsabilidade, mediante aprovo de seus termos por parte da Contratante.
O planejamento, a definição da freqüência e horário de atendimentos deverão ser definidos na
Metodologia de Execução dos Serviços proposta, salvo as especificações, normas e determinações
exaradas pelo edital e seus anexos relacionados. Todas as áreas da cidade deverão ser atendidas pelo
menos três vezes por semana.

METODOLOGIA DE TRABALHO
A coleta regular deverá ser feita no perímetro urbano, de “porta a porta” ao longo de todas as vias
urbanas oficiais e abertas à circulação, ou que venham a ser abertas durante a vigência do contrato, e
que seja acessíveis aos veículos de coleta, em marcha reduzida (5 a 10 km/hora), no perímetro
definido no Edital.
Em locais de difícil acesso, onde seja desaconselhável ou mesmo impossível o trânsito do caminhão
coletor compactador e/ou caçamba, a Contratada poderá propor utilizar outras técnicas para a
execução dos serviços, desde que previamente aprovadas pela Contratante.
A coleta domiciliar realizada através de contêineres, quando necessária, é aquela em que os resíduos
são removidos para o caminhão coletor compactador de lixo mediante o uso de contêineres coletores
dispostos em pontos fixos, em locais previamente acordados com o Contratante, onde os munícipes
deverão depositar os resíduos sólidos domiciliares, devidamente ensacados, dentro de contêineres,
sendo que pelo menos um dos veículos coletores compactador, terá dispositivos de basculamento.
Na execução da coleta, os lixeiros coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o
cuidado necessário para não danificá-los e evitar o derramamento de lixo nas vias urbanas. Os
veículos coletores deverão ser carregados de maneira que o lixo não transborde na via pública.
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Os veículos coletores deverão transportar, após a pesagem dos mesmos, os resíduos coletados ao
destino final indicado pela Prefeitura de Várzea Grande, onde serão depositados.
DIMENSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS
A coleta regular deverá ser realizada, nas vias trafegáveis, com veículos equipados com equipamentos
coletores compactadores em quantidade mínima de 10 (dez) unidades, com capacidade volumétrica
de 15m.
Esta coleta deverá se executada com os 08 (oito) compactadores no turno diurno, e 07 (sete)
compactadores no período noturno.

Os veículos deverão transportar, em suporte ou em compartimentos fixos, vassouras, pás, garfos e
cones de sinalização.
Os veículos deverão ser colocados em serviço abastecidos, com todos os acessórios e em perfeito
estado de conservação, limpeza, segurança e funcionamento, tendo em vista o caráter contínuo
inerente à prestação dos serviços licitados.
Todos os equipamentos deverão ser mantidos, ao longo de todo o contrato, em consonância com as
determinações dos fabricantes, dos órgãos de licenciamento e fiscalização de transito e transportes,
como também com as determinações do Edital de Licitação e seus Anexos.
A coleta dos resíduos de varrição manual de vias e logradouros será efetuado juntamente com a
coleta regular, utilizando-se dos veículos coletores específicos pertencentes a cada setor. Para tanto,
as equipes deixarão os sacos da varrição ao longo das rotas de coleta.
A Contratada deverá aplicar um plano de manutenção dos veículos e equipamentos utilizados,
baseados em inspeções diárias, programa de manutenção preventiva e corretiva, programa de
serviços de apoio interno e externo, programa de limpeza e aparência, programa de controle de itens
de segurança.
A definição da marca, modelo, tipo de equipamento e outras características intrínsecas aos veículos e
equipamentos coletores a serem utilizados, ficam a critério da Contratada, respeitadas, entretanto, as
normas e especificações oriundas do edital.
Os veículos e equipamentos deverão ter ano de fabricação a partir de 2011, e ser mantidos em
perfeitas condições de manutenção e operação durante toda a vigência do Contrato. Estão
compreendidos nessas condições o funcionamento do hodômetro e velocímetro, a pintura e o estado
de limpeza.

50
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051

Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Os veículos automotores equipados deverão ser adequados e estar disponíveis para uso imediato, à
época da assinatura do Contrato, mediante vistoria prévia da Contratante, ou seja, os equipamentos
deverão estar devidamente instalados nos chassis e os conjuntos em boas condições de operação,
para atendimento da área deste município.

DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL
As equipes da coleta regular serão dividas em equipes motorizadas sendo 1 motorista e 3 garis por
caminhão do tipo compactador de 15m³. Todos os componentes das equipes deverão usar, durante o
horário de trabalho, uniformes padronizados e equipamentos de proteção individual. Será exigida a
disponibilidade de 01(um) fiscal para supervisão e acompanhamento da totalidade destes serviços.
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS.
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.
Os serviços de varrição manual (vias e logradouros públicos) serão realizados de segunda a sábado,
no período diurno, 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.
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 DE TRABALHO

51
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051

Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
A Contratada, à época da execução dos serviços, deverá manter as vias e logradouros públicos a
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 esta 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 “lutocar” 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 veiculo coletor.
Nas áreas pavimentadas de difícil acesso aos veículos coletores, os sacos plásticos deverão ser
conduzidos para locais de fácil acesso aos veículos de coleta.
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.
Serão utilizando para tal: carrinho de varrição tipo “lutocar” com vassourão apropriado, pá, alem de
sacos plásticos em quantidade suficiente para a execução dos serviços. Para cada dupla ou trio de
varredores, será exigido 01(um) carrinho de varrição, a quantidade mínima de pessoal exigida é de
120 agentes e 03 (três) fiscais.
CAPINAÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS E PINTURA DE MEIO FIO.
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.
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Os serviços de raspagem de linha de água e a pintura de meio-fiode 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 capinação manual, roçagem, raspagem de linha d’água e pintura de meio-fio de vias
urbanas deverão ser realizados através de programações a serem emitidas pela Contratante, de 2a
feira à 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 DE TRABALHO
A metodologia de trabalho a ser utilizada para capinação manual, roçagem, raspagem de linha d’água
e pintura de meio-fio de vias urbanas será respectivamente a remoção de ervas daninhas, ou qualquer
vegetação que por acaso cresçam nas guias; corte da vegetação nas mesmas; remoção da areia; e
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, de forma contínua, utilizando-se para
tanto, ferramentas e produtos próprios e manuais.
Todo material produzido pela capinação manual, raspagem de linha d’água de vias urbanas
pavimentadas, 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 DOS EQUIPAMENTOS/PESSOAL
A equipe dimensionada para a execução dos serviços deverá ser composta de 20 (vinte) agentes de
limpeza e 01 (um) fiscal para os serviços de capinação manual e 04 (quatro) agentes de limpeza para
os serviços de pintura de meio fio, além de 01 (um) caminhão basculante de 6m³ com motorista, com
ferramental e insumos tais como, enxadas, carros de mão, pás, vassourões, 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.
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DA OPERAÇÃO E MITIGAÇÃO DE IMPACTOS DO ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE VÁRZEA GRANDE

INDICE
1.0 OBJETO
2.0 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.0 PRAZO DE EXECUÇÃO
6.0 CONDIÇÕES GERAIS
1.0. OBJETO
Instruir o processo para execução dos serviços de operação e MITIGAÇÃO DE IMPACTOS do aterro
de resíduos sólidos, estabelecendo procedimentos para padronização das propostas que serão
apresentadas pelos participantes, bem como apresentar as condições gerais de execução dos serviços.
Como grande parte dos municípios brasileiros, Várzea Grande trabalha para se enquadrar dentro da
Lei 12.305 de 2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o ponto de início que a
prefeitura definiu no planejamento desse enquadramento, está no encerramento definitivo do
vazadouro de resíduos sólidos aonde vem sendo destinadas as aproximadamente 170 toneladas de
rejeitos que diariamente são coletadas pelo sistema de limpeza pública da Cidade.
Dentro desse contexto apresenta-se a seguir uma breve descrição das condições físicas do lixão
municipal para orientar os licitantes sobre os trabalhos a serem efetuados, sem que de forma alguma
estes descritivos substituam a visita técnica que os interessados deverão efetuar na área objeto do
serviço norteado por este documento.
O vazadouro de resíduos sólidos de Várzea Grande localiza-se às margens da BR-070 Rodovia de
Cáceres na divisa com o município de Nossa Senhora do Livramento, distanciando-se em torno de
15km do centro da cidade. O local ocupa uma área de aproximadamente 23 hectares com
coordenadas médias referencias UTM SAD 69 21L - 579.259, 8.266.450.
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Figura 1 – Localização Geral

A área de disposição de resíduos sólidos desce desde a cota 241m aproximadamente em direção sul e
oeste, buscando as cotas mais baixas de uma drenagem natural de água pluvial (córrego) que limita o
terreno pelos lados leste e sul e que constitui o elemento de maior sensibilidade ambiental dentro da
área de influência direta do lixão. Esta drenagem deságua a jusante no córrego Barbeiro, que por sua
vez é afluente do Rio Cuiabá.
Segundo o mapa geológico da CPRM, o vazadouro de resíduos sólidos está assentado em uma área
pré-cenozóica caracterizada por freqüentes afloramentos de rocha em início de alteração, exibindo
solos litólicos muito rasos que não ultrapassam um metro de espessura com textura argilo-arenosa,
contendo ou não fragmentos de quartzo de veio. A CPRM salienta que estas características geológicas
conferem ao terreno uma permeabilidade primária baixa, entretanto, a permeabilidade secundária
pode ser alta em função das fraturas da rocha.
Atualmente, a Prefeitura Municipal de Várzea Grande não dispõe de nenhuma informação adicional
referente às condições geotécnicas e hidrogeológicas do terreno, sendo o seu aprofundamento de
responsabilidade das licitantes, caso seja necessário para definir as ações de remediação.
Em relação à climatologia local, que influencia diretamente a eventual geração de chorume, classifica
como AW, tropical úmido, segundo classificação de Koppen, sendo constituído por savanas tropicais,
relacionado com regiões com cotas inferiores a 400m.
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A precipitação média anual é de 1513,2 mm (ANA, GEF, PNUMA, OEA, 2003) e a temperatura média
anual é de 26,8 ºC, com máxima da ordem de 42 ºC e mínima de 15 ºC (Ecoplan Engenharia, 2003).
Na bacia do Rio Cuiabá a sazonalidade é bem definida. De maio a setembro compreende o período de
estiagem e de vazante dos rios, a umidade do ar e a pluviometria atingem os níveis mensais mínimos
de 55% e 0,4mm, respectivamente, porém a temperatura pode ser equiparada ao período de cheia.
De outubro a abril é o período chuvoso, a umidade do ar e a pluviometria atingem os valores mensais
máximos de 85% e 426,2 mm, respectivamente (Ecoplan Engenharia, 2003).

