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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 570/2020 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE 

GUAPORÉ E A EMPRESA CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE 

CONTAINERS LTDA. 

 

O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 

sita a Av. Silvio Sanson, 1135, Guaporé-RS, CNPJ nº 87.862.397/0001-09, neste ato 

representado por seu PREFEITO MUNICIPAL, Sr. VALDIR CARLOS FABRIS, 

doravante denominado CONTRATANTE e a empresa CONTEMAR AMBIENTAL 

COMERCIO DE CONTAINERS LTDA. estabelecida à Av. Georg Shaeffler, nº 1985, 

Bairro Iporanga, na cidade de Sorocaba/SP, CEP: 18.087-175, CNPJ nº 03.770.521/0001-

16, pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, 

considerando o resultado do PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2020, PROCESSO Nº 

729/2020, homologado em 17 de julho de 2020, firmam o presente contrato, obedecidas 

as disposições da Lei Federal nº 10.520/02, e Decretos  Municipais nº 3439/2003, 

4314/2009, 4761/2012,  5616/2017 e 5699/2017, subsidiariamente a Lei Federal nº 

8.666/93 e a Lei Federal nº 12.846/2013, e as condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. É objeto deste instrumento a SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE 

CONTÊINERES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS, 

conforme segue: 

 

ITEM QUANT. UN. DESCRIÇÃO 

VALOR 

UNIT. 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

(R$) 

01 04 Un. 

Higienização (trimestral) 

interne e externa de todos os 

contêineres utilizados para 

acondicionamento de resíduos 

sólidos domiciliares urbanos 

(secos e orgânicos) de 

propriedade do Município de 

Guaporé, localizados no 

perímetro urbano. 

*Atualmente o município conta 

com um total de 114 unidades. 

*O efluente gerado na 

higienização deverá possuir 

tratamento adequado, em 

5.280,00 21.120,00 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

2.1. O presente contrato tem o valor de R$ 5.280,00 (Cinco mil e duzentos e oitenta 

reais) mensais e R$ 21.120,00 (Vinte e um mil e cento e vinte reais) anuais, conforme 

proposta adjudicada, que integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento 

das partes, incluído todas as despesas, tributos e encargos para realização do objeto, sem 

quaisquer ônus adicionais para o Município. 

 

2.1.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor correspondente ao 

objeto, conforme nota Fiscal, observado o preço cotado na proposta. 

 

2.2. O pagamento se dará no dia 10 (dez) do mês subsequente a prestação dos 

serviços, por Ordem Bancária na Conta 22356-5, Agência 2709, Banco Bradesco, 

mediante a apresentação da Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados no 

período, e dos seguintes documentos: 

• Certidão Negativa de Débito da Previdência Social – CND, demonstrando situação 

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em Lei; 

• Certidão Negativa de Débitos das Fazendas Municipal de seu domicílio sede; 

• Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;  

• Cópia das guias de INSS e FGTS quitadas;  

• Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, a relação detalhada 

das toneladas recolhidas no mês anterior; 

• Fornecer à Administração, mensalmente, até o décimo dia útil do mês seguinte ao 

da prestação de serviços, a folha de pagamento da empresa com a respectiva composição 

salarial da categoria profissional, enviando as cópias dos recibos de pagamentos de 

salário, bem como encargos sociais incidentes. 

  

2.3. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do contrato estiver 

em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

 

2.3.1. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), divulgada pelo IBGE, do período, ou 

outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros 

de 0,2% ao mês, pro rata. 

 

2.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas poderão ser descontadas dos 

pagamentos devidos pela Administração. 

 

atendimento as normas 

vigentes. 
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2.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país e 

individualizadas por dotação orçamentária, quando for o caso. 

 

2.6. O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 

documentação apresentada no procedimento licitatório. 

 

2.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 

penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 

preços ou correção monetária.  

 

2.8. Para efeito de pagamento dos serviços executados, será observado o que 

estabelecem as legislações vigentes do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de 

retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos previdenciários, cujos 

percentuais deverão ser destacados na Nota Fiscal. 

