CMTU – Companhia Municipal de Transito e Urbanização
Licitação dos SERVIÇOS de Limpeza de LIXO dos PEVs, dos Pontos de
Descartes Irregulares e Limpeza Geral de Vias Públicas.

Começou a operar nesta segunda, dia 5 de fevereiro, a nova
terceirizada da CMTU, a empresa VALPORTO Serviços Ltda,
de Cotia SP. Ela venceu licitação, modelo pregão presencial
ocorrida dia 05/01/18 concorrendo com as empresas Kurica
Ambiental S/A com valor mensal de R$ 178.900,00, a
empresa Costa Oeste Serviços de Limpeza com R$ 186.000,00
e as empresas Pizzo Engenharia Eireli e Larissa Esthafani da
Silva foram desclassificados do certame.
1. O Contrato anterior com a Construrban vigorou até
30.11.17, previa uma estrutura com 7 caminhões de 6,0
m3, 1 Pá carregadeira 165 HP, 1 Kombi para transportar
os funcionários e equipe de 18 trabalhadores. Os
serviços são de limpeza geral, Coleta e Transporte de
Resíduos Inertes dos PEVs e de áreas públicas, com custo
de R$ 2.345.580,83 em 2014, R$ 2.310.261,79 em 2015,
R$ 2.063.307,46 em 2016, contingenciado, e em 2017
teríamos R$ 1.827.984,48. A Construrban Trabalhou até
30.11.17 e desistiram do contrato após perderem o
contrato de manutenção da CTR onde conseguimos, com
uma nova licitação, reduzir os custos em 12 meses na
ordem de R$ 2.315.619,27.
2. O Contrato atual com a VALPORTO SERVIÇOS Ltda, de
Cotia SP, prevê uma estrutura com 7 caminhões
Basculante, capacidade mínima de 10,0 m3 com 7

Motoristas “C”, uma Pá carregadeira 165 HP com 1
operador, uma máquina modelo Bob Cat e um operador,
uma Kombi para transporte dos funcionários e um
motorista “D”, 2 operadores de Motosserra e
Motopoda, 8 homens para serviços gerais, totalizando
18 trabalhadores. O custo mensal contratado será de R$
161.200,00 e anual de R$ 1.934.400,00. Melhoramos a
estrutura e manteremos os custos próximos do que era
praticado.
3. Os serviços de limpeza do lixo dos PEVs e dos pontos de
descartes irregulares pela cidade, recolheu, em 2014,
8.996 viagens, 53.976 m3 e custou R$ 2.345.580,83, em
2015 foram 8.620 viagens, 51.720 m3 e custou R$
2.310.261,79, em 2016 foram 7.331 viagens, 43.986 m3
e custou R$ 2.063.307,46 e em 2017 foram 6.516
viagens, 39.066 m3 e custou R$ 1.675.652,44 no ano.
Os serviços já começaram com limpeza dos PEVs, depois será
a limpeza de pontos de descartes irregulares pela cidade e os
demais serviços de limpeza pública, cuja ordem de prioridade
é estabelecida pela equipe técnica da CMTU.
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