PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Memorando nº 032/2018

Itaqui(RS),09 de abril de 2018.

DE: SERVIÇOS URBANOS
PARA: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE ITAQUI

Exmo. Sr. Procurador,
Considerando Orientação Técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, sobre os Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares, onde consta que o projeto
básico deve ser elaborado por um engenheiro civil, engenheiro sanitarista ou outro
responsável técnico que disponha de formação habilitada a realizar este tipo de
planejamento, remetemos um NOVO PROJETO BÁSICO(TERMO DE REFERÊNCIA),
em substituição ao projeto básico apresentado anteriormente, sem dispor de balança de
pesagem dos caminhões que executam a coleta e o transporte até o aterro sanitário,
conforme exigência do item 02 do projeto anterior.
Reitera-se que o aditivo 19/2017 do contrato de n. 196/2012, prorrogou o contrato até
o dia 14.06.2018 ou até que seja homologado o processo licitatório, devendo realizar
PROCESSO LICITATÓRIO para a contratação dos serviços com as seguintes
especificações, levando em conta a média da coleta e transporte de resíduos sólidos e
urbanos de 12 meses (calculada sobre o ano de 2017): Obs: Considerado a coleta de
resíduos sólidos urbanos de origem doméstica, podendo haver uma variação para mais ou para
menos em toneladas até que seja implantado a estação de transbordo
Itens
1

2

Descrição

Quantidade
Média
Serviços
de
Contratação
de
Empresa 19 ton/diária1
Especializada para Execução de Coleta Regular 518 ton/mês
de Resíduos Sólidos Urbanos de Origem
Doméstica.
Implantação e Operação da Estação de 19 ton/diária1
Transbordo dos Resíduos Coletados, Transporte 518 ton/mês
dos Resíduos Sólidos e Urbanos do Transbordo
até o Aterro Sanitário e Disposição Final dos
Resíduos Coletados em Aterro Sanitário
Licenciado para esta Atividade.

Valor de
Referência

R$ 126,84

R$ 245,62

PROJETO BÁSICO(TERMO DE REFERÊNCIA)
1

Considerada uma média de 26 dias/mês, excetuados os domingos
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Referência técnica para execução dos serviços de Coleta Regular de Resíduos
Sólidos Urbanos de Origem Doméstica, Implantação e Operação da Estação de
Transbordo dos Resíduos Sólidos e Urbanos, Transporte dos Resíduos Sólidos e Urbanos
do Transbordo até o Aterro Sanitário e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos
Gerados no Município de Itaqui/RS em Aterro Sanitário Licenciado para esta Atividade.
As especificações deste projeto básico visa dar conhecimento das condições de
execução destes serviços em processo licitatório na modalidade de licitação por
concorrência do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM, sob a forma de execução
indireta.
1)- OBJETOS:
1.1. Contratação dos serviços de operacionalização e manejo de uma média de 518 ton/mês(19
ton/dia) de coleta e de uma média 518 ton/mês(19 ton/dia) de transporte de resíduos
sólidos urbanos domiciliares, incluindo: transbordo, balança e disposição final, conforme
itens abaixo:
1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ORIGEM
DOMÉSTICA.
2- IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DOS
RESÍDUOS COLETADOS, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS DO
TRANSBORDO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS COLETADOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA ESTA
ATIVIDADE
2)- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO:
A execução dos serviços obedecerá obrigatoriamente os condicionantes e as
especificações técnicas abaixo relacionadas2.
2.1. COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ORIGEM
DOMÉSTICA
O objetivo desse serviço é realizar a coleta de cem por cento dos resíduos sólidos
domiciliares de pequeno volume, através do sistema de coleta direta e mecanizada, sistema
porta-a-porta, em todo o perímetro urbano das vias e logradouros públicos, originários de
estabelecimentos públicos, privados, comerciais, residenciais e de feiras livres, desde que
acondicionados em qualquer tipo de embalagem, com volume de até 100 (cem) litros cada e
dispostos em vias públicas e os quais deverão ser removidos para a área de transbordo que será
implementada.
2