 

2.9. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, 

a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não 

acarretando qualquer ônus à Prefeitura.  

 

2.10. As despesas decorrentes do presente contrato serão sustentadas pelas seguintes 

dotações orçamentárias: 

09.01 - 2.120 - Coleta de Lixo no Perímetro Urbano do Município  

3.3.90.39.78.00.00 - Limpeza e conservação - 3869 

RECURSO: 01 - Recurso Livre - Adm. Direta 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

3.1. A CONTRATADA deverá iniciar os serviços após a assinatura do contrato, a 

contar da data prevista na ordem de início de serviços. 

 

3.1.1. A ordem de início de serviços será assinada pela CONTRATANTE e pela 

CONTRATADA. 

 

3.2. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, de 21 de julho de 2020 até 20 

de julho de 2021, podendo ser prorrogado, conforme prevê o artigo 57 da Lei 

8.666/93, a critério do Município. 

 

3.2.1. Os valores serão reajustados, após um ano de vigência, tomando-se por base a 
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variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou outro índice que vier a substituí-lo. Na 

hipótese de alteração da norma legal vigente permitindo o reajuste dos contratos em 

períodos inferiores a 01 (um) ano, o reajuste incidirá com a menor periodicidade admitida. 

 

3.3. Os serviços deverão ser executados conforme descrito do Projeto Básico (Anexo 

VII) 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO CONTRATO 

4.1. O contrato regular-se-á, no que concerne a sua alteração, inexecução ou rescisão, 

pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações 

posteriores, pelas disposições do Edital e pelos preceitos do direito público. 

 

4.2. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, mediante simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

 

4.3. Fazem parte integrante deste contrato, independente de transcrição, as condições 

previstas no Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário. 

 

4.4. A fiscalização do contrato será de responsabilidade do Secretário (a) Municipal 

de Meio Ambiente (Titular da pasta), ou pessoa por ele designada. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

5.1. DO CONTRATANTE: 

5.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva execução do objeto deste Contrato;  

 

5.1.2. Aplicar à contratada penalidade, quando for o caso;  

 

5.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do Contrato; 

 

5.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota 

Fiscal no setor competente; 

 

5.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

 

5.2. DA CONTRATADA: 

5.2.1. Fornecer o objeto nas especificações contidas nesse Contrato;  
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5.2.2. Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais que incidam ou venham 

a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 

 

5.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 

 

5.2.4. Fornecer o objeto contratado, no preço, prazo e forma estipulados no Edital e na 

proposta; 

 

5.2.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor contratado, conforme dispositivos do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93; 

 

5.2.6. Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES 

6.1. São possíveis infrações referentes as atividades requeridas: 

a) Atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de 

Início dos Serviços”; 

b) Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável 

técnico da empresa até o início da prestação dos serviços; 

c) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

d) Desatender às determinações da fiscalização; 

e) Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; 

f) 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; 

g) Utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado neste projeto 

básico; 

h) Transitar com o veículo em velocidade incompatível com a boa execução do 

serviço; 

i) Deixar suja a via pública por derramamento de líquidos ou detritos dos resíduos 

coletados; 

j) Descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado neste projeto 

básico; 

k) Não dispor do número mínimo de equipamentos definidos neste projeto básico; 

l) Permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou sem os adequados 

equipamentos de proteção individual; 

m)  Fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos; 
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n) Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido neste 

projeto básico; 

o) Realizar a coleta e transporte com os veículos em inadequado estado de 

conservação, incluindo pneus, lataria, equipamentos, acessórios, etc; 

p) Não atender as disposições gerais previstas. 