Fig. 2 – Delimitação da área de trabalho
Dentro desse contexto apresentado, os licitantes deverão efetuar a mitigação de impactos do local de
destinação final dos resíduos sólidos de Várzea Grande, de tal forma a minimizar os impactos
ambientais decorrentes da disposição inadequada. Deverão ser observadas todas as normas técnicas e
diplomas legais pertinentes à matéria, além das características próprias da região.
As ações a serem efetuadas são descritas com detalhes na Especificação técnica da qual esta
introdução técnica faz parte. A mitigação de impactos deverá considerar como mínimo a implantação
dos seguintes equipamentos:
•

Controle de acesso;
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•

Manutenção do sistema viário interno;

•

Drenos de Gás;

•

Drenos de Chorume;

•

Drenos de água superficial;

•

Lagoa de contenção de chorume;

•

Dispositivos de monitoramento Ambiental.

Todo dentro de uma geometria pré-definida que otimize o espaço atual do terreno e minimize as
ações de remoção de resíduos da sua posição atual.
A Figura a seguir ilustra esquematicamente uma das soluções possíveis, servindo apenas como
orientação sobre o resultado final que a Prefeitura Municipal de Várzea Grande espera obter ao final
do serviço contratado.

Figura 3 – Concepção orientadora do processo de remediação
2.0 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
2.1 – Vigilância
Consiste no serviço de proteção ao patrimônio público, sendo necessário a utilização de vigias
devidamente treinados, supridos com toda a infraestrutura para a execução do serviço. Tendo em
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vista a extensão a ser controlada e o fato de que tal vigilância deverá prolongar-se 24 horas por dia, o
posto de vigilância deverá ser composto por 04 vigias que trabalharam nas jornadas de 12h x 36h.
2.2 - Controle de acesso ao aterro
Consiste na ação de controle dos resíduos que são destinados ao aterro, verificando a característica e
origem, sendo que aqueles que não tiverem autorização para disposição no aterro deverão ser
encaminhados ao gerador.
Somente será permitido a entrada de veículos da Prefeitura Municipal e veículos da empresa
responsável pela coleta dos resíduos sólidos do município de Várzea Grande.
2.3 -Aterramento dos resíduos sólidos
O aterramento de resíduos consiste na operação de espalhar, compactar e cobrir os resíduos sólidos.
Para esta operação é necessário a utilização de um trator de esteiras, que deverá seguir o
procedimento descrito na seqüência.
A operação de aterramento do lixo deverá ser efetuada numa frente de serviço com 30 metros de
largura e inclinação de 1:3. Junto à frente de serviço deverá ser preparada uma área para a descarga
dos caminhões de coleta, que tenha espaço suficiente para a aproximação e manobra dos veículos.
O lixo deverá ser aterrado com a utilização de um trator de esteiras, que espalhará o lixo na rampa e
fará a compactação em camadas de, no máximo, 0,20 m, passando de 3 a 5 vezes sobre o mesmo
local.
A cobertura do lixo deverá ser diária e apenas no topo da camada de lixo. A espessura da cobertura
diária será de 0,20 m, com forte compactação visando dar suporte para o tráfego de veículo no topo
da camada.
A densidade aparente ideal, a ser atingida nesta operação é de 0,70 ton/m3.
As demarcações da frente de serviço poderão ocorrer em períodos semanais, de modo a se obter uma
medição mais precisa e conseqüentemente um menor erro na avaliação do nível de compactação.
2.3.1 Equipamentos e Insumos Necessários à Operação
Para operação do aterro são necessários os equipamentos apresentados no Quadro 1, na quantidade
especificada e a sua utilização mensal.
Quadro 1 - Estimativa de Utilização de Equipamentos
EQUIPAMENTOS

QUANT.

UTILIZAÇÃO MENSAL

Trator de Esteira D-6 ou similar

02

360 horas

Escavadeira Hidráulica PC 200

01

200 horas

USO DO EQUIPAMENTO
•

Espalhamento, compactação e cobertura do lixo;

•

Corte de material para cobertura do lixo.

•

Corte de material para cobertura do lixo;

•

Geometrização da massa de resíduos sólidos;
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Caminhão Basculante 2 eixos

01

200 horas

•
•

Execução dos drenos de gás e de chorume.
Transporte de material para cobertura do lixo e

manutenção dos acessos.

No Quadro 2 é apresentado o demonstrativo de utilização de insumos de acordo com o procedimento
operacional a ser executado.

Quadro 2 - Demonstrativo de Utilização de Insumos
INSUMOS

APLICAÇÃO
Cobertura Diária

Solo Argiloso

Cobertura Final

Brita 75mm

Manutenção do sistema de drenagem de líquidos percolados e dos gases

Tubo de Concreto

Manutenção do sistema de drenagem dos gases

2.4 Drenagem
2.4.1 Drenagem de chorume
A CONTRATADA deverá implantar na massa de lixo linhas de drenos de chorume respeitando as
características topográficas do terreno, que desce em direção ao sistema de contenção de chorume.
A CONTRATADA implantará drenos de chorume em alinhamentos estratégicos a serem definidos por
ela, em função da conformação da massa de resíduos que defina, de tal forma a otimizar a captação
de lixiviado do sistema.
Este dreno consistirá de uma seção mínima de 0,5m x 0,5m, constituídos de brita 75mm e envolta em
sua totalidade em um geotêxtil RT-09. O dreno estará reforçado com uma tubulação de drenagem de
PEAD, modelo Kananet ou similar, de 4 polegadas.
No ponto mais baixo do sistema de drenos será construída uma caixa em tubulação de concreto, para
posteriores coletas de chorume e encaminhamento, ora por gravidade, ora por bombeamento para o
sistema de contenção de chorume.
O sistema construtivo requer que previamente os taludes finais da massa geometrizada apresentem
uma declividade homogênea de 2H:1V e estejam devidamente cobertos com material de cobertura
compactado.
Após atingir esta situação, o pé do talude da célula será cortado mecanicamente, adentrando-se
aproximadamente 1,0 metro no interior da mesma, ou até atravessar completamente a camada de
cobertura do talude e interceptar a massa de lixo (Ilustração 01).
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Ilustração 01.
O dreno será instalado escavando no pé da escavação e conformando uma seção transversal
aproximada de 0,25m² equivalente a um dreno de 0,5m x 0,5m (Ilustração 02).

Ilustração 02.
Recompor o talude com o material de escavação e camada de cobertura em solo.
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Ilustração 03.
Ainda poderá ser necessária a construção de caixas de passagem em alvenaria para aumentar a
eficiência dos drenos. Estas caixas terão seção interna de 0,50x0,50 e deverão desaguar através de
tubulação de 100mm trechos de dreno de 50m de comprimento, de tal forma deixar na seção
drenante apenas a função de captação, enquanto que a função de transporte até o sistema de
contenção de chorume é desempenhado pelo sistema paralelo e externo de caixas. (Ilustração 04).

61
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051

Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Ilustração 04.
2.4.2 Drenagem de gás
A partir do platô superior das células resultantes do ordenamento de resíduos sólidos, serão
implantados drenos de gás com a ajuda de uma escavadeira hidráulica, cuja lança penetrará na massa
de lixo, atingindo uma profundidade mínima de 5m.
A escavação resultante será preenchida com uma coluna de brita N° 75mm, conformando um
diâmetro mínimo 1,00m de diâmetro. Para isso, poderá ser usada uma camisa de aço para
confinamento do material pétreo. O dreno será conformado sequencialmente alteando a camisa de
aço, preenchendo e reaterrando até atingir a superfície da célula.

O arremate do dreno será em tubulação de concreto de D=0,80 e estrutura metálica (flaire) para
possibilitar a queima do biogás.
O espaçamento dos drenos no lixão remediado será de no máximo 60m.
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Ilustração 05a.

Ilustração 05b.
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Ilustração 05c.

Ilustração 05d.
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Ilustração 05e.
2.4.3 Drenagem de águas pluviais
A drenagem deverá ser estudada no seu contexto regional, levando em consideração o escoamento de
talvegues e superfícies modificadas. O projeto deverá considerar a captação e destino final adequado
destas águas, evitando processos erosivos no local.
Na medida que os setores do lixão forem sendo geometrizados e cobertos a CONTRATADA deverá
implementar um sistema de drenagem superficial para proteção das superfícies terminadas e controle
de erosão. O sistema de drenagem consistirá dos seguintes elementos:
•

Canaleta de platô e de berma;

•

Caixas de passagem;

•

Tubulação de concreto 400mm.

