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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018   
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Os serviços previstos no presente Termo de Referência, para fins desta licitação, contém o 

conjunto dos elementos técnicos necessários e suficientes com precisão adequada para definição do 

objeto licitado. 

 

2. OBJETO 

 

2.1. A presente licitação tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

INCLUINDO LIMPEZA DE SARJETA, MEIO-FIO E PODA E LIMPEZA DE ÁREAS 

GRAMADAS conforme planilha de descrição e quantificação descrita neste Termo de Referência. 

 

LOTE: 01 

Item Qde 
Cod. 

TCE 
Und. Descrição 

Preço 

Unitário  

Expectativa 

Total SRP 

1 30.000 00015641 HS 

SERVENTE COM ENCARGO 

COMPLEMENTARES – MÃO DE 

OBRA EXEC. LIMPEZA POR 

VARRIÇÃO EM VIAS, 

CANTEIROS E PREDIOS 

PUBLICOS 

14,13 423.900,00 

2 20.000 238769-7 HS 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
16,85  337.000,00 

3 273.688 418374-6 M² CAPINA E LIMPEZA MANUAL 1,13  309.267,44 

4 48.305,96 442195-7 M² CAIAÇÃO EM MEIO FIO 2,89  139.604,22 

5 1.050 372195-7 UNID 
CORTE RASO E RECORTE DE 

ARVORE 
85,22 89.481,00 

6 1.150 00014585 UNID PODA EM ALTURA DE ÁRVORE 173,21 199.191,50 

VALOR TOTAL SRP 1.498.444,16 

 

3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 
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3.1. A saúde pública é questão primordial que requer atenção em aglomerações urbanas, e a limpeza 

torna-se fundamental para o zelo do bem comum. A convivência entre pessoas gera situações 

conflituosas, pois o público é às vezes tido como algo não pertencente a ninguém, mas o 

administrador tem responsabilidades de zelo e cuidado com tudo o que se refere à convivência 

sadia. 

Manter a cidade limpa torna-se um instrumento de controle de doenças, facilitando o combate a 

dengue e outras doenças, auxiliando no controle de insetos e pragas, trazendo asseio e bem estar, 

além de transformar a cidade em um exemplo limpeza e beleza. 

Assim a referida aquisição é necessária, pois ela é o instrumento usado como interferência que o 

poder público tem para manter o controle da limpeza pública, com possibilidade de medição e 

fiscalização na execução dos trabalhos. 

 

4. MOTIVAÇÃO 

 

4.1. As administrações modernas buscam a engenharia de fornecimento de serviços essenciais com 

o máximo de produtividade e eficiência. 

Desta forma o emprego da terceirização destes serviços, desde que bem regulados, propiciam ao 

ente público a possibilidade e execução dos mesmos com economia e eficiência. Dedicando sua 

especialização no gerenciamento e controle das necessidades, sendo um motivador do trabalho que 

obedece a critérios pré-estabelecidos, de planejamento e descrição anteriores. 

A Limpeza Urbana, ou seja, a remoção de entulho e demais materiais sem utilidade e a varrição das 

ruas, além de outros serviços tais como capina, roçagem em áreas públicas, pintura de guias, 

limpeza de travessias, limpeza de bueiros e lavagem de ruas e praças, que dela fazem parte, 

constitui ponto de grande relevância e atualidade quer no país e no mundo. 

As pessoas desejam cidades limpas, ponto importante para que se tenha qualidade de vida. 

 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

 

5.1. LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIOS 

5.1.1. O estudo da varrição ou varredura foi desenvolvido, objetivando o levantamento das 

dimensões das ruas na zona urbana do município de Juscimeira - MT, que dispõem de ruas 

pavimentadas e/ou com número de habitações relevantes, que serão beneficiadas com o serviço de 

varrição ou varredura e a frequência semanal necessária em cada rua e/ou loteamento. 

A varrição ou varredura é a principal atividade de limpeza de logradouros públicos. O conjunto de 

resíduos como: areia, folhas carregadas pelo vento, papéis, pontas de cigarro, por exemplo, constitui 

o chamado lixo público, cuja composição, em cada local, é função de: arborização existente, 

intensidade de trânsito de veículos, calçamento e estado de conservação do logradouro, uso 

dominante (residencial, comercial, etc.), circulação de pedestres. 

