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AVISO 

 

CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA CONTRATAÇÃO 

  

 CONSIDERANDO, que os Serviços de Limpeza Urbana, Tratamento e Destinação Final 

de Resíduos Sólidos Domiciliares são de responsabilidade dos Municípios conforme o 

estabelecido no art. 30, inciso V da Constituição Federal/88, na Lei nº 11.445, de 05 de janeiro 

de 2007 e na Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010. 

  

CONSIDERANDO, que os serviços  de  Tratamento  e  Destinação  Final  de  Resíduos  

Sólidos Domiciliares  são considerados  complexos  e  demandam  despesas  e  investimentos  ao 

longo  do  tempo,  por parte da municipalidade, e que a Administração Municipal  não detém, em 

seu quadro, todos os  recursos  técnicos,  operacionais, humanos e financeiros necessários  para  

o desempenho de  todas  as funções  que  lhe  são  atribuídas  na  Lei,  sobretudo  as  de  

Tratamento  e  Destinação  Final  de Resíduos Sólidos Domiciliares.  

  

CONSIDERANDO, que o Município  tem  realizado  diversas  ações  para  incrementar  

e  oferecer  os  serviços necessários para a consecução das finalidades públicas nele envolvidas, 

inclusive providenciando no ano de 2015 a elaboração de seu Plano Municipal de Saneamento 

Básico – setorial de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos conjuntamente com o Plano  

Municipal  de  Gestão  Integrada de  Resíduos Sólidos,  instrumentos que propiciaram a 

implementação da  Política  Municipal  de Resíduos Sólidos de Santa Carmem, através da Lei 

Complementar 020/2015, em atendimento a Lei Federal n°. 11.445/2007 e a Lei Federal nº 

12.305/2010.  

 

 CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 541/2014, que autoriza o executivo municipal 

outorgar concessão à pessoa jurídica ou consórcio de empresas por sua conta e risco, para 

exploração do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

  

 CONSIDERANDO, que a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o 

regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, prevê em seu artigo 5º, a 

necessidade da publicação de ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou 

permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo; decide-se:  

 

Apresentar a justificativa da conveniência e oportunidade de outorgar a concessão da exploração 

dos SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, conforme a 

seguir explicitado:  
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1. OBJETO  

 

 Licitação para a seleção de interessados na 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:   

 

1.1. 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; 

1.2. Coleta, transporte, tratamento e destinação final adequada de resíduos inertes, 

classe II B – entulhos, oriundo dos estabelecimentos públicos municipais. 

1.3. Coleta e transporte de materiais recicláveis – Coleta Seletiva;  

1.4. 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; 

1.5. Desenvolvimento e implementação de Programa de Educação Ambiental; 

1.6. Implantação e gerenciamento de 01 (um) Ponto de Entrega Voluntária (PEV); 

1.7. Instalação, manutenção e operação da Usina de Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos – UTRS.  

1.8. Execução do Plano de Recuperação de Área Degradada da atual área de disposição 

final de Resíduos Sólidos no município de Santa Carmem – MT.  

 

 

2) O sistema de concessão está sendo proposto pela necessidade econômica de 

investimentos, que viabilizem a prestação de um serviço com características de excelência e 

respeitando as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade de custos;  

 

 

3) O Município exerce com maior eficiência a regulamentação e fiscalização através dos 

setores regulamentadores já existentes com os quais o município se conveniará e que será 

encarregada da regulação e fiscalização das atividades ligadas à concessão privada da limpeza 

urbana e do manejo adequado dos resíduos sólidos;  
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5) As empresas privadas podem operar o referido serviço com eficiência, com 

procedimentos constantes, com qualidade e baixo custo, o que garante a prestação de um serviço 

adequado à população.  

 

 

6) Ao final do período da concessão, todas as obras e demais bens indispensáveis à 

adequada prestação do referido serviço público serão revertidos ao poder público. 

 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem-MT, 29 de Julho de 2016. 
 
 
 

 
 
 
 

Alessandro Nicoli 
Prefeito Municipal 

 

http://www.santacarmem.mt.gov.br/