 

6.2. Os casos de inexecução contratual, erro de execução, execução imperfeita, atraso 

injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às 

penalidades previstas nos art. 87 e 88 da Lei 8.666/93, e no art. 7º da Lei 10.520/02, das 

quais se destacam: 

a) Advertência: executar o contrato ou as obrigações com irregularidades passíveis 

de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado; 

b) Multa de 2% sobre o valor total do Contrato, por dia de atraso injustificado na 

execução do contrato ou das obrigações, até o limite de 04 (quatro) dias, após será 

considerado como inexecução contratual;  

c) Multa de 10% sobre o valor estimado da contratação: deixar de manter a proposta 

(recusa injustificada para contratar); 

d) Multa de 10% sobre o valor total do Contrato: inexecução parcial do contrato ou 

das obrigações; 

e) Multa de 15% sobre valor total do Contrato: inexecução total do contrato ou das 

obrigações;  

f) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de até 02 (dois) anos: inexecução parcial ou total do contrato ou das obrigações; 

g) Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo 

prazo de 05 anos: frustrar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo, ou cometer fraude fiscal; 

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante o Município de Guaporé/RS.  

 

6.2. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.  

 

6.3. As multas serão calculadas sobre o valor total da Contratação.  

 

6.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.  

 

6.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer 

obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou 

inadimplência contratual.  
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6.6. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser 

descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  

 

6.7. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", “b”, “c”, "d" e "e", do item 19.1, 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação. 

 

6.8. O recurso ou o pedido de reconsideração será dirigido à Autoridade Superior 

Competente da unidade requisitante, que decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis e o pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

6.9. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará na sua rescisão, com as 

consequências contratuais e as previstas em Lei, cujos motivos para a referida rescisão 

são os previstos no Art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

6.10. O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer 

procedimento Judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos: 

a) Por infração a qualquer de suas cláusulas; 

b) Pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, falência ou dissolução da contratada; 

c) Em caso de transferência, no todo ou em parte das obrigações assumidas sem prévia e 

expressa autorização do município; 

d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato; 

e) Mais de 2 (duas) advertências. 

 

6.11. O CONTRATANTE poderá, ainda, declarar rescindido o contrato por 

conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da lei 

8.666/93 e suas alterações. 

 

6.12. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar 

documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 

não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou 

fraudar a execução do contrato, comporta-se de modo inidôneo, fizer declaração ou 

cometer fraude fiscal, será declarado inidôneo e ficará impedido de licitar e contratar com 

a Administração Pública, pelo prazo de 05 (cinco) anos enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas 

previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CESSÃO 

7.1. A CONTRATADA somente poderá ceder parcialmente este contrato mediante 

prévia e expressa autorização do Município. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

8.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes 

o Foro da Comarca de Guaporé-RS, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

 

E por estarem assim acordados, assinam este contrato os representantes das 

partes e as testemunhas abaixo em 05 (cinco) vias de igual teor. 

 

Guaporé/RS, 21 de julho de 2020.  

 

 

 

CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO 

DE CONTAINERS LTDA.  VALDIR CARLOS FABRIS 

CONTRATADA CONTRATANTE 

 

 
 

TESTEMUNHAS: DANIEL ZORZI 

 

_______________________ 

ASSESSOR JURÍDICO 

OAB/RS Nº 60.518 

 

_______________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2020 

 

 PROJETO BÁSICO 

 

HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DOS CONTÊINERES. 

BASEADO NO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DE GUAPORÉ. 

 

APRESENTAÇÃO 

 As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer 

diretrizes para orientação de instituições interessadas em participar do processo licitatório 

para contratação dos serviços envolvendo demanda pertinente a higienização dos 

contêineres de propriedade do município de Guaporé/RS. 

 

1. OBJETO 

 O presente projeto básico tem por objetivo determinar as condicionantes para a 

elaboração de proposta para execução dos serviços de Higienização de contêineres, 

contemplando a Zona Urbana do Município, conforme roteiro estabelecido no Anexo I. 

A atividade a ser desenvolvida pela empresa vencedora do certame será a seguinte: 

 Item 1 – Higienização (trimestral) interna e externa de todos os contêineres 

utilizados para acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares urbanos (secos e 

orgânicos) de Propriedade do Município de Guaporé, localizados no perímetro urbano.  