Um fator que muito influencia na limpeza de uma cidade é o grau de educação sanitária da 

população. Todos deveriam estar conscientes que mais importante que limpar é não sujar! O Poder 

Público pode dar o exemplo plantando nas ruas árvores que não percam muitas folhas em certas 

estações, instalando caixas coletoras bem visíveis por toda parte. 
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5.1.1.1. Métodos de varrição ou varredura 

Define-se como varrição a operação manual de limpeza, recolhimento e ensacamento de todos os 

resíduos existentes nas vias e logradouros públicos, compreendendo sarjeta limitada à largura de 1,0 

(um) metros contados do meio-fio, floreiras e papeleiras. 

As maneiras de varrer dependerão dos utensílios e equipamentos auxiliares usados pelos 

trabalhadores. Apenas em algumas situações particulares recomenda-se o uso de máquinas. 

A limpeza por meio de jatos de água deve ser restrita a situações especiais. Água, em geral, é cara 

demais para ser gasta em uso tão pouco nobre. 

Normalmente não é preciso varrer a faixa mais central de uma via. O trânsito de veículos basta para 

empurrar a sujeira para as sarjetas e estas, sim, deverão ser varridas. 

É hábito no Brasil que a limpeza das calçadas fique por conta dos moradores. O costume é 

excelente e deve ser incentivado podendo, inclusive, constar do Código de Posturas ou outra 

legislação pertinente. 

 

5.1.1.2. Equipamentos auxiliares de remoção 

Os equipamentos auxiliares para remoção são utilizados para evitar que o lixo varrido fique à espera 

da passagem do veículo coletor, amontoado ao longo dos logradouros e sujeito ao espalhamento 

pelo vento, pela água das chuvas, etc. 

Quando a coleta é efetuada pelos mesmos varredores, são utilizados latões transportados por 

carrinhos com rodas de borracha e outros equipamentos assemelhados. O lixo vai sendo acumulado 

durante a varredura. Os recipientes, uma vez cheios, são vazados em um local previamente 

determinado (ponto de lixo), de onde se providencia o seu recolhimento e transporte até a 

destinação final. A seleção desses locais é difícil, mas muitas vezes é fundamental para agilizar as 

operações. 

Quando não houver equipamentos auxiliares que facilitem as transferências, a solução será usar 

áreas menos visíveis ou juntar o lixo no passeio de vias pouco movimentadas. Aí, porém, a remoção 

terá de ser imediata e a limpeza permanente. Os sacos plásticos são a opção mais indicada para 

reduzir tais inconvenientes. 

 

5.1.2.1. Os equipamentos auxiliares de remoção mais utilizados são 

5.1.2.1.1. Carrinho de ferro com rodas de pneus 

Consiste em uma estrutura metálica montada sobre rodas de borracha, suportando recipientes para 

armazenar o lixo varrido. É indicado para as áreas urbanas mais movimentadas. 

Outra opção é o carrinho feito com estrutura tubular que permita a fixação de sacos plásticos. Estes, 

quando cheios, seriam fechados, retirados da armação, colocados na calçada e substituídos por 

outros vazios. 

 

5.1.2.1.2. Carrinho de mão convencional 

Só deve ser usado quando as soluções anteriores forem impossíveis. Sua capacidade e seu formato 

não são adequados. Vira com facilidade, esparrama o lixo, permite que o vento o carregue. É bem 

verdade que já existem alguns carrinhos fabricados especialmente para limpeza urbana que atenuam 

essas desvantagens. 

 

5.2. CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS 
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5.2.1. Por definição roçada é o procedimento de corte e retirada da vegetação de pequeno porte 

existentes nas vias, logradouros públicos, praças, escolas, estabelecimentos de saúde, hospitais, 

estabelecimentos educacionais, áreas verdes, terrenos públicos, canteiros, etc., dando-lhes melhor 

aspecto e condições de visibilidade ao usuário e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de incêndios 

e animais peçonhentos, tais como cobras, aranhas e escorpiões, etc.  