Obs: Poderá haver uma variação na disposição final dos resíduos coletados, tanto para mais ou para menos em toneladas até
que seja implantada a estação de transbordo. Os quantitativos acima representam uma estimativa para o restante do exercício do
ano de 2018.
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2.2. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DOS
RESÍDUOS COLETADOS, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS DO
TRANSBORDO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS COLETADOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA ESTA
ATIVIDADE
2.2.1. Consiste na contratação de empresa para implantação e operação de estação de
transbordo, transporte em veículo apropriado dos resíduos carregados na unidade de transbordo
até o aterro sanitário, os quais serão carregados, pesados e transportados até aterro sanitário,
com a devida licença de operação emitida pela FEPAM.
3)- DESCRIÇÃO DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA:
3.1.1. A coleta regular de resíduos domiciliares será executada através de veículo compactador
e deverá ser realizada diariamente em todo o perímetro urbano de segunda à sábado e feriados
de acordo com a periodicidade e turnos descritos abaixo: Obs. O Mapa do plano de coleta está
no expediente.
Roteiros da coleta domiciliar de pequeno volume:
Roteiro

DN

APD

Frequência

Diária
Alternada par

Turno
Diurno Noturno
Diurno

Perímetro
Centro, perímetro formado pelas ruas D. Pedro II, XV
de Novembro, Av. Independência e Rua Bento Gonçalves
Bairros: Ponte Seca, Cidade Alta, Capelinha, COHAB,
Dr. Ayub e José da Luz.
Bairros: Cerrinho dos Umbus, Várzea, Estação, Enio

Alternada imAID

par

Diurno

Sayago, 24 de Maio, Vila União Nova, Chácara, Cafifas e Pró-Morar.