•

Canaleta de Berma (Ilustração 06).

•

A canaleta será conformada por uma meia seção de uma tubulação de concreto de 400mm. As

tubulações a serem utilizadas serão meias tubulações de concreto simples classe C-1, as quais
deverão cumprir a norma NBR 8889. A tubulação deverá ficar completamente apoiada na escavação
previamente executada e compactada, com declividade longitudinal mínima de 0,5%.
•

Previamente à implantação, a área deverá ser regularizada com solo compactado a fim de

corrigir eventuais depressões oriundas de recalques do aterro de lixo.
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Ilustração 06
Caixas de passagem.
•

As caixas de passagem serão utilizadas na convergência de dois ou mais dispositivos de

drenagem, ou onde sejam requeridas mudanças bruscas de direção entre dois alinhamentos
consecutivos.
•

As caixas serão conformadas em alvenaria de tijolo de concreto com fundo de concreto de

10cm de espessura.

•

A dimensão das caixas será a mesma prevista para o sistema de chorume com 0,5mx0,5m de

dimensão interna.
•

Alternativamente poderá ser utilizada uma caixa em tubulação de concreto de 600mm de

diâmetro

Tubulação de concreto.
•

Nos pontos de circulação de veículos e onde seja requerido interceptar o sistema de drenagem

superficial, serão implantados bueiros de tubulações de concreto de 400mm conforme se mostra na
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•

Ilustração 07.

•

Os tubos de concreto simples serão assentados sobre uma cama de pó de pedra adensado,

sobre a qual se compactará o reaterro com material selecionado da escavação;
•

Caso não seja possível garantir a altura mínima de 0,5m sobre a geratriz superior do tubo,

será requerida a modificação da fundação do tubo.

Ilustração 07

2.5 Sistema de Contenção de Chorume
A CONTRATADA deverá implantar um Sistema de Contenção de Chorume, de forma a gerenciar o
efluente no evento deste ser captado pelo sistema de drenos a ser instalado e especificado no item
2.4.1.
A lagoa será escavada no terreno natural e posicionada estrategicamente de forma a poder integrar
posteriormente as demais unidades do sistema de tratamento.
A lagoa será impermeabilizada artificialmente com manta de PEAD de 1,50mm na cor preta com faces
texturizadas fornecida por fabricante reconhecido.
Todos os serviços relacionados aos procedimentos de instalação deverão estar rigorosamente de
acordo com as especificações do Fabricante. A geomembrana a ser instalada deverá ter suas
propriedades físicas dimensionadas de tal maneira que assegure a estanqueidade da superfície lateral
da área, aferida por métodos de ensaio aceitos por modernas técnicas de engenharia.
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Ilustração 08
2.6 Manutenção dos acessos
Consiste na ação de manter as condições de tráfego dos acessos externos e internos do aterro de
resíduos sólidos utilizando para isso o trator de esteiras. Esta ação deverá ser executada de acordo
com a necessidade verificada em inspeções diárias efetuadas pela equipe operacional do aterro.
2.7 Acompanhamento topográfico
Consiste na verificação topográfica da operação do aterro, conferindo os níveis das camadas de
aterramento, verificando os níveis dos marcos topográficos e declividades dos sistemas de drenagem.
Estes dados deverão ser repassados mensalmente para a empresa responsável pelo monitoramento
do aterro.
2.8 Pessoal necessário à operação
O Quadro 3 apresenta a mão-de-obra necessária para a operação do aterro, indicando também, o seu
regime de trabalho.

Quadro 3 - Demonstrativo de Pessoal
FUNÇÃO

QUANTIDADE

REGIME DE TRABALHO

Ajudante

10

Total

Encarregado de Turma

01

Total

Vigia

04

Total

Auxiliar de escritório

01

Total

Engenheiro civil ou ambiental

01

Parcial

Topógrafo

01

Parcial
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2.9 Dispositivos de Monitoramento do Aterro
Na medida em que as frentes de operação forem sendo fechadas, a CONTRATADA incorporará
elementos adicionais de monitoramento ambiental, tais como:
2.9.1 Marcos Superficiais para acompanhamento de recalques;

A CONTRATADA instalará como mínimo 06 (seis) marcos superficiais distribuídos estrategicamente no
entorno das células geometrizadas e encerradas. Os marcos superficiais consistem de blocos de
concreto pré-moldados com dimensões aproximadas de 0,20mx0,20mx0,60m, com placa de
identificação em alumínio indicando: Identificação do marco, data de instalação, cota na data de
instalação.

2.9.2 Construção de Poços de Monitoramento
A CONTRATADA deverá construir 03 (três) poços de monitoramento de águas subterrâneas, sendo
dois a jusante do lixão e um a montante do mesmo.
•

A construção dos poços de monitoramento deverá seguir a norma NBR 15.495-1 de 2007;

•

O diâmetro do poço será como mínimo de 2” para permitir a amostragem e a leitura do nível

d’água;
•

A CONTRATADA coletará amostras nos três poços perfurados, através de bailers descartáveis,

ou equipamentos similares devidamente descontaminados. Depois de coletadas, as amostras
receberão acondicionamento em frascos apropriados, sendo imediatamente armazenadas em
recipiente refrigerado, observando-se os prazos para entrega no laboratório e realização das análises;
•

O laboratório selecionado deve possuir procedimentos de controle de qualidade e utilizar

métodos de análise indicados pela EPA (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) ou contidos na
edição mais recente do Standard Methods for WaterandWasteWaterExamination;
•

Realização de no mínimo os seguintes ensaios de laboratório nas amostras coletadas:

•

Cor;

•

Turbidez;

•

Sólidos Dissolvidos Totais (TDS);

•

Sólidos Suspensos Totais (TSS);

•

Condutividade;

•

pH, Acidez e Alcalinidade;

•

DQO;

•

DBO;

•

Amônia;

•

Ferro;
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•

Cloreto;

•

Metais (Chumbo, Cromo, Fluoreto, Nitrito, Nitrato);

2.10 LevantamentoPlanialtimétrico
A CONTRATADA deverá realizar levantamento planialtimétrico da área do atual lixão, incluindo os
limites da área, níveis topográficos, acessos, vias internas, cercas e outras singularidades relevantes
para o estudo do terreno. Além de estacas e pontos auxiliares distribuídos em toda a área, deverão
ser lançados todos os pontos notáveis como interferências, taludes, valas, construções, cercas,
nascentes, córregos ou qualquer outro recurso hídrico, além de vegetação de interesse, sendo que as
curvas de nível deverão ser traçadas de metro em metro.
O produto do levantamento planialtimétrico, com as convenções usuais indicadas em legenda, deverá
ser materializado em planta, em escala 1:1000, a ser apresentada em plataforma CAD ou DXF.
2.11 Laudo de Vistoria
A CONTRATADA deverá realizar uma vistoria técnica no lixão complementar ao levantamento
topográfico, de tal forma a levantar todos os dados requeridos para o planejamento das atividades de
remediação. As informações que devem ser observadas e sem limitar-se a elas devem ser as
seguintes:
•

Setores da massa de lixo potencialmente instáveis;

•

Pontos de vazamento de chorume;

•

Setores com evidencia de descarte de resíduos industriais.

Toda a vistoria deverá ser registrada fotograficamente e os pontos de interesse identificados serem
georreferenciados e incorporados ao levantamento topográfico.

3.0 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
É obrigação da CONTRATADA executar os serviços obedecendo as normas técnicas, especificações e
demais elementos que integram a presente licitação.
Somente proceder a alterações nas especificações, após a autorização e aprovação prévia, por
escrito, fornecido pela CONTRATANTE.
Promover mensalmente, em conjunto com a CONTRATANTE, para respaldar a elaboração do Boletim
de Medição, uma memória de cálculo dos serviços executados.
Responsabilizar-se por todo pessoal, tecnicamente qualificado, envolvido nos serviços, objeto
deste contrato, inclusive obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas, ou correlatas em vigor no
País, eximindo a CONTRATANTE de quaisquer ônus.
Manter a CONTRATANTE livre e a salvo de quaisquer reclamações relativas a danos e prejuízos
causados à terceiros em consequência dos serviços objeto desta licitação, provocados pela
CONTRATADA,

responsabilizando-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte da
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CONTRATANTE, de indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem prejuízos aos serviços
ou a terceiros, quando resultantes de imprudência, imperícia ou negligência de seus empregados.
Efetuar as suas próprias expensas o reparo das falhas de mão-de-obra que se verificarem durante e
após a execução dos serviços, tendo como prazo mínimo de garantia dos serviços executados, 30
(dias) dias a contar da data da execução efetiva.
Cumprir as normas legais regulamentares e administrativas, aplicáveis à segurança, higiene e
medicina do trabalho, fornecendo os EPI´s necessários ao bom desenvolvimento das atividades,
inclusive com o pagamento de insalubridade ou periculosidade.
Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE através da fiscalização, quer seja na
execução dos serviços, quer seja na substituição de empregados desta, motivados por incapacidade,
incompatibilidade, insubordinação ou procedimentos não condizentes, cuja permanência seja
considerada prejudicial ao bom andamento dos serviços.
Responsabilizar-se pela execução dos serviços de que trata a presente licitação, e responderá
pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução.
Todos os empregados da CONTRATADA deverão se apresentar para o trabalho devidamente
uniformizados, portando crachá de identificação.
Apresentar, mensalmente à CONTRATANTE,

cópias autenticadas dos comprovantes de

recolhimento do FGTS dos funcionários.
Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, cópia autenticada e legível dos comprovantes de
pagamento mensal dos funcionários, inclusive com o pagamento do adicional de periculosidade e/ou
insalubridade.
Apresentar, mensalmente à CONTRATANTE, cópia autenticada e legível dos comprovantes de
pagamento da Previdência Social e demais obrigações sociais dos seus empregados que trabalham
nos serviços do aterro.