 

5.2.2. Roçada Manual 

Aparo de vegetação rasteira e gramado com utilização de roçadeiras mecânicas portáteis, manuais á 

gasolina ou elétricas os serviços de roçada deverá ser feito em canteiros centrais de avenidas, 

canteiros dos passeios públicos, rótulas, taludes, junto ao meio-fio, nos interstícios da 

pavimentação, faixa de domínio de estradas, passeios públicos não pavimentados, passarelas, 

praças, terrenos públicos ou quaisquer áreas verdes, escolas públicas, centros de saúde, hospitais, 

centros educacionais e/ou outros estabelecimentos públicos. Os serviços de poda de gramado 

deverão ser executados utilizando-se máquinas manuais a gasolina, ou elétrica (roçadeira lateral). A 

grama cortada deve der rastelada, juntada e transportada, logo após o corte, para local a ser 

determinado pela fiscalização. O corte da grama, seu rastelamento e transporte devem ser feitos sem 

estragos da área ou do paisagismo existente. Após o corte, os gramados deverão ser carpidos nos 

limites próximos dos meios-fios, das caixas de passagem, dos drenos, dos postes, dos alambrados e 

de outras construções de modo a evitar que a grama cresça por sobre os mesmos. Por ocasião da 

poda do gramado deve ser feito o coroamento de todas as árvores existentes no local gramado sejam 

elas ornamentais ou nativas. Os sulcos laterais de drenagens, os quais têm função de drenar as 

pistas, devem ser totalmente desobstruídos e reabertos possibilitando escoamento das águas 

precipitadas.  

 

5.2.1.1. Equipamentos (roçadeiras laterais) 

Os equipamentos (roçadeiras laterais) e outros, necessários à execução deste serviço e a retirada do 

material com caminhão basculante, são de fornecimento e responsabilidade da CONTRATADA. 

Poderá haver um aumento ou redução desta frequência/condicionada à qualidade do solo, 

peculiaridade do clima ou determinação da fiscalização. Os locais a serem roçados devem ser 

previamente inspecionados, de forma a retirar pedras ou outros resíduos que possam ser 

arremessados pelas roçadeiras contra pessoas ou bens materiais. Será obrigação da CONTRATADA 

utilizar redes de proteção no entorno dos equipamentos de roçada que estiverem em operação, não 

sendo admitido a prestação do serviço sem este equipamento de proteção coletiva. Todo pessoal, 

equipamento, maquinário, EPI’s e demais materiais necessários para a perfeita execução dos 

serviços deverão ser fornecidos 

pela CONTRATADA. Os produtos da roçada deverão retirados dos locais públicos, no máximo em 

3 horas após a realização dos serviços. 

 

5.2.1.2. Roçada Mecanizada 

Aparo de vegetação rasteira e gramado com utilização de trator com roçadeira apropriada, os 

serviços de roçada deverá ser feito em canteiros centrais de avenidas, canteiros dos passeios 

públicos, rótulas, taludes, faixa de domínio de estradas, passeios públicos não pavimentados, 

passarelas, praças, terrenos públicos ou quaisquer áreas verdes, escolas públicas, centros de saúde, 

hospitais, centros educacionais e/ou outros estabelecimentos públicos. Os serviços de poda de 
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gramado deverão ser executados utilizando-se trator com roçadeira apropriada e obrigatoriamente 

com proteção lateral e traseira. A grama cortada deve ser rastelada, juntada e transportada pela 

CONTRATADA, logo após o corte, para local a ser determinado pela fiscalização. O corte da 

grama, seu rastelamento e transporte devem ser feitos sem estragos da área ou do paisagismo 

existente, ficando a CONTRATADA no caso de danos ou estragos, obrigada às suas expensas, aos  

 

reparos que derem causa. Após o corte, os gramados deverão ser carpidos nos limites próximos dos 

meios-fios, das caixas de passagem, dos drenos, dos postes, dos alambrados e de outras construções 

de modo a evitar que a grama cresça por cobre os mesmos. Por ocasião da poda do gramado deve 

ser feito o coroamento de todas as árvores existentes no local gramado sejam elas ornamentais ou 

nativas. Os sulcos laterais de drenagens, os quais tem função de drenar as pistas, devem ser 

totalmente desobstruídos e reabertos possibilitando escoamento das águas precipitadas. 

