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AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 016/2018 

 
A Prefeitura Municipal de Jaciara-MT, através do Pregoeiro nomeado, torna público que 
referente à publicação veiculada no Jornal Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso, nº 
3.011, de 02 de julho de 2018, Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso, Ano 7, nº 1389, de 29 de junho de 2018, referente ao PREGÃO PRESENCIAL 
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018, ao MENOR VALOR GLOBAL, que tem por 
objeto: “Registro de preços para contratação de empresa especializada em locação de mão 
de obra para limpeza de vias e logradouros públicos, varrição, raspagem, limpeza, 
conservação de meios fios e sarjetas, pintura de meios fios, limpeza de boca de lobo, 
jardinagem, podas de arvores, serviços de tapa buraco e coleta dos resíduos e serviços 
gerais, secretaria, auxiliar de cozinha, cozinheira, limpeza predial nas áreas de saúde 
(interna), limpeza de prédios (interna), asseio e conservação predial em prédios públicos, 
estes dois últimos itens com fornecimento de materiais de consumo e equipamentos 
necessários a perfeita execução dos serviços para atendimento do município de 
Jaciara/MT”:  
 
ONDE SE LÊ:  
 

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

(...)  
 

DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO: 
 
Item Objeto Und Valor Mensal 

01 
 

Prestação de serviços de limpeza de vias e logradouros 
públicos, varrição, raspagem, limpeza, conservação de 
meios fios e sarjetas, pintura de meios fios, limpeza de 
boca de lobo, tapa buraco, jardinagem, poda de arvores 
para atender a Secretaria de Infraestrutura. Composta 
por 95 garis, 24 serviços de jardinagem, 68 serviços 
gerais. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 933.518,22 

02 
 

Serviço de coleta dos resíduos produzidos na limpeza 
urbana. Composta por 1 Caminhão Basculante, 1 
motorista e 3 ajudantes. Jornada de trabalho 44 horas 
semanais. 

mensal  

03 
 

Prestação de serviço de serviços gerais, composta por 
10 mecânicos, 05 soldadores, 05 lubrificadores, 10 
encanadores, 10 eletricistas e 30 pedreiros, jornada de 
trabalho 44 horas semanais. 

mensal  

04 Prestação de serviços de Limpeza, asseio e conservação mensal  
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 diária, com a disponibilização de mão de obra com 
dedicação exclusiva e fornecimento de saneantes 
domissanitários, equipamentos e materiais de higiene. 
Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

05 
 

Prestação de serviços de Limpeza, asseio e conservação 
diária em áreas de saúde, com a disponibilização de 
mão de obra com dedicação exclusiva e fornecimento 
de saneantes domissanitários, equipamentos e materiais 
de higiene. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal  

06 
Prestação de serviços de lavanderia hospitalar, 
composta por 12 colaboradores. Jornada de trabalho 44 
horas semanais. 

mensal  

07 
 

Prestação de serviço de Secretaria – recepcionista/ 
telefonista. Composta por 36 colaboradores, jornada de 
trabalho 44 horas semanais. 

mensal  

08 
Prestação de serviço de portaria. Composta por 58 
colaboradores. Jornada 12x36 horas. 

mensal  

09 
 

Prestação de serviço de Copeiragem. Composta por 18 
colaboradores. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal  

10 
Prestação de serviço de Cozinheira. Composta por 22 
colaboradores. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal  

11 
Prestação de serviço de Auxiliar de Cozinha. Composta 
por 26 colaboradores. Jornada de trabalho 44 horas 
semanais. 

mensal  

12 

Prestação de serviços de operação de máquinas pesadas 
para atender a secretaria de obras. Composta por 10 
operadores de motoniveladoras, escavadeiras 
hidráulicas e 10 tratoristas. 

mensal  

13 
Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos 
domiciliares no perímetro urbano. Composta por 35 
colaboradores, divididos em 2 turnos de serviços. 