4.0 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
É de responsabilidade da CONTRATANTE fornecer água potável, adquirida da Companhia de
abastecimento de água, a fim de suprir a unidade administrativa através do reservatório apoiado.
É de responsabilidade da CONTRATANTE o ônus relativo ao consumo de energia, bem como a
manutenção da iluminação externa e interna.
Permitir o acesso de pessoal autorizado pela CONTRATADA, responsável pelo objeto deste
contrato, devendo tomar todas as providências administrativas que garantam o livre desempenho de
suas atividades;
Fiscalizar e acompanhar, através do setor competente da Prefeitura, a execução das ações
previstas neste Termo de Referência;
Adotar o Livro de Ocorrências, onde devem constar as anormalidades e demais anotações
referentes ao acompanhamento, fiscalização e controle do contrato.
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Comunicar a contratada, por escrito, todas as anormalidades e as divergências existentes em
relação aos padrões e especificações que constam nesse contrato.

5.0 - PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura
do contrato. podendo ser prorrogado com base no inciso II do Artigo 57 da Lei N.º 8.666 de
21/06/1993, atualizada pela Lei N.º 8.883 de 08 de junho de 1994 e Lei N.º 9.648 de 27 de maio de
1998, e artigo 23 que dispõe o valor do teto da modalidade.

6.0 – CONDIÇÕES GERAIS
Todos os acessos e áreas do aterro devem ser restritas aos funcionários credenciados (Prefeitura e
Empresa prestadora de serviços) e estarem sempre limpos e livres de resíduos espalhados pela ação
do vento ou que caírem dos caminhões de coleta.
Todos os equipamentos para operação do aterro devem estar em condições operacionais a partir do
horário do início de funcionamento do mesmo;
Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem estar em perfeitas condições de uso;
Todos os serviços devem ser acompanhados por profissional qualificado e com experiência na área, e
deverão seguir todas as normas de Segurança do Trabalho determinadas para cada tipo de atividade;
Todos os serviços de manutenção do aterro só devem ser realizados com prévia autorização escrita da
Secretaria responsável pelo acompanhamento deste contrato (Ordem de Serviço – OS);

Podação de árvores/arbustos, com a coleta e transporte do material produzido.
Os serviços de coleta resíduos de podação compreendem o recolhimento de todos os resíduos
provenientes de podas de árvores e limpeza de parques e jardins, os quais serão executados através
de Ordens de Serviço – OS emitidas pela Contratante.
Os serviços serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos, de segunda a sábado, conforme
programação de execução.
Cada equipe para a execução da coleta de podação será composta de 01(um) motorista e 02 (dois)
coletores em cada veículo, utilizando 01 (um) caminhão carroceria de madeira, bem como as
ferramentas necessárias para o bom andamento dos trabalhos.
O motorista e os coletores deverão apresentar-se aos trabalhos devidamente uniformizados e munidos
de todos os equipamentos e ferramentas, inclusive Equipamentos de Proteção Individual.
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O motorista deverá seguir rigorosamente o roteiro da coleta, nos horários previstos na Ordem de
Serviço. Após o final de cada viagem, o veiculo deverá ser pesado e encaminhado ao destino final, em
locais previamente determinados pela fiscalização.

Caberá à contratada disponibilizar para cada equipe de podação, a quantidade de 05 (cinco) agentes,
para os serviços de poda de árvores/arbustos, sendo que a contratante deverá efetuar a fiscalização
através de um eng. agrônomo ou florestal para o acompanhamento dos serviços.

ANEXO II DO TR

VIAS COM VARRIÇÃO DIÁRIA DIURNA

AVENIDA ALZIRA SANTANA
AVENIDA COUTO MAGALHÃES (TRECHO)

EXTENÇÃO
3.456
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
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RUA ANTENOR MALHEIRO (TRECHO)

518

RUA ANTONIO DE BARROS N FILHO

108

RUA AQUIDABÃ

140

RUA BENEDITO MONTEIRO (TRECHO)

162
2.376

RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES
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
1.480

RUA GOVERNADOR PEDRO PEDROCCIAN
RUA JAIME BENEVIDES (TRECHO)

184

RUA JOÃO LIBANIO (TRECHO)

119

RUA MAMED UNTAH

216
43

RUA MARACAJU (TRECHO)
RUA MIGUEL BARACAT

248

RUA NOSSA SENHORA APARECIDA

140

RUA NOSSA SENHORA DA SALETE

151

RUA NOSSA SENHORA DO CARMO
RUA POETA BELMIRO BRAGA
RUA SALIM NADAF
RUA SANTOS DUMONT
RUA TENENTE CIPRIANO (TRECHO)

162
140
1.350
302
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
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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
RUA CAPITÃO COSTA (TRECHO)
RUA CEL. JOÃO NOBERTO DE BARROS (TRECHO)

2.376
540
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

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
RUA SANTOS DUMONT

1.350
302
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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

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)
AV. 31 DE MARÇO (TRECHO)
AV. ALEIXO CAMPOS DA CONCEIÇÃO
TRECHO)
AV. DAS FLORES (TRECHO)

1.512
1.102
(DUAS

FAIXAS

1.361
572
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Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
AV. Dr. PARANÁ (TRECHO)

972

AV. F. VER. ABELARDO RIBEIRO AZEVEDO
AV. JULIO MILLER (TRECHO 2 FAIXAS)

648
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

PRAÇA GAUCHA

259

R BERNADO BEACARDINE

432

R BERNADO BEACARDINE (TRECHO)

140

R CUMBARÚ
R MACEIO

119
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
R. ALECRIM
R. ALFAZEMAS

378
65
140
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PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
R. ALMIRANTE TAMANDARÉ

324

R. ALTO COITE
R. ALVREDO MONTEIRO (TRECHO)

378
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

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
R. ATAULFO ALVES (TRECHO)
R. AURELIA DE ALMEIDA
R. AYRTON SENNA (TRECHO)
R. AZALÉIA
R. BARÃO DE IPENAEMA
R. BARÃO DE MARACAJU

140
108
356
540
432
162
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
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

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
R. CHACHAU

54
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
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PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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
R. DA PENHA

734
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

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
R. DAS PAPOULAS

140
302

R. DAS PATÚNIAS (TRECHO)

119

R. DAS PETÚNIAS

140

R. DAS ROSAS

216

R. DAS TULÍPAS

302
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Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

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
R. FILINTO MILLER (TRECHO)

216
259
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PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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
R. GETULIO VARGAS

378
281

R. GIRASOL

302

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
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Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
R. IPÊ

464

R. IPÊ AMARELO
R. IPÊ ROSA

842
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

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
R. KAYABI

54
950
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PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
R. LAJEADO

378

R. LAVANDA

140

R. LILAC

54

R. LÍRIO DO CAMPO

140

R. LIVINO ALBANO (TRECHO)

1.145

R. LIVRAMENTO (TRECHO)
R. MA. AUGUSTA GENEROSA ESTRELA

259
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

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
R. MIGUEL ANGELO CARDOSO
R. MINEIRÃO (TRECHO)

421
464
486

R. MONTE ALEGRE

130

R. MONTE SANTOS

140

R. MUCURIM

194

R. NAIR BELO SOUZA FRANCISCO

238

R. NHANBIQUARA

378
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PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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
R. PARAGUAIA
R. PARECES (TRECHO)
R. PARECIS

324
97
367
907

R. PATAXO

54

R. PAU BRASIL

184

R. PEDRO JOSÉ FERREIRA

248

R. PERÚ (TRECHO)

1.620

R. PINGO DE OURO

205

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
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Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

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
R. SERGIPE (TRECHO)

734
140
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Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

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
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Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

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
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

RUA ANA CATARINA BATISTA

108

RUA ANA FRANCISCA DE BARROS

378

RUA ANA PAULINA DE BARROS

378

RUA ANGELINA ROBERTO
RUA ANGOLA
RUA ANHAMBI

86
1.080
108

RUA ANTONIA PAREIRA

248

RUA ANTONIO AMORIM CAMPOS (TRECHO)

400

RUA ANTONIO BENEDITO DE LIMA (TRECHO)

400
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

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
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

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
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

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
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

RUA DITO SOUZA

108

RUA DNER (TRECHO)

1.188

RUA DO AMOR (TRECHO)

540

RUA DO CRISTÃO (TRECHO)

562

RUA DO DNER

518
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

RUA DOS QUERO-QUEROS

-

RUA DOS SABIÁS

108

RUA DOS TICO-TICOS

108

RUA DOS TUCANOS

194
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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)
RUA ESMERALDA
RUA ESPANHA

1.134
173
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

RUA FLORIANOPOLIS

227

RUA FORTALEZA (TRECHO)
RUA FRANÇA

400
162
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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)
RUA GOV. JOSÉ FRAGELLI
RUA GOV. JOSÉ RONDOM

583
594

RUA GOV. VALADARES (TRECHO)

562

RUA GOVERNADOR ANTONIO LEITE

356

RUA GOVERNADOR CASTRO DE BARROS (TRECHO)

324

RUA GOVERNADOR JOSE FRAGELLI (TRECHO)

335
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

RUA JASPE

54
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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
RUA JOSÉ LEITE DE MORAES
RUA JOSE LINS DO REGO

160
302
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
RUA LEANDRO MARIANO GARCIA

950
108
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RUA MARECHAU FLORIANO PEIXOTO

626

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
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ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RUA MÔNACO

151

RUA MONTENEGRO

54

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
RUA NEMLICE GAIVA DE ALMEIDA
RUA NENÊ

151
626
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
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RUA PADRE SANTOS (TRECHO)

421

RUA PADRE VALERINO (TRECHO)

421

RUA PADRONAL

626

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
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RUA PRES. COSTA E SILVA (TRECHO)

400

RUA PRES. DELAMARE

140

RUA PRES. EURICO GASPAR DUTRA (TRECHO)

648

RUA PRES. GETULIO VARGAS (TRECHO)

335

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
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RUA RIO GUAPORÁ

140

RUA ROGÉRIO LEITE DE PAULA

108

RUA ROMANA N. NOBRES LIMA

108

RUA RONDONIA (TRECHO)

335

RUA RONDONOPOLIS (TRECHO)

248

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
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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

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
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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

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

106
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051

Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
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

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

Várzea Grande/MT, 10 de Abril de 2014.