 

5.2.2.1. Equipamentos (Trator roçadeira) 

Todo equipamento (trator com roçadeira) e outros necessários à execução deste serviço, operador 

do trator e a retirada do material com caminhão é de fornecimento e responsabilidade da 

CONTRATADA. Frequência: conforme o cronograma. Poderá haver um aumento ou redução desta 

frequência/condicionada à qualidade do solo, peculiaridade do clima ou determinação da 

fiscalização. Os serviços de roçada mecanizada devem necessariamente, ser feitos em equipe com 

numero de funcionários e equipamentos suficientes para a perfeita execução dos serviços. Todo 

material oriundo das roçadas deverá ser amontoado e recolhido em cestos e posteriormente 

colocados em caminhões e levados para o descarte. Os produtos oriundos das roçadas deverão ser 

retirados dos locais públicos no máximo 03 (três) horas após a execução dos serviços. Todo pessoal, 

equipamentos, veículos, maquinários, EPI’s, EPC’s, e demais materiais necessários para a perfeita 

execução dos serviços, deverá ser fornecido pela CONTRATADA. O controle será feito por 

inspeção visual da qualidade da execução da Roçada Manual/Mecanizada e em função dos 

parâmetros especificados. A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer 

das partes e confirmada pela CONTRATANTE, não exime o CONTRATADO da responsabilidade 

final pela qualidade da execução dos serviços. 

 

6. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

6.1. As atividades serão executadas por equipes da CONTRATADA, comandadas por seus 

encarregados. As equipes de trabalho deverão estar permanentemente uniformizadas e munidas de 

ferramentas, equipamentos de proteção individual – EPI’s, equipamentos de proteção coletiva – 

EPC’s e materiais de consumo necessários à execução completa das tarefas. Caberá a Secretaria de 

Infra Estrututa elaborar a programação de serviços, supervisionar e fiscalizar a sua execução. Os 

trabalhos serão executados de acordo com programação prévia, através de Ordens de 

Serviço/Requisições indicando o tipo de trabalho a ser realizado, os locais de trabalho, os prazos de 

execução e o quantitativo do serviço.  

O efetivo de operários a ser utilizado, deverá ser o suficiente e adequado para a perfeita execução 

dos serviços. Seleção adequada de EPI’s em função dos riscos e conforto do trabalhador, com 

Certificado de Aprovação.  
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Os uniformes deverão (atendendo a NBR 15.292 - Vestuário de Segurança de Alta Visibilidade) e 

nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e as inscrições “A SERVIÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA”. Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos 

trabalhadores da CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços especificados neste projeto 

básico, sem a devida utilização dos uniformes e EPI’s e EPC’s. 

A responsabilidade de sinalização viária para execução dos serviços será de responsabilidade da 

CONTRATADA. Os encarregados de equipes deverão ser devidamente capacitados quanto à 

sinalização de serviços em vias de transito de veículos. 

As equipes de roçada e serviços diversos deverão ter disponíveis redes de proteção contra arremesso 

de pedras, em quantidade igual ou superior ao número de roçadeiras em operação. 

 

6.2. MATERIAIS DE CONSUMO 

6.2.1. Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo material necessário à 

operação dos sopradores, roçadeiras e motosserras, caminhões e maquinário, tais como: 

combustíveis, óleos, graxas e acessórios de corte, sendo também de sua responsabilidade a 

manutenção das mesmas. 

 

7. FISCALIZAÇÃO 

 

7.1.  Caberá à Fiscalização da Secretaria de Infra Estrutura o acompanhamento dos trabalhos 

visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.  

7.2. A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação que 

seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação dos 

mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos 

da legislação vigente, pela operacionalização, manutenção e conservação das áreas objeto do 

presente memorial, nas dependências do CONTRATANTE, destinadas para este fim, observando: 

 

8.1.1. Condições Gerais: 

8.1.1.1. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase da 

licitação. 

8.1.1.2.  Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho ou planos de contingência para 

situações emergenciais, tais como: falta d’água, falta de energia elétrica, quebra de equipamentos, 

greves e outros, assegurando a manutenção do atendimento adequado. 

8.1.1.3.  Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 

tenha(m) poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato. 

8.1.1.4.  Disponibilizar insumos suficientes, adequados e necessários para a manutenção das áreas, 

assim como equipamentos e ferramenta utilizado na execução das atividades objeto deste contrato. 