mensal  

14 

Prestação de serviço de locação de 04 caminhões 
compactadores, com capacidade de 15 m³, que 
executarão os serviços e 3 turnos pré-definidos pela 
secretaria de obras com motorista, combustível e 
manutenção por conta da contratada.  

mensal  

 
LEIA-SE:  
 

ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

(...)  
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DESCRIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO: 

 
Item Objeto Und Valor Mensal 

01 
 

Prestação de serviços de limpeza de vias e logradouros 
públicos, varrição, raspagem, limpeza, conservação de 
meios fios e sarjetas, pintura de meios fios, limpeza de 
boca de lobo, tapa buraco, jardinagem, poda de arvores 
para atender a Secretaria de Infraestrutura. Composta 
por 95 garis, 24 serviços de jardinagem, 68 serviços 
gerais. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 960.032,84 

02 
 

Serviço de coleta dos resíduos produzidos na limpeza 
urbana. Composta por 1 Caminhão Basculante, 1 
motorista e 3 ajudantes. Jornada de trabalho 44 horas 
semanais. 

mensal R$ 26.935,55 

03 
 

Prestação de serviço de serviços gerais, composta por 
10 mecânicos, 05 soldadores, 05 lubrificadores, 10 
encanadores, 10 eletricistas e 30 pedreiros, jornada de 
trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 788.239,10 

04 
 

Prestação de serviços de Limpeza, asseio e conservação 
diária, com a disponibilização de mão de obra com 
dedicação exclusiva e fornecimento de saneantes 
domissanitários, equipamentos e materiais de higiene. 
Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 457.768,52 

05 
 

Prestação de serviços de Limpeza, asseio e conservação 
diária em áreas de saúde, com a disponibilização de 
mão de obra com dedicação exclusiva e fornecimento 
de saneantes domissanitários, equipamentos e materiais 
de higiene. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 364.391,17 

06 
Prestação de serviços de lavanderia hospitalar, 
composta por 12 colaboradores. Jornada de trabalho 44 
horas semanais. 

mensal R$ 47.435,76 

07 
 

Prestação de serviço de Secretaria – recepcionista/ 
telefonista. Composta por 36 colaboradores, jornada de 
trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 129.289,48 

08 
Prestação de serviço de portaria. Composta por 58 
colaboradores. Jornada 12x36 horas. 

mensal R$ 207.680,48 

09 
 

Prestação de serviço de Copeiragem. Composta por 18 
colaboradores. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 57.583,28 

10 
Prestação de serviço de Cozinheira. Composta por 22 
colaboradores. Jornada de trabalho 44 horas semanais. 

mensal R$ 57.583,28 

11 
Prestação de serviço de Auxiliar de Cozinha. Composta 
por 26 colaboradores. Jornada de trabalho 44 horas 
semanais. 

mensal R$ 118.182,44 
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12 

Prestação de serviços de operação de máquinas pesadas 
para atender a secretaria de obras. Composta por 10 
operadores de motoniveladoras, escavadeiras 
hidráulicas e 10 tratoristas. 

mensal R$ 107.549,04 

13 
Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos 
domiciliares no perímetro urbano. Composta por 35 
colaboradores, divididos em 2 turnos de serviços. 

mensal R$ 181.919,80 

14 

Prestação de serviço de locação de 04 caminhões 
compactadores, com capacidade de 15 m³, que 
executarão os serviços e 3 turnos pré-definidos pela 
secretaria de obras com motorista, combustível e 
manutenção por conta da contratada.  

mensal R$ 86.983,84 

 
O Pregoeiro também torna público que fica prorrogada a data de abertura do referido 
certame que seria realizado no dia 11/07/2018 às 09:00 para o dia 20/07/2018 às 09:00 horas. 
Os interessados poderão obter o Edital completo através do site www.jaciara.mt.gov.br ou na 
Prefeitura, à Av. Antonio Ferreira Sobrinho, n.º 1075, das 12:00  às 18:00 horas. Informações: 
tel. (0**66) 3461 7925. Jaciara/MT, 09/07/2018.  
 
TIAGO RODRIGO ZENKNER 

Pregoeiro 