ROLDÃO LIMA JUNIOR
Secretário Municipal de Serviços Públicos e Transporte

LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Serviços Públicos e Transporte
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ANEXO II – MODELO PROPOSTA DE PREÇOS
Prefeitura Municipal de Várzea Grande
Pregão Presencial n. xx/2014
Sessão Pública: 29/07/2014, às 09h00min.
Local: Sala de Licitações – Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome de Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Telefone:
Contato:
Banco:
Nome e nº da Agência:

LOTE

Insc. Est.:
Cidade:
E-mail:
Fax:
Telefone:
Conta Bancária:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR PROPOSTO

1
Declaramos que os preços propostos estão completos e abrangem todos os tributos
(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), mão-de-obra, prestação
do serviço, fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros,
equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, translados, seguro do
pessoal utilizado nos serviços contra riscos de acidente de trabalho, cumprimento de todas
as obrigações que as legislações trabalhista e previdenciária impõem ao empregador e
qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste edital.
Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente
licitação,
bem
como
a
minuta
de
contrato
que
o
integra.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de entrega
_____________________,xx de ___ de 2014
_________________________
Representante Legal
Nome:____________________________________
RG_______________________________________
CPF______________________________________
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ANEXO III
MODELO DAS DECLARAÇÕES:
Empresa _____________________, C.N.P.J. nº ________________, declara para os
devidos fins, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
•

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do
certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, inclusive integrante da Prefeitura
Municipal de Várzea Grande, antes da abertura oficial das propostas;
•

a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa ou integrante da Prefeitura Municipal de Várzea
Grande, antes da abertura oficial das propostas;
•

Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de

qualquer outro participante potencial ou de fato do certame quanto a participar ou não da
licitação;
•

Permanecem imutáveis as condições de cadastramento relativas à regularidade para

com o erário Federal, Estadual e Municipal;
•

Não utiliza a mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezoito (18) anos para a

realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para
qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos,
exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação
Constitucional;
•

Não irá contratar para prestação do serviço, objeto deste certame, por meio de

empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de
assessoramento, de membros da Prefeitura Municipal de Várzea Grande.
•

Que não possui empregados, servidores públicos exercendo funções de gerencia,

administração ou tomada de decisão perante esta administração.
•
Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
Em ______ de ___________________ 2014.
______________________________
Nome do representante legal:
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ANEXO IV
(papel timbrado da empresa)

Pregão Presencial N. 292014

MODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ____________________________________________, inscrita no
CNPJ

n.

______________________,

________________________,

declara

que

estabelecida
está

sendo

no

representada

endereço
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 2014.

_________________________________________________
Representante Legal
Nome:____________________________________
RG_______________________________________
CPF______________________________________
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ANEXO V
Modelo de Declaração de cumprimento dos Requisitos de Habilitação.
(papel timbrado da empresa)
Pregão Presencial N. 29/2014
EMPRESA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
DECLARAÇÃO

Em conformidade com a Lei n.º 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.

•

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 2014.

_____________________________________________
Representante Legal
Nome:____________________________________
RG_______________________________________
CPF__________________________________
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Pregão Presencial Nº. 29/2014

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 2014.

_________________________________________________
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ANEXO VI
(papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
PREGÃO PRESENCIAL N.º:29/2014
DATA DA ABERTURA:29/07/2014
HORÁRIO:08h15min.
LOCAL: Avenida Castelo Branco Nº 2.500 - Bairro Água Limpa - Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Várzea Grande - MT

A
Empresa
_______________________________,
inscrita
no
Nº__________________________ e Insc. Estadual Nº_____________________,
__________________________________, por intermédio do seu representante
Srº(a) _________________________, portador(a) da Cédula de Identidade
______________________ e do CPF Nº _____________________, declara para os
fins e sob as penas da lei que:

CNPJ
sediada
legal o
RG Nº
devidos

•

Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com todas as condições
especificadas no EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO PRESENCIAL N___/2014,
relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

•

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.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

_______________, _______ de _____________ de 2014.

__________________________
REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIII
MINUTA DO CONTRATO.
Contrato n. XXXXX/2014
CONTRATO

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM

O

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE E AEMPRESA
XXXXXXX, EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE
RESÍDUOS DOMICILIARES, DE LIMPEZA URBANA E
DE

MANEJOS

DE

RESÍDUOS

SÓLIDOS

DO

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

O Município de Várzea Grande, inscrito no CNPJ sob o n.03.507.548/0001 - 10,sediado
Avenida Castelo Branco, n. 2500, bairro Água Limpa, Várzea Grande MT, representado
neste ato pelo Sr. Prefeito Municipal , Exmo. Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
(nacionalidade), (estado civil), (RG), (CPF), (endereço) no uso de suas atribuições,
doravante

designado

simplesmenteCONTRATANTEe

aempresaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

inscritono

de

outro
CNPJ

lado
n.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, situado a Rua xxxxxxxxxxxxxxxxx, n. xxx, xxxxxxxx, neste ato
representado pelo Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, portador do RG n.
xxxxxxx SSP/xx, e do CPF nº. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado
simplesmenteCONTRATADA, tendo em vista o contido no Pregão Presencial n.29/2014,
considerando ainda as disposições estabelecidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
atualizada, bem como disposições supletivas da Teoria Geral de Contratos e de Direito
Privado, têm, entre si, como certo e ajustado a presente contratação, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa capacitada para execução de serviços de coleta de resíduos domiciliares,
de limpeza urbana e de manejos de resíduos sólidos do Município de Várzea Grande – MT, conforme
as especificações contidas neste Termo de Referência e demais anexos

•

Descrição dos lotes
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LOTE I:
a) Coleta de resíduos sólidos regulares (lixo domiciliar), com o sistema de gerenciamento do serviço;
b) Operação de destino final – vazadouro.
c) Recuperação de área degradada (Recuperação de lixão de lixo domiciliar urbano);
LOTE II:
a) Varrição de vias urbanas pavimentadas.
b) Capinação, raspagem e pintura de veio de vias urbanas.
c) Podação de árvores/arbustos com transporte do material produzido.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
2.1. A CONTRATADA oferece garantia de execução na modalidade de ___________, no
valor de R$ __________________ (_______) reais, equivalente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato.
2.2. Poderá haver a substituição da modalidade de garantia durante a vigência do contrato,
desde que prévia e expressamente aprovada pela CONTRATANTE e por meio de termo
aditivo, conforme art. 65, inciso II, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/1993.
2.3. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a execução do
contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, mediante solicitação por
escrito, em até 30 (trinta) dias após a data da solicitação formal da liberação / devolução
apresentada

no

Protocolo

Geral

da

Prefeitura

Municipal

de

Várzea

Grande/Mt;

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
3.1. Pela execução do serviço objeto do presente CONTRATO, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA, mensalmente, em moeda corrente nacional, o valor de R$ _____ (.....), com
base em medição que será realizada pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Várzea
Grande, através de sua Secretária de serviços urbanos, pela efetiva realização dos serviços,
conforme proposta e planilhas de custos anexas, que fazem parte integrante deste contrato.
3.2. O proposto é considerado completo, abrangendo todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), custos relativos a todos os serviços
preliminares, complementares ou provisórios necessários à perfeita execução dos serviços,
custos relativos a fornecimento de mão-de-obra, encargos previdenciários, sociais e
trabalhistas, administração e equipamentos necessários à execução do objeto do contrato,
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transporte de material e de pessoal, bem como lucro e qualquer despesa, acessória e/ou
necessária, não especificada no Processo doPregão Presencial nº __/2014.
3.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data limite
de apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos preços ajustados,
implicará a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO, DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO.
4.1 O pagamento dos serviços será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento e
atestado da nota fiscal, com base em medição que será realizada pela fiscalização da
Prefeitura Municipal de Várzea Grande, através de sua Secretária de serviços urbanos:

4.2.A Prefeitura Municipal de Várzea Grande elaborará mensalmente, a medição dos
serviços executados baseada nas disposições das Especificações Técnicas descritas no termo
de referencia;

4.3.Para a efetivação dos pagamentos deverão ser apresentadas provas de regularidade
com o instituto de Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS, Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União/PGFN e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), e demais certidões que por ventura
exigidas pelo município de várzea grande;.
4.4.Nos preços dos serviços estão incluídos todos os impostos, taxas, encargos e recursos
materiais e humanos decorrentes dos serviços contratados.