DN: Diária Diurna: executada de segundas-feiras a sábados com início às 20h;
APD: Alternada par diurna: executada nas segundas, quartas e sextas-feiras com início às 6h;
AID: Alternada ímpar diurna: executada nas terças, quintas-feiras e sábados, com início às 6h.
3.1.2. Não estão compreendidos na conceituação de resíduos sólidos domiciliares, para efeito
de coleta obrigatória, entulhos de obras públicas ou particulares, terra, areia, resíduos de
mudanças de domicílios ou reformas de estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários,
animais mortos, resíduos de serviços de saúde, de ambulatórios, farmácias, consultórios
médicos, postos de combustíveis e outros não classificados como resíduos de serviços
domiciliares e invólucros com resíduos com mais de 100 litros ou capacidade de peso maior do
que 50 quilos.
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3.1.3. A coleta dos resíduos sólidos domiciliares deverá ser executadas em todas as vias
públicas oficiais e abertas à circulação, ou que venham ser abertas durante a vigência do
contrato, dentro da malha urbana municipal, conforme mapa e planilhas de roteiros
constantes neste projeto básico.
3.1.4. Nas situações em que houver impossibilidade de acesso do veículo coletor à via pública,
a coleta deverá ser executada manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos
apresentados na via pública e transportá-los até o veículo coletor.
3.1.5. A coleta dos resíduos domiciliares deverá ser executada através do método direto e em
todos os imóveis, ou seja, será efetuado o recolhimento dos sacos plásticos ou dos recipientes
com detritos pelo coletor, apenas, se os mesmos estiverem na via pública. O recolhimento dos
resíduos se dará direto do seu local de disposição para o interior do compartimento de carga do
veículo. Não será permitido o amontoamento de resíduos de diversos imóveis em um único
ponto, para posterior carregamento.
3.1.6. A proponente deverá realizar a coleta dos resíduos domiciliares, sejam quais forem os
recipientes utilizados para seu acondicionamento, devendo a mesma comunicar os munícipes
das exigências legais, e na reincidência, comunicar o fato à fiscalização do Município para as
devidas providências.
3.1.7. A contratada deverá possuir no mínimo 02 (dois) caminhões coletores, com
equipamento compactadores, com capacidade mínima de 15m³. O veículo de coleta regular
deverá ter ano de fabricação não inferior ao ano de 2016, sendo de responsabilidade da
empresa, se a mesma utilizar um veículo com ano superior ao mínimo exigido no inicios dos
serviços, desta forma não onerando o Município.
3.1.8. A guarnição para a realização da coleta dos resíduos sólidos domiciliares será constituída
de: 01 (um) caminhão coletor-compactador de carga traseira, com capacidade mínima de
15 metros cúbicos, 01 (um) motorista e 03 (três) coletores por caminhão, assim como
ferramentas e utensílios necessários à perfeita realização dos trabalhos.
3.1.9. Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares serão executados em
02 (dois) turnos, de segunda-feira a sábado, sendo o 1º turno com início às 6 horas e término às
14 horas e o 2º turno com início às 16 horas e término dos serviços nas ruas deverá ocorrer até
às 24 horas.
3.1.10. É atribuição estrita da proponente, apresentar nos locais e no horário de trabalho, os
funcionários devidamente equipados e uniformizados, conforme legislação vigente.
3.1.11. Os coletores deverão recolher e transportar os recipientes e sacos plásticos, com
cuidado e depositá-los no veículo coletor, evitando o derramamento de resíduos nas vias
públicas.
3.1.12. Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para coleta através de
recipientes reutilizáveis, os coletores deverão esvaziá-los completamente, tomando precauções
para não danificá-los. Após este processo, o recipiente deverá ser recolocado no ponto de
origem.
3.1.13. Constitui-se ferramenta obrigatória: pá e vassoura, em todos os veículos coletores.
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3.1.14. Os resíduos sólidos domiciliares apresentados nas vias públicas pelos munícipes, que
estiverem tombados dos recipientes, por qualquer motivo, ou que caírem durante o processo de
coleta, deverão necessariamente ser varridos e recolhidos.
3.1.15. No caso dos resíduos serem apresentados em sacos plásticos, à equipe deverá tomar
todas as precauções, no sentido de evitar o rompimento dos mesmos, antes de depositá-lo na
caçamba do veículo. Se houver derrame de resíduos, estes deverão ser imediatamente varridos.
3.1.16. No processo de carregamento do veículo coletor, os funcionários deverão tomar todas
as precauções no sentido de evitar o transbordamento de resíduos do veículo para via pública.
3.1.17. A coleta dos resíduos em via pública deve ser executada com o veículo parado, sem
movimento no momento de carregamento dos invólucros na área de prensagem.
3.1.18. A coleta dos resíduos seletivos domiciliares deverá ser executada através do método
direto e em todos os imóveis, ou seja, será efetuado o recolhimento dos sacos plásticos ou dos
recipientes pelo coletor, apenas, se os mesmos estiverem na via pública.
3.1.19. Em caso de pane do veículo coletor, a empresa deverá dispor para sua substituição, em
prazo máximo de 6(seis) horas, outro veículo com iguais especificações técnicas do utilizado
nos serviços.
3.1.20. A licitante deverá apresentar memória de cálculo da quantidade de equipamentos
propostos. O dimensionamento dos veículos e equipamentos deverá ser comprovado por
memória de cálculo tomando-se como parâmetro, no mínimo, o equivalente aproximadamente
a 19 toneladas de produção diária de resíduos regulares e as taxas de crescimento populacional
durante o período do contrato.
3.1.21. A equipe de coleta deverá contar na cidade com estrutura de apoio tanto
operacional como administrativa, contando com no mínimo um encarregado geral, um
gerente para ser o contato formal entre o município e a empresa, uma secretária para
atender as solicitações da população. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria
competente, poderá exercer vistorias periódicas nas dependências da Contratada, para
fins de fiscalização dos requisitos estabelecidos em contrato.
3.1.22. A coleta do lixo será depositado na estação de transbordo que será implementada.
Durante o período de licenciamento da instalação do transbordo, o descarregamento dos
resíduos terá a sua operação provisória em área de responsabilidade do município por
6(seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período desde que devidamente justificada e
comprovada a necessidade de prorrogação a critério da Administração Municipal.
3.1.23. A quilometragem diária será de aproximadamente 124Km. O volume de lixo
diário a ser recolhido é de aproximadamente 19 toneladas. O pagamento dos serviços de
coleta será efetuado por tonelada coletada e transportadas até a área de transbordo, por
período de 30 dias, e o preço unitário (R$/t) em vigor no Contrato. Observação: as despesas
de manutenção bem como de abastecimento do veículo utilizado na coleta será de inteira
responsabilidade da contratada.