  

2. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Segundo Libânio (2002, apud Manual de orientações técnicas para a elaboração 

de propostas para programa de resíduo sólido da Funasa, 2014), a geração dos resíduos 

sólidos urbanos se dá nas etapas finais de distribuição das mercadorias ou após o consumo 

dos bens, envolvendo o descarte ou perda de uma infinidade de materiais: embalagens 

plásticas, papel, papelão, recipientes de vidro, lata ou alumínio, produtos putrescíveis, 

objetos de uso pessoal, artigos de higiene, peças de vestuário, diversos utilitários e bens 

duráveis (eletrodomésticos, mobílias e outros). Somam-se ainda, aqueles provenientes da 

prestação de serviço público, como a varrição, a capina e a poda. 

Deste modo, com a finalidade evitar riscos à saúde pública e a preservação do 

meio ambiente entende-se a necessidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

– RSU, que trata daqueles classificados como gerados em atividades domésticas 

residenciais (urbanas ou rurais), de comércios e órgãos públicos equiparados aos resíduos 

domésticos e aqueles gerados em serviços públicos de limpeza urbana, originários da 

varrição, limpeza de logradouros, vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Ou 

seja, são passíveis das ações de responsabilidade e titularidade pública. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define que o gerenciamento 

dos resíduos sólidos é um conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas 
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etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento/destinação final e disposição 

final, conforme apresentado no Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS. A seguir seguem as definições das etapas do 

gerenciamento: 

• Coleta/Transporte: ação sanitária que visa o afastamento dos resíduos do 

meio onde é gerado. A escolha das rotas de coleta, frequências e tipos de veículos 

influenciam diretamente as etapas posteriores de gerenciamento;  

• Destinação Final: é o tratamento dos resíduos que inclui a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e o reaproveitamento energético, 

dentre outras formas admitidas pelos órgãos ambientais. Esse tratamento tem 

como objetivo reduzir a quantidade e o potencial poluidor dos resíduos sólidos 

dispostos em aterros sanitários;  

• Disposição Final: conceitualmente, é a distribuição ordenada de rejeitos em 

aterros sanitários de pequeno porte ou aterros sanitários convencionais, 

observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.  

Ainda com o orientado pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PMGIRS) de Guaporé/RS, com base no PNRS, cabe ao poder público 

municipal o trabalho de zelar pela limpeza urbana e pela coleta e destinação final do 

“lixo”. Com a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a tarefa das prefeituras ganha 

uma base mais sólida com princípios e diretrizes, dentro de um conjunto de 

responsabilidades que tem o potencial de mudar o panorama do “lixo” no Brasil. Em 

virtude disso, desde o ano de 2014 o município de Guaporé aderiu a coleta seletiva, mas 

verifica a necessidade de uma melhoria continua buscando maiores benefícios, como:  

Ambiental/geográfico: minimizar a quantidade de resíduos a serem destinados ao 

aterramento, principalmente os que ocupam maiores volumes, otimizando a utilização de 

áreas para a disposição final dos resíduos;  Sanitário: contribuir para a otimização dos 

serviços de coleta de RSU e a melhoria do ambiente urbano, a partir do avanço da 

conscientização daqueles que aderem à coleta seletiva;  Social: proporcionar a geração 

de empregos à população;  Econômico: reduzir o custo da coleta regular e das ações do 

gerenciamento dos RSU, além de gerar emprego e renda;  Educativo: os programas de 

coleta seletiva contribuem para a mudança de valores e atitudes da população participante. 

 

2.1. Quanto ao município de Guaporé  

A população estimada do município de Guaporé/RS segundo dados divulgados 

pelo IBGE para o ano de 2019 era de aproximadamente 25.727 habitantes, com uma área 

territorial de aproximadamente 297 km². Atualmente o município divido em 

Distritos/Linhas/Bairros, sendo eles: 02 Distritos (Colombo e Santo Antônio), 10 Linhas 

(Félix da Cunha, Senador Viriato de Medeiros, Colombo, São Pedro, Vinte e Um de Abril, 

Três de Maio, Pinheiro Machado, General Carneiro, Brasil e Marechal Floriano) e 
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Bairros: 11 (Canecão, Centro, Conceição, Nossa Senhora da Saúde, Nossa Sra. Da Paz, 

Pinheirinho, Planalto, Santo André, São Cristóvão, São José e Scalabrini). 