4.5 do reajuste
4.5.1. 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.
4.5.2.

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

elaboração do orçamento referencial.
4.5.3. 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)
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M – Piso salarial da categoria de acordo com Dissídio Coletivo de Trabalho no mês de
reajuste.
Mo – Piso salarial da categoria 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.
4.5.3.1. 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.
4.5.4. 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.
4.6 Do reequilíbrio
4.6.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação dos contratada com
vista a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo
65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93, e observados os itens subseqüentes deste
edital.
4.6.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão
fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou
previsível, porém de conseqüências incalculáveis bem como de demonstração analítica
de seu impacto nos custos do contrato.
4.6.3. Na hipótese de ocorrência de reajustes salariais das categorias profissionais
envolvidas na execução dos serviços, objeto do contrato, decorrentes de data base,
dissídio ou outro motivo que venha a reajustar tais salários, será restabelecido o
equilíbrio econômico – financeiro do contrato apenas se houver comprovação de que
os valores dos reajustes salariais das categorias profissionais forem imprevisíveis ou
de proporções incalculáveis e, ainda assim, desde que possa inviabilizar ou retardar a
execução contratual.
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4.6.4. Na hipótese de revisão do equilíbrio econômico-financeiro prevista no item
anterior, será objeto da revisão apenas as parcelas do contrato correspondente ao
impacto efetivo do reajuste salarial ocorrido.

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS
5.1. A vigência do contrato será de12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado com base no inciso II do Artigo 57 da Lei N.º 8.666 de 21/06/1993,
atualizada pela Lei N.º 8.883 de 08 de junho de 1994 e Lei N.º 9.648 de 27 de maio de 1998, e
artigo 23 que dispõe o valor do teto da modalidade.

5.3 O prazo para assinatura do termo do contrato será de até 05 (cinco) 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
5.4. Quando do término do prazo contratual ou no caso de rescisão, à CONTRATANTE
éassegurado o direito de exigir que a CONTRATADA continue a execução dos serviços, nas
mesmas condições, por um período mínimo de até 90 (noventa) dias, a fim de evitar
solução de continuidade, até o término de nova licitação e contratação, mantendo as contas
dos servidores para a efetivação dos pagamentos de remuneração e proventos.
5.5 Farão parte integrante do CONTRATO todos os elementos apresentados pelo licitante
vencedor que tenham servido de base à licitação, bem como as condições estabelecidas no
Edital

e

seus

Anexos,

independente

de

transcrição.

5.6 A critério da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a contratada será consultada com
antecedência mínima de 3 (três) meses, do termo final do contrato, para se manifestar
sobre o interesse na prorrogação contratual, a qual terá um prazo de 5 (cinco) dias úteis
para se manifestar sob pena de ser caracterizado o desinteresse em sua renovação.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
6.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão pela seguinte
dotação orçamentária;
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Dotação orçamentária: 26.09.15.452.31
Projeto Atividade: 2.189 – Manutenção da coleta de lixo
Natureza da despesa: 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros PJ

118
Avenida Castelo Branco, n. 2.500, Água Limpa, CEP n.78.125-700, Fone (65) 3688-8051

Licitação
PMVG
N._______

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Fontes: 0999

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES CONTRATADA
7.1 São obrigações da Contratada
7.1.1 É obrigação da CONTRATADA executar os serviços obedecendo as normas técnicas,
especificações e demais elementos que integram a presente licitação.
7.1.2 Somente proceder a alterações nas especificações, após a autorização e aprovação
prévia, por escrito, fornecido pela CONTRATANTE.
7.1.3 Promover mensalmente, em conjunto com a CONTRATANTE, para respaldar a
elaboração do Boletim de Medição, uma memória de cálculo dos serviços executados.
7.1.4 Responsabilizar-se por todo pessoal, tecnicamente qualificado, envolvido nos
serviços, objeto deste contrato, inclusive obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas,
ou correlatas em vigor no País, eximindo a CONTRATANTE de quaisquer ônus.
7.1.5 Manter a CONTRATANTE livre e a salvo de quaisquer reclamações relativas a danos e
prejuízos causados à terceiros em consequência dos serviços objeto desta licitação,
provocados pela CONTRATADA,

responsabilizando-se pelo pagamento, sem qualquer

reembolso por parte da CONTRATANTE, de indenizações decorrentes de acidentes ou fatos
que causem prejuízos aos serviços ou a terceiros, quando resultantes de imprudência,
imperícia ou negligência de seus empregados.
7.1.6 Efetuar as suas próprias expensas o reparo das falhas de mão-de-obra que se
verificarem durante e após a execução dos serviços, tendo como prazo mínimo de garantia
dos serviços executados, 30 (dias) dias a contar da data da execução efetiva.
7.1.8 Cumprir as normas legais regulamentares e administrativas, aplicáveis à segurança,
higiene e medicina do trabalho, fornecendo os EPI´s necessários ao bom desenvolvimento
das atividades, inclusive com o pagamento de insalubridade ou periculosidade.
7.1.9 Atender de imediato às solicitações da CONTRATANTE através da fiscalização, quer
seja na execução dos serviços, quer seja na substituição de empregados desta, motivados
por incapacidade, incompatibilidade, insubordinação ou procedimentos não condizentes,
cuja permanência seja considerada prejudicial ao bom andamento dos serviços.
7.1.10 Responsabilizar-se pela execução dos serviços de que trata a presente licitação, e
responderá pela qualidade e cumprimento dos prazos de execução.
7.1.11 Todos os empregados da CONTRATADA deverão se apresentar para o trabalho
devidamente uniformizados, portando crachá de identificação.
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7.1.12 Apresentar, mensalmente à CONTRATANTE, cópias autenticadas dos comprovantes
de recolhimento do FGTS dos funcionários.
7.1.13 Apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, cópia autenticada e legível dos
comprovantes de pagamento mensal dos funcionários, inclusive com o pagamento do
adicional de periculosidade e/ou insalubridade.
7.1.14 Apresentar, mensalmente à CONTRATANTE, cópia autenticada e legível dos
comprovantes de pagamento da Previdência Social e demais obrigações sociais dos seus
empregados que trabalham nos serviços do aterro.
7.1.15. Deverá ser apresentado pela empresa vencedora do processo, no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data de publicação da homologação deste certame a METODOLOGIA DE
TRABALHO para os lotes 1 e 2 nos termos dispostos no Termo de Referência anexo a este edital.

7.1.16 Apresentar no prazo de 10 (dez) dias, a Certidão de Registro expedida pelo IBAMA –
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei 6938/81,
alterada pela Lei 7804/89, afim de comprovar que a licitante se encontra devidamente
registrada no Cadastro Técnico Federal..
7.1.16.1 O prazo acima mencionado poderá ser prorrogado por igual período, desde
que, solicitado antes de seu vencimento pela empresa e autorizado pelo Município de
Várzea Grande.
7.1.17 Licença de Operação (LO), expedida pelo órgão Estadual/Municipal de origem do
licitante em cumprimento ao disposto na Lei 6938/81, alterado pela Lei 7.804/89, no prazo
de 10 (dez) dias.
7.1.17.1 O prazo acima mencionado poderá ser prorrogado por igual período, desde
que, solicitado antes de seu vencimento pela empresa e autorizado pelo Município de
Várzea Grande.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES CONTRATANTE
8.2São obrigações da Contratante
8.2.1 É de responsabilidade da CONTRATANTE fornecer água potável, adquirida da
Companhia de abastecimento de água, a fim de suprir a unidade administrativa
através do reservatório apoiado.
8.2.2 É de responsabilidade da CONTRATANTE o ônus relativo ao consumo de
energia, bem como a manutenção da iluminação externa e interna.
8.2.3

Permitir o acesso de pessoal autorizado pela CONTRATADA, responsável pelo

objeto deste contrato, devendo tomar todas as providências administrativas que
garantam o livre desempenho de suas atividades;
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Fiscalizar e acompanhar, através do setor competente da Prefeitura, a

execução das ações previstas neste Termo de Referência;
8.2.5

Adotar o Livro de Ocorrências, onde devem constar as anormalidades e

demais anotações referentes ao acompanhamento, fiscalização e controle do contrato.
8.2.6

Comunicar

a

contratada,

por

escrito,

todas

as

anormalidades

e

as

divergências existentes em relação aos padrões e especificações que constam nesse
contrato.
CLAUSULA

NONA

–

DO

CONTRATO,

REVISÃO,

REAJUSTAMENTO

E

DO

REEQUILIBRIO
9.1 Do contrato
9.1.1.

Do Contrato regulado pelas disposições do edital, decorrem as obrigações,

direitos e responsabilidades das partes relativas aos serviços ou obra objeto desta
licitação.
9.1.2.

A adjudicação será efetuada mediante Contrato assinado com a Prefeitura

Municipal de Várzea Grande, observando as condições estabelecidas neste Edital e as
que constam da minuta do Contrato.
9.1.3. O Contrato poderá ser alterado, com a devida justificativa, através de Termo
Aditivo aprovado pelo Secretário Municipal de Serviços Públicos, nos termos do artigo
65 da Lei 8.666/93.
9.1.3.1. A Contratada fica obrigada aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços até o limite de 25%
(Vinte e Cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, conforme art.
65, § 1º da Lei 8.666/93.
9.1.3.2. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com
as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma delas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
9.1.4.