3.2. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSBORDO DOS
RESÍDUOS COLETADOS, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANOS DO
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TRANSBORDO ATÉ O ATERRO SANITÁRIO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS COLETADOS EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA ESTA
ATIVIDADE
3.2.1. Define-se esta atividade como implantação e operação da estação de transbordo
próprio ou locado e de responsabilidade da empresa a ser contratada, a qual tem como
objetivo receber temporariamente os resíduos advindos da coleta regular e executar o
carregamento total destes resíduos no veículo transportador para o envio a área de disposição
final.
3.2.2. A empresa a ser contratada deverá providenciar no prazo de 6(seis) meses, uma área
fechada, coberta, com piso impermeável, capacidade de armazenar no mínimo 200,00m³
(duzentos metros cúbicos) de resíduos, dentro do perímetro urbano de Itaqui/RS, na qual será
instalada uma unidade de recebimento temporária dos resíduos advindos da coleta regular em
que será feito o transbordo de resíduos para disposição final. A responsabilidade da área bem
como o licenciamento ambiental será da contratada, devendo esta apresentar, documento que
comprove a sua disponibilidade pelo proprietário, através de contrato de compra e venda ou
contrato de locação ou escritura pública caso seja a proprietária da área, bem como certidão
emitida pelo município de Itaqui, que a mesma é passível de instalação neste local para
esta atividade, conforme condicionantes da legislação municipal.
3.2.3. Como não existam áreas licenciadas para esta atividade no município, a contratada terá
um prazo de 6(seis) meses para licenciar esta atividade junto aos órgãos ambientais,
podendo ser prorrogado por igual período desde que devidamente justificada e
comprovada a necessidade de prorrogação a critério da Administração Municipal, para
entrar em operação a estação de transbordo, sendo de sua responsabilidade o fornecimento de
equipamento e mão-de-obra para o carregamento dos rejeitos da coleta regular nos veículos
transportadores, com operação contínua desta atividade.
3.2.4. A contratada fornecerá equipamentos e mão-de-obra que possibilitem o carregamento
de todos os materiais dispostos na área de depósito do transbordo, os mesmos não poderão
lá permanecer por prazo superior a 48 (quarenta e oito) horas.
3.2.5. Na operação do transbordo, a empresa contratada disponibilizará uma máquina
carregadeira mecânica ou similar que tenha condições de carregar os veículos de
transporte em no máximo 02 horas diárias, conduzida por um operador habilitado.
3.2.6. A operação e os equipamentos de carregamento do transbordo, operador, combustível e
manutenção serão de responsabilidade da contratada.
3.2.7. Os caminhões deverão ser pesados na
transbordo para disposição final.