Quanto a geração de resíduos sólidos urbanos, o PMGIRS do Município de 

Guaporé apresenta a geração per capita relacionando a quantidade de resíduos urbanos 

gerada diariamente e o número de habitantes de determinada região. Mostra ainda que 

muitos técnicos consideram de 0,5 a 0,8 kg/hab./dia como a faixa de variação média para 

o Brasil. Contudo aponta que na ausência de dados mais precisos, utiliza-se o cálculo para 

a geração per capita a estimativa do Ministério das Cidades (2009) na tabela 1, a seguir.  

Tabela 1-Geração de resíduos 

FAIXA DE POPULAÇÃO 

(Habitantes) 

GERAÇÃO MÉDIA PER CAPITA 

(Kg/hab./dia) 

Até 15.000 0,6 

De 15.001 a 50.000 0,65 

De 50.001 a 100.000 0,7 

De 100.001 a 200.000 0,8 

De 200.001 a 500.000 0,9 

De 500.001 a 1.000.000 1,15 

Fonte: Ministério das Cidades (2009). 

 

De acordo com a tabela 1, com base na faixa de população, para o município de 

Guaporé enquadra-se geração média de 0,65 kg/hab./dia de resíduo sólido urbano 

(domiciliar + público + entulho). Contudo, a fim de garantir maior coerência nas 

quantificações, em verificação a esta estimativa apresentada pela bibliografia foi 

realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaporé (SMMA), entre os 

meses de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, um levantamento da situação real do 

município. Para isso realizou-se o monitoramento das pesagens referentes as coletas dos 

resíduos sólidos domiciliares (doméstico + comercial), segundo os critérios já 

estabelecidos no PMGIRS e pôde-se quantificar a geração per capita dos mesmos.  

Desta maneira, a média registrada para o período foi aproximadamente 0,61 

kg/hab./dia, totalizando uma média mensal de geração de 475 toneladas de resíduos. 

Quanto ao volume total de resíduos utilizado em projeto, verifica-se uma baixa variação 

na geração média, quando comparada a estimativa divulgada pelo Ministério das Cidades 

em 2009, na tabela 1, garantindo confiabilidade nos dados adotados para esse estudo. 

Relacionado a geração de resíduos e ao seu sistema de gerenciamento, o 

armazenamento temporário dos resíduos por meio de contêineres disponibilizados 

pelo Município no perímetro urbano é de suma importância, pois é um meio de 
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acumular os resíduos e preservar a integridade dos mesmos até o momento da coleta, 

ajudando também a preservar o meio ambiente pois torna-se uma contenção de possíveis 

vazamentos de chorume gerado pelos resíduos. 

O chorume por sua vez, é um resíduo líquido de elevada carga orgânica e forte 

coloração, produzido pela decomposição química e microbiológica dos resíduos sólidos, 

de maneira geral, o chorume pode ser considerado como uma matriz de extrema 

complexidade, composta por quatro frações principais: matéria orgânica dissolvida, 

compostos orgânicos xenobióticos, macrocomponentes inorgânicos e metais 

potencialmente tóxicos, assim necessitando de tratamento adequado antes de ser 

disponibilizado ao meio ambiente.  

Isto posto, considerando a necessidade de preservar a qualidade ambiental, de 

saúde pública e dos recursos naturais, quanto ao lançamento de efluentes líquidos em 

águas superficiais, considerando ao atendimento da Resolução CONSEMA nº 355/2017, 

considerando ao atendimento da Diretriz Técnica FEPAM nº 05/2017 (v. 02 de set/2019), 

considerando o atendimento do Código Estadual de Meio Ambiente (CEMA), e 

considerando a ocorrência de chorume armazenado no fundo dos contêineres, a empresa 

contratada que realizará a atividade de lavagem dos containers deverá possuir a adequada 

estrutura para a realização do tratamento do efluente gerado na lavagem e o licenciamento 

ambiental para a atividade garantindo o atendimento das normativas e resoluções. 