A Secretaria de Municipal de Serviços Públicos se reserva o direito de

paralisar ou suspender em qualquer tempo a execução dos serviços mediante
pagamento único e exclusivo dos serviços já realizados.
9.2 Da revisão
9.2.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação dos contratada com
vista a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo
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65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93, e observados os itens subseqüentes deste
edital.
9.2.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão
fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou
previsível, porém de conseqüências incalculáveis bem como de demonstração analítica
de seu impacto nos custos do contrato.
9.2.3. Na hipótese de ocorrência de reajustes salariais das categorias profissionais
envolvidas na execução dos serviços, objeto do contrato, decorrentes de data base,
dissídio ou outro motivo que venha a reajustar tais salários, será restabelecido o
equilíbrio econômico – financeiro do contrato apenas se houver comprovação de que
os valores dos reajustes salariais das categorias profissionais forem imprevisíveis ou
de proporções incalculáveis e, ainda assim, desde que possa inviabilizar ou retardar a
execução contratual.
9.2.4. Na hipótese de revisão do equilíbrio econômico-financeiro prevista no item
anterior, será objeto da revisão apenas as parcelas do contrato correspondente ao
impacto efetivo do reajuste salarial ocorrido.

9.3 Do reajuste
9.3.1. 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.
9.3.2.

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

elaboração do orçamento referencial.
9.3.3. 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 categoriade acordo com Dissídio Coletivo de Trabalho no mês de
reajuste.
Mo – Piso salarial da categoria 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.
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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.

9.3.3.1. 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.
9.3.4. 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.
9.4. Do reequilíbrio
9.4.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação dos contratada com
vista a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do artigo
65, inciso II, alínea d, da lei 8666/93, e observados os itens subseqüentes deste
edital.
9.4.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão
fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou
previsível, porém de conseqüências incalculáveis bem como de demonstração analítica
de seu impacto nos custos do contrato.
9.4.3. Na hipótese de ocorrência de reajustes salariais das categorias profissionais
envolvidas na execução dos serviços, objeto do contrato, decorrentes de data base,
dissídio ou outro motivo que venha a reajustar tais salários, será restabelecido o
equilíbrio econômico – financeiro do contrato apenas se houver comprovação de que
os valores dos reajustes salariais das categorias profissionais forem imprevisíveis ou
de proporções incalculáveis e, ainda assim, desde que possa inviabilizar ou retardar a
execução contratual.
9.4.4. Na hipótese de revisão do equilíbrio econômico-financeiro prevista no item
anterior, será objeto da revisão apenas as parcelas do contrato correspondente ao
impacto efetivo do reajuste salarial ocorrido

CLÁUSULA DECIMA -DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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10.1 Pelo descumprimento das obrigações assumidas o licitante estará sujeito as seguintes
penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa.:
10.2 As penalidades serão aplicadas cumulativamente ou não, em havendo ocorrência das
seguintes hipóteses:
I – ADVERTÊNCIA
10.2.1 - 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;
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
10.2.2 Caberá o pagamento de multa, em favor da Contratante, conforme disposto no
Art. 86 da Lei 8.666/93, quando ocorrerem os seguintes casos:
a) 0,1% (um décimos por cento) por dia de atraso no prazo de entrega dos
serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, limitada a
10% do valor global da contratação;
a1)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;
10.2.3 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
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decorrência de acréscimos ou modificações no objeto inicialmente ajustado, respeitado
o limite legal.
10.2.4 A multa será descontada dos créditos constantes da Fatura, ou outra forma de
cobrança Administrativa ou Judicial.
10.2.5 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
10.2.6 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 05 (cinco) dias úteis da data do
recebimento da respectiva intimação.
10.2.7 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 até 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
10.2.8. 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.
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10.2.9 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 escusos 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.
10.2.10. Independentemente das sanções administrativas, a CONTRATADA está
sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, quando a inadimplência
acarretar prejuízos ao órgão contratante.
10.3. 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.
10.4. A reabilitação da empresa será reconhecida, sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sanção aplicada com
base no inciso anterior.
10.5. A inadimplência, de qualquer das condições deste edital ou do contrato, sujeitará a
contratada às penalidades previstas na Lei.
10.6. Caso o licitante adjudicatária se recuse assinar o contrato ou convidada a fazê-lo, no
prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada inadimplente e
estará sujeita as seguintes penalidades;
10.6.1. Multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor de sua proposta.
10.6.2. Independente das sanções civis e penais previstas na Lei n. 8666/93, e suas
alterações serão aplicadas e contratada multas de;
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10.6.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução dos
serviços, até limite de 30 (trinta) dias:
10.6.2.2. 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela não
cumprida do contrato e rescisão do pacto, a critério do contratante, em caso de
atraso na execução do serviço superior a 30 (trinta) dias.
10.6.3. As multas aplicadas serão descontadas ex-oficio de qualquer crédito existente
da contratada.
10.7. O valor das multas referidas nos subitens serão descontadas de qualquer fatura ou
crédito existente na Prefeitura Municipal de Várzea Grande em favor da contratada. Caso a
mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativamente ou judicialmente, quando for o caso.
10.8. As penalidades estabelecidas nos itens anteriores serão de competência exclusiva do
gestor de aquisições e convênios governamentais, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura das vistas, podendo a reabilitação ser
requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.
10.09. A critério da administração as sanções previstas nos itens acima mencionados,
poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a proporcionalidade.
10.10. Em questão de serviço;
10.10.1. Multa no valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento) do valor global do
contrato por cada dia de atraso na implantação do serviço.
10.11. O descumprimento dos serviços no prazo de vigência no prazo de vigência do
contrato ensejara a aplicação da multa moratória, nas seguintes formas;
10.11.1. Multa no valor equivalente a 05 (cinco) quilômetros de varrição de vias
pavimentadas e logradouros, pela inexecução de varrição de via, pela não remoção
dos resíduos de contentores e lixeiras de qualquer circuito;
10.11.2. Multa no valor equivalente a 10 (dez) toneladas de coleta de resíduos
sólidos regulares por cada uma das seguintes infrações: uso de veículos inadequados
para o circuito, transporte de resíduos para o destino final sem os devidos cuidados de
proteção, por uso do veículo sem as devidas identificações, por uso de veículos com
falta de pás, gadanhos e vassouras, por falta de distribuição de impressos, por
despejo de detritos nas vias públicas, por inutilizarão de vasilhames das unidades
geradoras, por solicitação de propinas por parte dos empregados da contratada ao
usuário do serviço ou por uso de bebidas alcoólicas em serviço, por parte dos
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empregados da contratada, por permitir que os garisque permaneçam nos setores de
coleta enquanto o veículo coletor for efetivar a descarga executem serviços de
confinamento de resíduos, por permitir que o seus funcionários promovam algazarras
ou faltem com respeito para com a população, por não possibilitar comunicação com
seus supervisores durante o horário de serviço da coleta, por transitar com veículos
coletores fora dos seus respectivos roteiros com garis sendo transportados nos
estribos dos equipamentos.
10.11.3. Multa no valor equivalente a 30 (trinta) toneladas de coleta de resíduos sólidos
regulares pela execução de serviços não autorizados pela Prefeitura Municipal de Várzea
Grande, ou por recolhimento de resíduos não previstos no contrato, por tentativa de
fraude de pesagem ou por tentativa de descarga em local não autorizado.
10.11.4. Multa no valor equivalente a 03 (três) toneladas de coleta de resíduos sólidos
regulares, por dia de atraso, pelo não atendimento à notificação para a substituição em
48 (quarenta e oito) horas de cada empregado dispensado por exigência da fiscalização.
10.11.5. Multa no valor equivalente a 10 (dez) toneladas de coleta de resíduos sólidos
regulares, por dificultar ou impedir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todos as
suas dependências para verificação e exame das instalações, anotações, relatórios dos
veículos, equipamentos, pessoal ou de material, ou por não fornecer num prazo de 48
(quarenta e oito) horas, quando material, ou por não fornecer num prazo de 48
(quarenta e oito) horas, quando programado ou solicitado, todos os dados e elementos
referentes aos serviços;
10.12. A autuação deverá acontecer dentro do prazo máximo de 12 (doze) horas úteis,
após a verificação da ocorrência.
10.13. A contratada terá um prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para efetuar a
sua defesa, no que lhe achar pertinente, após o recebimento da multa.
10.14. Após a entrega da defesa e autuação, caberá ao secretário de Serviços Públicos/VG,
em ultima instância administrativa, a decisão de manter ou não a penalidade imposta.
10.15. Será considerada como unidade de multa, o valor do preço unitário do serviço
cobrados na data da infração multiplicados pelos valores correspondentes de multas
indicados no subitem acima.
10.16. A aplicação de multas será de competência da Prefeitura Municipal de Várzea
Grande, através da Secretaria Municipal de Serviços Públicos/VG.
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10.17. As infrações cometidas, aos domingos e feriados, serão aplicadas com os mesmos
valores de dias úteis.
10.18. Independentemente da aplicação do disposto nos subitens anteriores, a Contratada
estará sujeita ainda, as demais penalidades previstas neste edital, bem como a legislação
pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA VALIDADE E DA PUBLICAÇÃO.
11.1. A CONTRATANTE, para fins de eficácia do presente Contrato e dos eventuais termos
aditivos, fará publicar na impressa oficial, resumidamente, o seu extrato, de acordo com o
artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DA RENUNCIA E DA RESCISÃO.
12.1. Constituem motivos para a rescisão do contrato:
12.1.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas
contratuais, especificações, planos de trabalho, projetos ou prazos contratuais;
12.1.2.Atrasos não justificados na execução dos serviços;
12.1.3.Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação
a Prefeitura Municipal de Várzea Grande.
12.1.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização.
12.1.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil.
12.1.6. Por razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, a
Prefeitura Municipal de Várzea Grande poderá promover a rescisão unilateral do
contrato, mediante notificação por escrito à contratada, que acontecerá com
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias;
12.1.7. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato
o último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no subitem anterior.
12.1.8. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, no caso de rescisão unilateral, com
base nos incisos XII a XVII, do artigo 78, da Lei 8666/93, pagará a contratada de
acordo com o que estabelece o parágrafo 2º do artigo 79 da referida lei.
12.1.9. Em havendo multa contratual ainda não liquidadas, o montante do valor será
deduzido da importância a ser paga à contratada.
12.1.10. Qualquer que seja o fundamento da rescisão antecipada, responderá a
Garantia da Fiel execução do Contrato, pelas obrigações da contratada, somente
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sendo liberada mediante comprovação de terem sido cumpridas todas as obrigações
trabalhistas e previdenciárias, mediante apresentação das guias pagas referentes ao
período do contrato até o encerramento dos serviços, apresentando ainda, declaração
formal que a partir da data de rescisão, todas as obrigações trabalhistas e
previdenciárias dos funcionários remanescentes serão de sua inteira responsabilidade.
12.1.11. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
12.1.12. Outros casos previstos na Lei n. 8666/93
12.1.13. Nos casos de rescisão contratual motivada pelo contratado e em exista o
risco de interrupção dos serviços de coleta poderá a Prefeitura Municipal de Várzea
Grande, após autorização expressa do Secretário de Infra Estrutura;
a) assumir imediatamente o serviço, ocupando e utilizando as instalações,
equipamentos, material e pessoal empregado na execução do contrato e
necessários à sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V da Lei 8666/93.
b) Executar a garganta contratual para o ressarcimento das multas e
indenizações devidas.
c) Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite do prejuízos causados à
administração.
12.1.14 O presente contrato também poderá ser rescindido, por conveniência
administrativa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer ação ou interpelação judicial
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
12.1.15No caso de rescisão administrativa ou amigável, esta deverá ser precedida de
autorização escrita e fundamentada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA– DOS CASOS OMISSOS, DO RECONHECIMENTO DOS
DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
13.1A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma do
Artigo 54 da Lei nº 8.666/93.
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contratada reconhece os direitos da Administração,