entrada e saída do carregamento do

3.2.8. A manutenção e responsabilidade ambiental da unidade de transbordo serão de
responsabilidade da contratada.
3.2.9. A área de transbordo deverá ser mantida limpa e isenta de resíduos soltos pelas
imediações, devendo ser adotadas medidas preventivas para controle de insetos e roedores.
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3.2.10. Antes da saída da unidade de transbordo, a carga transportada deverá ser protegida por
uma lona de cobertura impermeável (fornecida pela contratada) com o objetivo de evitar o
espalhamento dos resíduos nas vias públicas e a captação da água das chuvas.
3.2.11. A contratada deverá apresentar “manual de procedimentos operacionais”, descrevendo
todos os procedimentos rotineiros da estação de transbordo, desde a chegada dos veículos na
ET, seu fluxo de pesagem, carga, descarga, limpeza e manutenção da ET, substituição de
veículos, etc...
3.2.12. Transporte e Disposição final dos resíduos gerados no município em aterro
licenciado para esta atividade. Define-se esta atividade como transporte e disposição final,
em aterro licenciado, a ser contratado sob a responsabilidade da contratada, dos resíduos
dispostos na unidade de transbordo oriundos da coleta regular, os quais serão carregados e
transportados até aterro sanitário com licença de operação emitida pelo órgão ambiental
competente para esta finalidade e que possua capacidade de recebimento da quantidade de
resíduos produzida pelo Município de Itaqui/RS.
3.2.13. A empresa contratada deverá transportar e dispor em aterro sanitário
devidamente licenciado para este fim, os resíduos dispostos e carregados na área de
transbordo da contratada. O município de Itaqui não possui área de disposição de resíduos
sólidos urbanos, portanto necessita que estes sejam dispostos em aterro sanitário licenciado.
3.2.14. A contratada deverá apresentar proposta para o transporte e disposição dos resíduos
acondicionados na unidade de transbordo, em local devidamente licenciado para este fim. A
autorização para disponibilidade de disposição da área licenciada deve ser apresentada junto
com os documentos de habilitação.
3.2.15. Todos os resíduos dispostos na área do transbordo serão transportados através de
veículo com caçamba basculante de, no mínimo, 55m³ (cinquenta e cinco metros cúbicos)
até o destino final em aterro sanitário.
3.2.16. O aterro sanitário deverá possuir licença de operação vigente para recebimento de no
mínimo, a quantidade gerada pelo Município, estimada em 518 toneladas/mês.
3.2.17. O aterro sanitário indicado para a disposição final caso não seja de propriedade da
contratada, esta deverá apresentar declaração de disponibilidade em nome do empreendedor, a
qual expresse o aceito de recebimentos provenientes do Município em no mínimo o prazo de
vigência do contrato (doze meses), sendo que deverá acompanhar licença de operação vigente
do empreendimento, bem como autorização do empreendedor para recebimento dos resíduos
gerados no município de Itaqui.
3.2.18. Não serão aceitas licenças de operação que sejam especificas para o município onde
está situado o aterro. Serão aceitas somente licenças de operação vigente que contemplem
capacidade de recebimento.
3.2.19. O município poderá diligenciar as instalações indicadas para a disposição final, bem
como buscará confirmação junto ao órgão ambiental competente da confirmação que este
empreendimento está em condições de receber os resíduos gerados no município de Itaqui.
3.2.20. Todos os resíduos transportados e dispostos em aterro deverão possuir tickets de
controle com dia da entrada e respectivo peso aferido.
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3.2.21. O pagamento dos serviços será efetuado por toneladas transportadas e dispostas
no aterro através da conferência dos tickets de pesagem que deverão estar acompanhado
da nota fiscal do serviço.
4)- VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS e INSTALAÇÕES:
4.1. Os veículos automotores e equipamentos apresentados pela proponente para realização de
cada tipo de serviço deverão ser adequados e estarem disponíveis no dia previsto no contrato
para o início dos serviços, ou seja, que os equipamentos estejam devidamente instalados nos
chassis dos veículos e que o conjunto esteja em perfeitas condições de operação.
4.2. A empresa a ser contratada deverá apresentar a documentação dos veículos/ equipamentos
a serem utilizados para a prestação dos serviços desse edital dos seguintes objetos:
- veículos dos objetos 1 e 2 deste termo de referência técnica.
Caso não seja a proprietária deverá apresentar contrato de locação, com reconhecimento de
firma das partes, acompanhado da documentação do veículo/equipamento;
4.3. As marcas, os modelos e outras características dos veículos que realizarão os serviços
ficam a critério da proponente, desde que estejam em perfeito estado de conservação e em
conformidade com as exigências deste edital.
4.4. Todos os equipamentos e acessórios dos veículos devem funcionar perfeitamente, bem
como o estado mecânico e conservação de pintura deve estar em perfeitas condições.
4.5. É obrigatória a realização de limpeza diária dos veículos e equipamentos, sendo que a
caçamba ou carroceria, dos que realizam o serviço de coleta e transporte de resíduos
domiciliares, deve ser lavada com solução detergente.
4.6. Os veículos devem trazer além das placas regulamentares, as indicações necessárias ao
reconhecimento da proponente e telefone para reclamações.
4.7. O Município poderá a qualquer momento, exigir a troca de veículos ou equipamentos que
não seja adequado às exigências dos serviços.
4.8. Veículos e equipamentos para coleta de resíduos domésticos:
02(dois) veículos com equipamento compactador, com carregamento traseiro, capacidade de
no mínimo 15m³, com ano de fabricação do veículo não inferior a 2016.
4.9. Veículos para transporte dos resíduos até o aterro sanitário:
01(um) veículo para transporte dos resíduos até o aterro sanitário, com caçamba basculante
com capacidade mínima de 55 m3, com ano de fabricação do veículo não inferior a 2016.
4.10. Veículo para carregamento dos resíduos do transbordo:
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01(um) Retroescavadeira ou outro equipamento apropriado para uso operacional na
unidade de transbordo com ano de fabricação não inferior a 2016.
4.11. A contratada deverá possuir no Município de Itaqui, instalações físicas para administração
dos serviços, com telefone para contato e reclamações e compatíveis com a NR 18 do
Ministério do Trabalho.
5)- INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS
5.1. A contratada deverá possuir área administrativa, para atender as atividades destes objetos,
com instalações para atendimento de seu pessoal operacional, vestiário com chuveiro e
sanitários, armários e refeitórios, compatível com o número de funcionários, devendo satisfazer
as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis ao caso.
5.2. Não será permitida a permanência de veículos na via pública quando fora de serviço ou no
aguardo do início das atividades.
5.3. A proponente deverá dispor de local adequado para lavagem e desinfecção diária dos
caminhões em local próprio ou terceirizado.
5.4. Para as atividades descritas no item 2 deste projeto básico(termo de referência), a
empresa deverá disponibilizar de instalação de estação de transbordo própria ou de
terceiro com prédio adequado.
6) – DO PESSOAL
6.1. Competirá a proponente a admissão de mão-de-obra em quantidade suficiente ao
desempenho dos serviços contratados, correndo por sua conta todo e qualquer encargo
trabalhista, previdenciário, fiscal ou comercial e outras de qualquer natureza, bem como
indenizações de acidentes de trabalho causados por seus empregados, auxiliares ou prepostos.
6.2. Os funcionários admitidos deverão possuir capacidade física e qualificação que os capacite
a executar os serviços inerentes ao objeto da presente licitação.
6.3. A equipe operacional deverá apresentar-se uniformizada portando equipamentos de
segurança e de proteção individual, tais como, luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes
refletores ou vestimentas com fitas refletoras, boné, entre outros.
6.4. A proponente deverá possuir em suas instalações administrativas um funcionário
encarregado dos serviços e outro para a área administrativa, no mínimo.