 

3. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Higienização Trimestral de Contêineres 

a) A Contratada deverá realizar trimestralmente e em casos especiais quando solicitada 

pela SMMA, a higienização interna e externa de todos os contêineres utilizados para 

o acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares urbanos (secos e orgânicos) de 

propriedade do Município de Guaporé, localizados no perímetro urbano, 

representando atualmente uma quantidade total de 114 (cento e quatorze) unidades. 

A higienização deverá ser realizada de maneira ambientalmente adequada, através de 

caminhão com água a alta pressão com detergentes biodegradáveis, bactericidas e 

desengordurastes. Além disso, os efluentes oriundos da higienização deverão seguir 

para uma Estação de Tratamento de Efluentes – ETE que deverá possuir o 

Licenciamento Ambiental para Operação. 

b) Após a higienização dos contêineres, os mesmos deverão retornar ao passeio público 

no mesmo local de onde foram retirados. 

c) Não deverão ser higienizados contêineres que não são de propriedade do município. 

d) A empresa contratada deverá zelar pelos contêineres, patrimônio público, 

responsabilizando-se em caso de danos no momento da higienização. 

 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO 
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a) A higienização deverá ser executada de forma direta, e deverá ser realizada conforme 

o cronograma que será estabelecido com a empresa vencedora do certame, após 

finalização do processo licitatório. Sendo que para o ano de 2020, já está previsto no 

cronograma da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lavagem para os meses de 

Setembro e Dezembro. 

b) Caso a contratada não realize aos serviços contratados na data previamente estipulada 

em cronograma, por motivos de força maior e devidamente justificado ao órgão 

fiscalizador do contrato, a contratada deverá remarcar uma nova data para a 

realização dos serviços juntamente ao órgão fiscalizador do contrato não sendo 

permitido a realização dos serviços a uma data superior a 3 dias após a data 

inicialmente estipulada no cronograma original. 

 

5. EQUIPE ENVOLVIDA 

a) A Contratada deverá manter em seu quadro profissional, um responsável técnico 

devidamente habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para a 

execução dos serviços de higienização trimestral dos contêineres. 

b) A equipe de apoio à operação, formada de mecânicos, borracheiros, lavadores entre 

outros, poderá ser própria ou terceirizada, desde que atenda às necessidades do 

serviço evitando a interrupção dos mesmos, por problemas diversos; 

c) A guarnição para cada veículo de higienização deverá ser composta de 1 (um) 

motorista e no mínimo 2 (dois) operadores;  

d) A equipe de operadores deverá estar na cabine do caminhão sempre que o mesmo 

esteja fora do setor de higienização, antes do mesmo ou no trajeto até o local de 

destinação final do efluente depositado no caminhão; 

e) O motorista, além de experiência em serviços similares dentro de área urbana, deverá 

ter como características ser cauteloso e cordial com a comunidade. Os operadores 

deverão possuir capacidade física para o desempenho da função, trabalhar em boas 

condições de asseio pessoal e apresentação e serem educados com a comunidade; 

f) Todos deverão colaborar para que o serviço transcorra sem algazarras e de forma 

ordeira; 

g) Todo recurso humano envolvido na operação da higienização dos contêineres, 

motoristas, operadores, deverão ser do quadro funcional da contratada, sendo vedada 

a subcontratação para estas atividades; 

h) Os funcionários da operação deverão apresentar-se obrigatoriamente uniformizados 

e portando Equipamentos de Proteção Individual - EPIs; 

i) Não será permitido o trabalho, em qualquer situação, sem a utilização dos uniformes 

e EPI’s listados neste documento; 

j) A empresa Contratada deverá fornecer, gratuitamente, aos seus motoristas e 

operadores, no mínimo, os seguintes elementos de necessidade básica, uniformes e 

equipamentos de proteção individual (EPI): 
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✓ Protetor solar; 

✓ Água; 

✓ Boné; 

✓ Luvas de proteção; 

✓ Camisetas; 

✓ Colete com sinalização refletiva; 

✓ Jaqueta com sinalização refletiva; 

✓ Calças; 

✓ Calçados de segurança; 

✓ Capa de chuva. 

