
AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016 

 

A Prefeitura de Santa Carmem/MT informa que fará realizar a licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 01/2016, do tipo MELHOR OFERTA DE 

PAGAMENTO PELA OUTORGA APÓS QUALIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 

TÉCNICAS, no dia 20/10/2016 ás 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura 

Municipal, situada na Avenida Santos Dumont, 491 – Centro – Santa Carmem/MT, cujo 

objeto contempla a outorga da exploração, em todo o território do Município de Santa 

Carmem – MT, durante um período de 25 (vinte e cinco) anos a contar da data de 

assinatura do contrato, em regime de CONCESSÃO, com caráter de exclusividade, dos 

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS, prestados em regime público, nos termos fixados na Legislação Municipal 

e na regulamentação específica, compreendendo: (1) Coleta manual, transporte, 

tratamento e destinação final, de resíduos domiciliares e comerciais, de resíduos 

provenientes da limpeza pública e daqueles resultantes de feiras livres e da varrição 

manual, tanto da área urbana quanto dos distritos do Município de Santa Carmem – MT; 

(2) Coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada de resíduos inertes, classe 

II B – entulhos, oriundo dos estabelecimentos públicos municipais; (3) Coleta e 

transporte de materiais recicláveis – Coleta Seletiva; (4) Varrição manual de vias e 

logradouros públicos; pintura de meio fio; capina, roçada e raspagem manual e/ou 

mecanizada de passeios, guias, sarjetas, vias e logradouros públicos; poda de árvores; e 

limpeza manual de bocas de lobo; (5) Desenvolvimento e implementação de Programa 

de Educação Ambiental; (6) Implantação e gerenciamento de 01 (um) Ponto de Entrega 

Voluntária (PEV); (7) Instalação, manutenção e operação da Usina de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos – UTRS; e (8) Execução do Plano de Recuperação de Área 

Degradada da atual área de disposição final de Resíduos Sólidos no município de Santa 

Carmem – MT. O EDITAL e demais informações, poderão ser obtidas no Setor de 

Licitações da Prefeitura, situado no endereço supra citado, de segunda a sexta-feira, no 

horário de 7h30 às 13h (horário local), ou por contato pelo fone (66) 3562-1115/509 ou 

pelo e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br. A visita técnica poderá ser realizada até 

o último dia que antecede a abertura do certame, devendo ser marcada com 

antecedência junto ao Setor de Licitações. 

 

 

Santa Carmem/MT,  05 de Setembro  de 2016. 

 

 

 

 

Marceli Salete Tafarel 

Presidente CPL 
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