7)- PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS
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7.1. As empresas PODERÃO realizar, de forma facultativa, visita técnica aos locais onde
serão realizados os serviços, até três (03) dias úteis antes da data indicada no preâmbulo para
abertura da licitação, ver os itinerários, rotinas diárias e demais informações pertinentes,
através dos seus responsáveis técnicos para cada atividade definida por este projeto
básico(engenheiro Civil ou Sanitarista para a coleta de resíduos de origem doméstica),
conforme atribuições profissionais do CONFEA, resolução federal nº 218, a qual poderá ser
previamente agendada no setor de licitações.
7.2. A(s) empresa(s) a ser(em) contratada(s) deverá(ão) apresentar obrigatoriamente, os
seguintes planos de trabalhos para a execução e complementação dos serviços demonstrando o
total conhecimento para estas atividades:
a) Plano de trabalho para coleta de resíduos urbanos:
- Juntamente com a proposta a apresentação de plano de trabalho da coleta de resíduos sólidos
urbanos contendo plantas gráficas em escala compatível e memoriais descritivos, indicando
áreas, setores de coleta, definindo o início e fim de cada setor, com seus respectivos horários,
em escala mínima de 1:10.000.
b) Plano de trabalho para operação da unidade de transbordo:
- No prazo de até trinta dias a contar da assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá
apresentar o projeto para as instalações do transbordo, definindo graficamente com plantas da
área de disposição temporária e a área de carregamento, sistema de tratamento dos efluentes de
limpeza geradas na lavagem do piso e memorial descrito das atividades do empreendimento,
sob pena de rescisão contratual.
Os planos de trabalho visam a demonstrar que a empresa possui capacidade de
conhecimento e gestão dos serviços licitados, pois o município tem a corresponsabilidade
sobre a execução destes, respondendo solidariamente.
7.3. Qualquer alteração nos planos de trabalhos propostos após a contratação dos serviços
deverão ter aprovação da Secretaria competente, responsável pela gestão do contrato.
7.4. Os planos de trabalho estarão sujeito a realinhamento por interesse da contratante, o qual
deverá ser modificado, reabrindo-se prazo para as adequações, em caso de haverem alterações
no layout original.
8)- DAS RESPONSABILIDADES TÉCNICAS E CAPACIDADE TÉCNICA:
8.1. A(s) empresa(s) deverá(ão) obrigatoriamente possuir em seu quadro técnico permanente,
anotado na certidão de pessoa jurídica expedida pelo Conselho Competente, profissional(s)
com atribuição técnica para coleta, transporte, transbordo de resíduos sólidos urbanos os quais
serão os responsáveis técnicos pelos serviços acima elencados, conforme Lei Federal e
resolução dos seus respectivos Conselhos Profissionais.