8.1.1.5.  Manter, prioritariamente, os veículos envolvidos indiretamente na execução dos serviços, 

como no apoio e supervisão dos serviços. 
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8.1.1.6. Manter em perfeitas condições de uso as dependências (quando houver) e os equipamentos 

vinculados à execução do serviço, responsabilizando-se por eventuais extravios ou quebras. 

8.1.1.7. Identificar todos os equipamentos, ferramenta e utensílios de sua propriedade, tais como: 

ferramentas manuais, carrinhos para transporte de materiais etc., de forma a não serem confundidos 

com similares de propriedade do CONTRATANTE. 

8.1.1.8. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e limpeza dos seus equipamentos e 

ferramentas. 

8.1.1.9. Executar a manutenção corretiva de seus equipamentos e suas ferramentas, substituindo-os 

quando necessário, a fim de garantir a continuidade dos serviços. 

8.1.1.10. Os equipamentos, utensílios e móveis, pertencentes ao CONTRATANTE, e 

disponibilizados à CONTRATADA, deverão, ao término do contrato, ser devolvidos em condições 

de uso. 

8.1.1.11. Providenciar a contagem e verificação do estado de conservação dos equipamentos, bem 

como o das instalações, na presença de preposto designado pelo CONTRATANTE, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do contrato, para possíveis reparos, 

substituições ou reposições, durante o citado período. 

8.1.1.12. Utilizar as dependências vinculadas à execução do serviço, exclusivamente para atender 

ao objeto do contrato. 

8.1.1.13. Estabelecer e cobrar o cumprimento de padrões de conduta adequada na utilização dos 

saneantes, materiais e equipamentos utilizados. 

8.1.1.14. Do pessoal da CONTRATADA deverá zelar pela administração do seu pessoal, adotando 

as medidas necessárias ao bom desempenho do serviço. 

8.1.1.15. Manter os empregados dentro do padrão de higiene recomendado pela legislação vigente, 

fornecendo uniformes e equipamentos de proteção individual específicos para o desempenho das 

funções, sem ônus para os mesmos em conformidade com a Norma do Ministério do Trabalho e 

Emprego nº 6 (Equipamentos de Proteção Individual), regulamentada pela Portaria nº 3.214, de 35 

08/06/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, tais como: aventais, calças, camisas, capas de 

chuva, botas ou tênis antiderrapantes. 

8.1.1.16. Para a execução dos serviços, a CONTRATADA deve manter no local de trabalho o 

número suficiente e adequado de pessoal operacional, necessário ao exato cumprimento das 

obrigações assumidas. 

8.1.1.17. Manter como responsável técnico por estes serviços, profissional de nível superior em 

áreas correlatas ao objeto contratado (engenharia, agronomia, arquitetura, gestão ambiental, 

biologia, química), devidamente inscrito no Conselho Regional, o qual deve ter condições de ser 

acionado a qualquer momento, caso seja necessário. 

8.1.1.18. Cabe à CONTRATADA em relação ao pessoal empregado no serviço controlar a 

assiduidade e pontualidade do pessoal no serviço, comunicando imediatamente à Administração do 

CONTRATANTE eventuais alterações e atrasos e suprindo as eventuais ausências e assegurando-

lhes meios de locomoção até o local de trabalho. 

8.1.1.19. Fiscalizar e manter adequada conduta do seu pessoal nos setores de atividade, bem como, 

nas dependências do CONTRATANTE, fornecendo-lhes manual de procedimento contendo 

instruções acerca de obrigações, atos, atitudes e ações cabíveis e a serem evitadas durante o serviço. 
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8.1.1.20. Responsabilizar-se pela disciplina que seus empregados deverão ter durante suas horas de 

trabalho e comprometer-se que os mesmos manterão o devido respeito e cortesia, seja no 

relacionamento entre companheiros, seja no atendimento aos usuários. 

8.1.1.21. Manter no local de trabalho um representante, como responsável pelos serviços e de seu 

pessoal, o qual responderá às solicitações e contatos junto ao CONTRATANTE. 

8.1.1.22. Providenciar, ato contínuo a eventuais impedimentos, a efetiva e imediata substituição do 

mesmo por profissional de experiência equivalente ou superior, conforme previsto na Lei Federal 

no 8.666/93. 