em

caso

de

rescisão

administrativa prevista no artigo 77 e as prerrogativas previstas no artigo 58, ambos da Lei
Federal 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
14.1Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o
processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
14.1.1. Para os propósitos desta cláusula, devem ser evitadas e inibidas as seguintes
práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no
processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou
maislicitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d)

“prática

coercitiva”:

causar

dano

ou

ameaçar

causar

dano,

direta ou

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em
um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em
inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de
prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício
do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
14.2 - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre
uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por
prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em
qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um
agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao
participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
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14.3- Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e
autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de
execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à
execução do contrato.”
14.4. O contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas
pertinentes, previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o
envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas
corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução
do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais
medidas administrativas, criminais e cíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –DA GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
15.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas
contratuais, bem como as normas constantes nas Especificações Técnicas, respondendo
cada uma pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
15.2. A fiscalização será exercidano interesse da Prefeitura Municipal de Várzea Grande e
não exclui, nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos.
15.3. A Prefeitura Municipal de Várzea Grande se reserva o direito de rejeitar no todo ou
em parte os serviços prestados, se em desacordo com o contrato.
15.4. A execução dos serviços contratados obedecerá as normas constantes do Plano de
Trabalho aprovado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, bem como disposições
técnicas constantes neste edital e seus anexos.
15.5. A CONTRATADA lançará na nota fiscal as especificações dos serviços executados de
modo idêntico aquelas constantes no boletim.
15.6. Quando não atendidas nas solicitações de correções de serviços, a Prefeitura
Municipal de Várzea Grande reserva-se o direito de adotar as seguintes medidas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital:
a) determinar a suspensão do serviço executado em desconformidade com o contrato.
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b) Contratar outra empresa para executar o serviço não atendido ou mal executado,
àscustas da contratada, procedendo ao desconto dos valores cobrados na fatura
subsequente.
15.7. A fiscalização dos serviços será efetuada pelo servidor especialmente designado pela
Secretaria de Serviços Públicos, mediante portaria.

CLAUSULA DECIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
18.1. O acolhimento para exame das Propostas e sua classificação não geram direito ao
autor de qualquer delas na adjudicação do objeto licitado.
18.2. A licitante deverá arcar com todos os custos associados à Habilitação,

e

apresentação de sua Proposta. A PMVG em nenhuma hipótese será responsável por tais
custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na licitação ou o resultado desta.
18.3. A licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições,
projetos, Normas, especificações e Leis citadas neste Edital e seus anexos.
18.4. Os licitantes poderão requerer quaisquer esclarecimentos sobre o Edital de
convocação em até 03 dias que anteceder a data de abertura do certame, devendo o
mesmo ser protocolado no protocolo Geral da Secretaria de Administração no endereço da
PMVG indicado no Preâmbulo deste Edital, bem como no Aviso de Licitação.
18.4.1 A Comissão Permanente de Licitação responderá por escrito, pelas mesmas
vias, os esclarecimentos solicitados. Serão afixadas no Quadro de Avisos da Comissão
de Licitações cópias das respostas da CPL a tais perguntas, sem identificação de sua
autoria.
18.5. Em qualquer ocasião antecedendo a data de abertura do certame, a Comissão
Permanente de licitação poderá por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência
de respostas fornecidas as empresas quando da solicitação de esclarecimentos, modificar os
referidos documentos mediante expedição de uma errata que será publicada na imprensa
oficial.
18.6 Quando essa errata vier a alterar a elaboração da Proposta de Preços, a PMVG
prorrogará a entrega das mesmas, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.
18.7 Quaisquer modificações no edital que inquestionavelmente não afetar a formulação
das propostas será, divulgado pela mesma forma que se deu, mantendo-se o prazo
inicialmente estabelecido.
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18.8. Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa a
obra são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro será considerado especificado e válido.
18.9. Reserva-se a Prefeitura Municipal de Várzea Grande o direito de revogar a licitação
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la no todo ou em parte por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, nos termos do artigo 49, da Lei 8666/93.
18.10. Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de
Licitação, que se baseará nas disposições contidas na Lei n. 8666/93.
18.11. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do inicio e incluiri-se-a o
do vencimento, e considerar-se-á os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario. Os prazos referidos só se iniciam e vencem em dia e horário
anteriormente estabelecido.
18.12. Na hipótese de não haver expediente no dia útil da abertura da presente licitação,
ficara esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário
anteriormente estabelecido.
18.13. A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros e omissões puramente
formais, desde que não comprometam o caráter competitivo do certame, tampouco firam o
interesse público.
18.14. A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados a Prefeitura
Municipal de Várzea Grande ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive
acidentes, mortes, perdas ou destruições e multas, isentando a Prefeitura Municipal de
Várzea Grande de todas e quaisquer reclamações pertinentes.
18.15. Nos serviços em vias públicas, à contratada será responsável pela continuidade pela
continuidade e segurança do trafego em trechos em construção e nas variantes de serviço,
devendo sinalizá-los convenientemente, por sua conta, em conformidade com o Código
Nacional de Transito, assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado a Prefeitura Municipal
de Várzea Grande ou a terceiros.
18.16. Será responsabilidade da contratada regularizar toda a documentação necessária
para o inicio dos serviços, perante órgãos competentes (CREA/art’s, Corpo de Bombeiros,
DETRAN, SEMA e outros)
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18.17. Os interessados, que tiverem eventuais dúvidas de caráter técnico ou legal na
interpretação dos termos deste instrumento, poderão solicitar os esclarecimentos ou
informações necessárias, por escrito, até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data
designada para recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, a fim de
permitir que haja tempo hábil para a resposta. Os esclarecimentos serão prestados ao
interessado também por escrito. Não serão atendidas solicitações verbais.
18.18 Todos os acessos e áreas do aterro devem ser restritas aos funcionários credenciados
(Prefeitura e Empresa prestadora de serviços) e estarem sempre limpos e livres de resíduos
espalhados pela ação do vento ou que caírem dos caminhões de coleta.
18.19 Todos os equipamentos para operação do aterro devem estar em condições operacionais a
partir do horário do início de funcionamento do mesmo;
18.20 Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem estar em perfeitas condições de uso;
18.21 Todos os serviços devem ser acompanhados por profissional qualificado e com experiência na
área, e deverão seguir todas as normas de Segurança do Trabalho determinadas para cada tipo de
atividade;
18.22 Todos os serviços de manutenção do aterro só devem ser realizados com prévia autorização
escrita da Secretaria responsável pelo acompanhamento deste contrato (Ordem de Serviço – OS);

CLAUSULA DECIMA NONA – DO FORO.
19.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Várzea Grande/MT, para dirimir quaisquer questões
oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas pela via administrativa, com
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
19.2- E assim, por estarem de acordo, após lido as partes firmam o presente Contrato em
02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, na presença de duas
testemunhas.
Várzea Grande/MT, xx ____de 2014.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADA
Testemunhas:
1___________________________
RG

2__________________________
RG
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