8.2. Para as atividades descritas nos item 1 e 2 deste termo de referência técnico as empresas
devem apresentar atestados de capacidade técnica operacional emitida por pessoas de direito
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público ou privado de que tem experiência nas atividades objeto deste projeto básico e os
profissionais devem apresentar Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoa de direito
público ou privado, com o devido registro junto ao Conselho competente e com sua respectiva
Certidão de Acervo Técnica individual ou coletiva (CAT) com as seguintes características:
8.2.1 Atestado de capacidade técnica operacional da empresa:
a) Atestado de capacidade técnica para coleta de resíduos sólidos domésticos de no mínimo 518
toneladas/mês atribuídos a engenheiro civil, sanitarista ou engenheiro químico, ou outro
profissional habilitado de acordo com o que disciplinar o Conselho Federal Competente;
b) Atestado de capacidade técnica para instalação e operação de transbordo licenciado para a
quantia de 518 toneladas/mês, devendo constar no referido atestado o número da licença
ambiental;
c) Atestado de capacidade técnica para, transporte e disposição final em aterro licenciado
tratamento 518 toneladas/mês atribuídos a engenheiro civil, sanitarista ou engenheiro químico,
ou outro profissional habilitado de acordo com o que disciplinar o Conselho Federal
Competente;
8.2.2 Atestado de capacidade técnica dos profissionais, registrado no conselho competente
e acompanhados de CAT(Certidão de Acervo Técnico), respectivamente:
a) Atestado de capacidade técnica para coleta de resíduos sólidos domésticos de no
mínimo 518 Toneladas/mês.
b ) Atestado de capacidade técnica para instalação e operação de transbordo licenciado
em no mínimo 518 toneladas/mês, devendo constar no referido atestado o número da
licença ambiental.
c) Atestado de capacidade técnica para, transporte e disposição final em aterro
licenciado tratamento em no mínimo 518 toneladas/mês.
8.2.3 Não serão aceitos somatório de atestados referentes a quantitativos mínimos solicitados.
8.3 – Comprovar que o responsável técnico da empresa pertence a seu quadro de profissionais,
através de um dos seguintes documentos:
a) Ficha de registro de empregado, autenticada junto à SRT (Superintendência Regional do
Trabalho) e Carteira de Trabalho;
b) Contrato de Prestação de Serviços;
c) Contrato Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, em se tratando de
sócio ou diretor.
8.4 Declaração Complementar:
a) Declaração formal da empresa que apresentará garantia de cumprimento de contrato a ser
anteriormente celebrado, caso seja a vencedora do certame, numa das modalidades previstas no
art. 56 da Lei 8666/93.
b) Declaração de que a empresa não está impedida de licitar e contratar com a Administração
Pública, assinada por seu representante legal.
OBS.: A demonstração da capacidade técnica para as atividades acima, visam garantir ao
município que a(s) empresa(s) a ser(em) contratada(s) possui(em) conhecimento e experiência
destas atividades, pois o mesmo é solidário ambiental com a(s) contratada(s).
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9)-DAS FORMAS DE AFERIÇÃO PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS:
9.1 – SERVIÇO DE COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE
ORIGEM DOMÉSTICA
- Os serviços serão aferidos por peso e pagos por tonelada coletada e transportada até a
estação de transbordo, por período de 30 dias, e o preço unitário (R$/t) em vigor no
contrato.
9.2. – INSTALAÇÃO DE TRANSBORDO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL EM
ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO
- Os serviços serão aferidos por peso e pagos por toneladas de resíduos transportados do
transbordo até o aterro sanitário, por período de 30 dias, e o preço unitário (R$/t) em
vigor no contrato.
10)- DAS PENALIDADES:
10.1. – - Atrasar o dia de início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem
de Início dos Serviços”, multa correspondente ao valor de 20 toneladas por dia de atraso,
limitada a 10 (dez dias), prazo findo o qual será realizada a rescisão do contrato;
10.2 - Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) – referente à execução –
até o início da prestação dos serviços, multa de correspondente ao valor de 5 toneladas por dia,
limitada a 10 (dez dias), prazo findo o qual será realizada a rescisão do contrato;
10.3 - Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização: até 03 advertências
escritas, seguida de multa correspondente ao valor de 01 tonelada por ato penalizado;
10.4 - Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros: até duas
ADVERTÊNCIAS, seguida de multa correspondente ao valor de 5 toneladas, e em caso de
reincidência, rescisão contratual;
10.5 - Desatender às determinações da fiscalização: 03 advertências, seguida de multa
correspondente ao valor de 5 toneladas, limitada a 03, em caso de reincidência rescisão
contratual;
10.6 - Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais:
ADVERTÊNCIA e MULTA correspondente ao valor de 10 toneladas;
10.7 - Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos
ao contratante ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos
causados: MULTA correspondente ao valor de 10 toneladas;

10.8 - Não executar corretamente o percurso de coleta estabelecido no projeto básico:
ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa correspondente ao valor de 5 toneladas por
notícia de descumprimento;
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10.9 - Iniciar os serviços fora dos horários determinados no projeto básico, ADVERTÊNCIA,
limitada a 3, seguida de multa correspondente a 3 toneladas por notícia de descumprimento;
10.10- Terminar os serviços além dos horários determinados no projeto básico,
ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa correspondente a 3 toneladas por notícia de
descumprimento;
10.11 Utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado no projeto básico:
ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa correspondente a 3 toneladas por notícia de
descumprimento;
10.12- Transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa execução do
serviço: ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa correspondente a 3 toneladas por
notícia de descumprimento;
10.13 - Deixar suja a via pública por derramamento de líquidos ou detritos dos resíduos
coletados: ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa correspondente a 2 toneladas por
notícia de descumprimento;
10.14 - Não conceder intervalo para descanso e alimentação (intervalo intrajornada) a seus
funcionários conforme estabelecido na CLT ou na convenção coletiva: ADVERTÊNCIA,
limitada a 02, seguida de multa correspondente a 5 toneladas por notícia de descumprimento,
limitada a 02, seguida de rescisão em caso de reincidência;
10.15 - Descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado pelo projeto básico,
multa correspondente a 25 toneladas por notícia de descumprimento, limitada a 30 dias, sendo
que ultrapassado o prazo será realizada a rescisão do contrato;
10.16- Transitar com veículos coletores fora dos seus respectivos roteiros com coletores sendo
transportados nos estribos dos equipamentos, ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa
correspondente a 3 toneladas por notícia de descumprimento;
10.17- Não dispor de coletores, motoristas ou outros trabalhadores nas quantidades mínimas
definidas no projeto básico, ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa correspondente a
3 toneladas por notícia de descumprimento;
10.18- Não dispor do número mínimo de equipamentos definidos no projeto básico,
ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa correspondente a 3 toneladas por notícia de
descumprimento;
10.19 - Permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou sem os adequados
equipamentos de proteção individual, ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa
correspondente a 5 toneladas por notícia de descumprimento;