8.1.1.23. Promover periodicamente treinamentos específicos, teóricos e práticos, para toda a equipe 

de trabalho, abordando, obrigatoriamente, a prevenção de acidentes de trabalho, combate a incêndio 

e temas relacionados à execução das atividades dos funcionários. 

8.1.1.24. Nas atividades diárias, o funcionário da CONTRATADA deverá usar uniforme completo e 

limpo. 

8.1.1.25. Responsabilizar-se, em caso de greve da categoria envolvida nos serviços descritos neste 

termo de referência, pela manutenção total dos serviços contratados, para que não haja interrupção 

dos mesmos. 

8.1.1.26. Todas as determinações dadas pelo Gestor do Contrato ao representante citado serão 

consideradas como dirigidas à CONTRATADA, bem como todas as ações ou omissões desse 

funcionário, que venham a prejudicar a normalidade dos serviços. 

8.1.1.27. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados acidentados ou com mal súbito. 

8.1.1.28. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal e as 

normas internas de segurança, medicina do trabalho e proteção ambiental. 

8.1.1.29. Manter funcionário devidamente capacitado e qualificado para operar máquinas, 

equipamentos e implementos, em conformidade com a legislação vigente. 

8.1.1.30. Controle de Qualidade dos Serviços Prestados e uniformidade, independentemente das 

escalas de serviço adotadas. 

 

9. QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA 

9.1. Seguem os quantitativos de referência dos serviços a serem realizados: 

 

JUSCIMEIRA – SETOR 01 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES – MÃO DE 

OBRA EXEC. DE LIMPEZA POR 

VARRIÇÃO EM VIAS, CANTEIROS E 

PREDIOS PUBLICOS 

HS 5.000 14,13 70.650,00 

02 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
HS 2.000 16,85 33.700,00 

03 CAPINA E LIMPEZA MANUAL M² 21.584 1,13 24.389,92 

04 CAIAÇÃO EM MEIO FIO M² 7.986,88 2,89 23.082,08 

05 
CORTE RASO E RECORTE DE 

ÁRVORE 
UNID 100 85,22 8.522,00 

06 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE UNID 100 173,21 17.321,00 

VALOR TOTAL 177.665,00 
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JUSCIMEIRA – SETOR 02 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
HS 2.000 16,85 33.700,00 

02 CAPINA E LIMPEZA MANUAL M² 25.274 1,13 28.559,62 

03 CAIAÇÃO EM MEIO FIO M² 3.266 2,89 9.438,74 

04 
CORTE RASO E RECORTE DE 

ÁRVORE 
UNID 100 85,22 8.522,00 

05 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE UNID 100 173,21 17.321,00 

VALOR TOTAL 97.541,36 

 

 

JUSCIMEIRA – SETOR 03 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES – MÃO DE 

OBRA EXEC. DE LIMPEZA POR 

VARRIÇÃO EM VIAS, CANTEIROS E 

PREDIOS PUBLICOS 

HS 4.000 14,13 56.520,00 

02 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
HS 2.000 16,85 33.700,00 

03 CAPINA E LIMPEZA MANUAL M² 12.498 1,13 14.122,74 

04 CAIAÇÃO EM MEIO FIO M² 8.857,40 2,89 25.597,89 

05 
CORTE RASO E RECORTE DE 

ÁRVORE 
UNID 100 85,22 8.522,00 

06 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE UNID 200 173,21 34.642,00 

VALOR TOTAL 173.104,63 

 

 

JUSCIMEIRA – SETOR 04 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES – MÃO DE 

OBRA EXEC. DE LIMPEZA POR 

VARRIÇÃO EM VIAS, CANTEIROS E 

PREDIOS PUBLICOS 

HS 15.000 14,13 211.950,00 

02 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
HS 4.000 16,85 67.400,00 

03 CAPINA E LIMPEZA MANUAL M² 6.465 1,13 7.305,45 

04 CAIAÇÃO EM MEIO FIO M² 15.847,68 2,89 45.799,80 

05 
CORTE RASO E RECORTE DE 

ÁRVORE 
UNID 300 85,22 25.566,00 

06 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE UNID 300 173,21 51.963,00 

VALOR TOTAL 409.984,25 
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JUSCIMEIRA – SETOR 05 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES – MÃO DE 

