
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2016

SRP

O município de Barra do Bugres - MT, torna público o RESULTADO do
processo Licitatório - pregão presencial 12/2016 SISTEMA REGISTRO DE
PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
DEMAIS SECRETARIAS. Licitantes vencedoras: PNEUAR COMERCIO
DE PNEUS LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 03.532.991/0001-41 com va-
lor total de R$320.811,00 (Trezentos e vinte mil oitocentos e onze reais);
PNEUS VIA NOBRE LTDA com valor total de R$316.741,00 (Trezentos
e dezesseis mil setecentos e quarenta e um reais). Maiores informações
setor de licitação no Paço Municipal, sito à Praça Ângelo Masson, 1000,
Centro, ou site oficial www.barradobugres.mt.gov.br/sic.

Barra do Bugres – MT, 26 de setembro de 2016.

EDIRLEI SOARES DA COSTA

Pregoeiro oficial

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 074/2016

DECRETO Nº 074/2016

Regulamenta o Art. 163 da Lei Municipal nº 064/2015 de 23 de Março de
2015 – Política de Gestão e Proteção Ambiental do Município de Barra do
Bugres, que trata sobre o tratamento, transporte e disposição final de resí-
duos sólidos de qualquer natureza e dá outras providências.

JULIO CESAR FLORINDO, Prefeito Municipal Barra do Bugres, Estado de
Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por
Lei.

Considerando a Constituição Federal, em seu Art. 30, confere ao Municí-
pio a competência de legislar sobre assunto de interesse local.

Considerando o que dispõe o Art. 129 da Lei Municipal 1.462/2003 – Có-
digo de Posturas.

Considerando a disposição do Art. 27 da Lei Municipal 012/2006 – Plano
Diretor.

Considerando a Resolução CONAMA 362 de 23 de Junho de 2005.

Considerando os Artigos. 8º, 13º, 20º, 24º da Lei Federal 12.305/2010 que
considera como instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Considerando os Artigos 5º, 8º, 21, 23, 41, 57, 122, 123, 124, 159, 163,
164, 165, 166, 167, 169, 170, 192, 193 da Lei Municipal nº 064/2015 que
dispõe sobre a Política Municipal de Gestão e Proteção Ambiental.

D/E/C/R/E/T/A:

Art.1º - Fica estabelecido, neste decreto, medidas voltadas à regulamen-
tação referente à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de qualquer
natureza dos estabelecimentos industriais, comerciais, de saúde e de
prestação de serviços, no Município de Barra do Bugres e seus distritos,
visando o controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus
impactos ambientais em conformidade com a Lei Municipal 064/2015 – Po-
lítica Municipal de Gestão e Proteção Ambiental.

Art. 2º - Todo estabelecimento comercial, industrial, de saúde, prestador
de serviços e que gerem resíduos perigosos, contaminados ou em gran-
des volumes conforme descritos no Anexo I deverão elaborar seus Planos
de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e apresentar na Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo – Departamen-

to de Proteção Ambiental para avaliação/aprovação e emissão de Certidão
de Regularidade Ambiental de Gestão de Resíduos Sólidos.

§1º - O PGRS deverá ser elaborado por profissional habilitado;

§2º - O PGRS deverá seguir o Termo de Referência do Departamento de
Proteção Ambiental – Anexo II.

§3º - Deverão destinar seus volumes de forma ambientalmente correta,
através de empresas aptas e licenciadas de acordo com o Art. 13 da Lei
12.305/2010;

§ 4º - Apresentar os certificados ou manifestos de coleta de resíduos con-
taminados ou perigosos a cada 03 (três) meses no Departamento de Pro-
teção Ambiental para emissão de Certidão de Regularidade Ambiental;

§ 5º - A Certidão de Regularidade Ambiental será pré- requisito para a libe-
ração de Alvará de Funcionamento e terá validade de 1(um) ano conforme
o Art. 5, § 2º da Lei Municipal 1.463/2003 e revalidado a cada 3(três) me-
ses sem custos adicionais.

§ 6º - O Alvará de Funcionamento somente será emitido mediante apre-
sentação da Certidão do Departamento de Proteção Ambiental.

Art. 3º - Fica proibido a destinação de seus resíduos contaminados no va-
zadouro municipal (lixão).

Art. 4° - A destinação incorreta desses resíduos sólidos com característi-
cas de periculosidade e quantidade, o não cumprimento deste Decreto im-
plicará em multa, baseada e de acordo com a Lei de Crimes ambientais n°
9.605/98 combinado com a Lei Complementar nº 064/2015 da Política Mu-
nicipal de Gestão e Proteção Ambiental, Leis Estaduais e Federais e con-
sequentemente a suspensão do Alvará de Funcionamento Municipal como
as futuras licenças emitidas pelo órgão ambiental municipal.

. Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de Setembro de 2016.

JULIO CESAR FLORINDO

Prefeito Municipal

ANEXO I

Termo de Referencia para elaboração do Plano de Gerenciamento de Re-
síduos Sólidos:

1 – Identificação do empreendimento e ou evento 1.1 – Razão Social,
CNPJ, I.E., Nome Fantasia. 1.2 – Atividade Principal; 1.3 – Endereço do
Empreendimento (logradouro, nº., bairro, cidade, CEP, telefone, fax, Co-
ordenadas Geográficas e endereço eletrônico, se houver). 1.4 – Endereço
para Correspondência, caso não seja o mesmo do empreendimento (lo-
gradouro, nº, bairro, CEP, cidade, estado e caixa postal, se houver). 1.5
– Número Total de Funcionários (próprios e terceirizados). 1.6 – Repre-
sentantes legais e pessoas para contato. 2 – Identificação do responsável
técnico 2.1 – Responsável técnico pela elaboração do PGRS (nome, for-
mação, fone/fax/e-mail e Anotação de Responsabilidade Técnica do res-
pectivo Conselho de Classe). 2.2 – Responsável técnico pela implemen-
tação do PGRS (nome, formação, fone/fax/e-mail e nº. registro do conse-
lho de classe). 3 – Diagnóstico do sistema de gerenciamento de resídu-
os sólidos. 3.1 – Determinar/identificar e quantificar os pontos de geração
de resíduos, dentro e fora do processo produtivo; 3.2 – Determinar/identifi-
car e quantificar os pontos de segregação de resíduos; 3.3 – Classificar e
quantificar os resíduos gerados 3.3.1 – Identificar os resíduos gerados (in-
dustriais, domésticos, de saúde, especiais, perigosos e outros resíduos).
Devem ser declarados todos os resíduos gerados, inclusive no apoio ope-
racional da atividade principal do empreendimento ou do evento, tais como
dos setores de ambulatório, de manutenção de frotas e de equipamentos,
de escritório, refeitório, recepção de matérias primas, expedição de produ-
tos, sistemas de tratamento de água, efluentes e do controle de poluen-
tes ambientais, plano de deposição ambientalmente adequada dos resídu-
os de banheiros químicos. 3.3.2 – Classificação dos resíduos segundo a
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