10.20 - Permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com respeito para com a
população, durante a execução dos serviços, ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa
correspondente a 1 tonelada por notícia de descumprimento;
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10.21- Permitir que seus funcionários promovam, para comercialização ou quaisquer outros
fins, a triagem dos resíduos coletados, ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa
correspondente a 1 tonelada por notícia de descumprimento;
10.22- Não efetuar a limpeza dos locais de resíduos dispostos para a coleta que tenham ficado
soltos nas vias públicas por ação de catadores ou animais, ADVERTÊNCIA, limitada a 3,
seguida de multa correspondente a 1 toneladas por notícia de descumprimento;
10.23- Impedir, propositadamente, com os veículos coletores, o livre trânsito dos demais
veículos, ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa correspondente a 3 toneladas por
notícia de descumprimento;
10.24- Permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos domicílios
atendidos pelo serviço, ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa correspondente a 1
tonelada por notícia de descumprimento;
10.25 - Executar, durante os horários de coleta, com os equipamentos e /ou as equipes de
pessoal, outros serviços que não sejam objeto do contrato pactuado, ADVERTÊNCIA, limitada
a 3, seguida de multa correspondente a 2 toneladas por notícia de descumprimento;
10.26 - Coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não sejam os definidos no projeto
básico, ADVERTÊNCIA, limitada a 3, seguida de multa correspondente a 2 toneladas por
notícia de descumprimento;
10.27- Fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos, multa correspondente a 20 toneladas
por notícia de descumprimento e ADVERTÊNCIA, seguida de rescisão contratual em caso de
reincincidência;
10.28 - Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido no projeto
básico, multa correspondente a 5 toneladas por notícia de descumprimento e ADVERTÊNCIA,
limitada a 03, seguida de rescisão contratual em caso de reincidência;
10.29- Realizar a coleta com os veículos em inadequado estado de conservação, incluindo
pneus, lataria, equipamentos, acessórios, etc, multa correspondente a 3 toneladas por notícia de
descumprimento e ADVERTÊNCIA;
10.30 – Permitir a entrada de pessoas não autorizadas e não identificadas no local de
transbordo: ADVERTÊNCIA escrita acompanhada de MULTA correspondente a 3 toneladas
por notícia de descumprimento, limitada a 3, seguida de rescisão contratual em caso de
persistência;
10.31 – As multas aplicadas poderão ser compensadas com o crédito que a contratada tem para
receber do Município de Itaqui/RS;

10.32. - Além das penalidades elencadas acima, incidirão as constantes na Lei de Licitações nº
8.666/93.
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11) – DOS PRAZOS
11.1. A vigência do contrato será até 12 meses, podendo o mesmo ser prorrogado a
critério da Administração, com as devidas justificativas previstas na Lei nº 8.666/93, por
períodos sucessivos até o limite de 60(sessenta) meses.
11.2. O preço ofertado será reajustado anualmente pelo IGP-M(índice Geral de Preço do
Mercado) da Fundação Getúlio Vargas ou algum outro que venha a substituí-lo.
11.3. Ficam suspensas quaisquer formas de reajuste pelo período de 01(um) ano de acordo com
a Legislação em vigor, salvo disposição ulterior em contrário na Legislação Federal.
11.4. Os preços contratuais poderão ser revistos, para mais ou para menos, na superveniência
da Legislação Federal, Estadual ou Municipal ou de ato ou fato que altere ou modifique a
relação que as partes pactuaram inicialmente, de forma a manter o equilíbrio econômico
financeiro do contrato.
Atenciosamente,

Secretário de Serviços Urbanos
José Belizário Lopes de Lopes

THIELLY RODRIGUES TUPARAY
Engenheira Sanitarista e Ambiental
CREA Nº 209.789
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