OBRA EXEC. DE LIMPEZA POR 

VARRIÇÃO EM VIAS, CANTEIROS E 

PREDIOS PUBLICOS 

HS 2.000 14,13 28.260,00 

02 CAPINA E LIMPEZA MANUAL M² 4.019 1,13 4.541,47 

03 CAIAÇÃO EM MEIO FIO M² 4.190 2,89 12.109,10 

VALOR TOTAL 44.910,57 

 

 

JUSCIMEIRA – SETOR 06 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES – MÃO DE 

OBRA EXEC. DE LIMPEZA POR 

VARRIÇÃO EM VIAS, CANTEIROS E 

PREDIOS PUBLICOS 

HS 4.000 14,13 56.520,00 

02 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
HS 2.000 16,85 33.700,00 

03 CAPINA E LIMPEZA MANUAL M² 14.188 1,13 16.032,44 

04 CAIAÇÃO EM MEIO FIO M² 8.158 2,89 23.576,62 

05 
CORTE RASO E RECORTE DE 

ÁRVORE 
UNID 50 85,22 4.261,00 

06 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE UNID 50 173,21 8.660,50 

VALOR TOTAL 142.750,56 

 

 

JUSCIMEIRA – DISTRITO DE FATIMA DE SÃO LOURENÇO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
HS 2.000 16,85 33.700,00 

02 CAPINA E LIMPEZA MANUAL M² 86.420 1,13 97.654,60 

03 
CORTE RASO E RECORTE DE 

ÁRVORE 
UNID 100 85,22 8.522,00 

04 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE UNID 100 173,21 17.321,00 

VALOR TOTAL 157.197,60 

 

 

JUSCIMEIRA – DISTRITO DE IRENOPOLIS 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
HS 2.000 16,85 33.700,00 

02 CAPINA E LIMPEZA MANUAL M² 48.376 1,13 54.664,88 

03 
CORTE RASO E RECORTE DE 

ÁRVORE 
UNID 100 85,22 8.522,00 

04 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE UNID 100 173,21 17.321,00 

VALOR TOTAL 114.207,88 
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JUSCIMEIRA – DISTRITO DE SANTA ELVIRA 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
HS 2.000 16,85 33.700,00 

02 CAPINA E LIMPEZA MANUAL M² 27.432 1,13 30.998,16 

03 
CORTE RASO E RECORTE DE 

ÁRVORE 
UNID 100 85,22 8.522,00 

04 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE UNID 100 173,21 17.321,00 

VALOR TOTAL 90.541,16 

 

 

JUSCIMEIRA – DISTRITO PLACA DE SANTO ANTONIO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 
JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
HS 2.000 16,85 33.700,00 

02 CAPINA E LIMPEZA MANUAL M² 27.432 1,13 30.998,16 

03 
CORTE RASO E RECORTE DE 

ÁRVORE 
UNID 100 85,22 8.522,00 

04 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE UNID 100 173,21 17.321,00 

VALOR TOTAL 90.541,16 

 

 

9.2. O Valor Total dos Serviços a serem executado de acordo com a planilha acima detalhada é de 

R$ 1.498.444,16 (Hum Milhão, Quatrocentos Noventa Oito Mil, Quatrocentos Quarenta e Quatro 

Mil, Dezesseis Centavos. 

 

10. PREÇOS DE REFERÊNCIA 

 

10.1.Os valores de referência estão definidos pela Planilha Orçamentária no Anexo deste termo de 

referência conforme tabela SINAPI . 

 

11. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

11.1. O cronograma de execução dos serviços possui os prazos definidos no Anexo, contados a 

partir da emissão da Ordem de Serviço. 

11.2. A Ordem de Serviço deverá ser assinada no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir do dia seguinte a assinatura do Contrato Administrativo. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes do objeto deste instrumento correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária do ano de 2.018: 

 

02.06 – Secretaria De Infra Estrutura 

02.06.01 – Secretaria De Infra Estrutura 
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02.06.15.452.0019.2031.0000 – Manutenção Do Sistema De Limpeza Pública e Coleta e 

Destinação Do Lixo 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços De Terceiros Pessoa Juridica 

220 - Ficha 

 

Juscimeira,Mt., 27 De Agosto De 2.018. 

 

 

 

 Celso Kiitiro Fuji 

Sec. Infra Estrutura 