*Os materiais acima listados deverão sempre estar em boas condições de 

conservação, sendo assim, sempre que se apresentarem desgastados, destruídos ou 

impróprios para a sua finalidade, deverão ser substituídos. A responsabilidade pela 

manutenção e troca destes materiais será da Contratada. 

 

6. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 A escolha dos equipamentos e veículos de higienização é feita considerando diversos 

fatores, sendo os principais: o material/composição e a quantidade de contêineres a serem 

higienizados, a alteração das características do resíduo que é dispostos nos contêineres; 

as condições de operação do equipamento; os custos de aquisição, operação e 

manutenção; as condições de tráfego da cidade. Assim, consideram-se as seguintes 

especificações: 

a) A Contratada deverá possuir ferramentas necessárias à complementação dos 

serviços, caso necessário (esfregões, vassouras, esponjas, etc.); 

b) Deverão ser realizadas revisões periódicas nos caminhões e equipamentos, pela 

Contratada, com a finalidade de reduzir os impactos causados pelas emissões 

atmosféricas oriundas da queima dos combustíveis fósseis; 

c) Os veículos deverão estar equipados ainda, com os seguintes itens obrigatórios: 

• caixa de captação de efluente gerado pela higienização dos containers, com ano 

de fabricação não inferior a 2015. Diante disso deverão ser realizadas limpezas 

periódicas da caixa de captação de efluentes e todo o efluente coletado deverá 

seguir para Estação de Tratamento de Efluentes devidamente licenciada para 

Operação; 

• dispositivo que evite a poluição sonora; 

• sinalização sonora para marcha à ré; 

• espelhos retrovisores em ambos os lados; 

 

*Os itens obrigatórios acima expostos deverão ser condizentes com o respectivo 

serviço.  
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7. DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA 

a) Os efluentes gerados no processo de higienização dos contêineres deverão seguir para 

Estação de Tratamento de Efluentes – ETE ambientalmente adequada e devidamente 

Licenciada para a Operação, desta forma atendendo a Resolução CONSEMA nº 

355/2017, a Diretriz Técnica FEPAM nº 05/2017 (v. 02 de set/2019) e ao Código 

Estadual de Meio Ambiente (CEMA). 

b) Para o transporte dos efluentes líquidos, considerando que o Manifesto de Transporte 

de Resíduos (MTR) é um documento que confere segurança jurídica ao gerador, ao 

transportador e à unidade de destinação para que comprovem o correto gerenciamento 

de resíduos, após a realização do transporte do efluente a contratada deverá apresentar 

o Certificado de Destinação Final de Resíduos – CDF, gerado a partir do Sistema de 

Controle de Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR. 

c) A empresa contratada deverá apresentar comprovação de tratamento dos efluentes 

após a prestação dos serviços ao município, através da entrega de relatório técnico 

fotográfico referente a lavagem interna e externa de todos os contêineres de propriedade 

do Município de Guaporé, anexando juntamente ao relatório comprovante de destinação 

final do efluente gerado na lavagem, técnicas implantadas no tratamento e eficiência, 

bem como a respectiva Licença de Operação para recebimento e tratamento do mesmo; 

d) Caso a empresa vencedora do certame possua Estação de Tratamento de Efluentes ETE 

própria, devidamente adequada e licenciada para a operação, deverá apresentar 

comprovação de tratamento dos efluentes após a prestação dos serviços ao município, 

através da entrega de relatório técnico fotográfico referente a lavagem interna e externa 

de todos os contêineres de propriedade do Município de Guaporé, anexando juntamente 

ao relatório o volume de efluente gerado na lavagem, técnicas implantadas no 

tratamento e eficiência, bem como a respectiva Licença de Operação para recebimento 

e tratamento do mesmo; Anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pelo 

tratamento, e o respectivo MTR referente ao transporte dos efluentes. 

 

8. INFRAÇÕES REFERENTES AO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO 

A disposição adequada das infrações referentes ao descumprimento do contrato é 

de extrema importância, pois evita inconformidades na execução contratual e diminui a 

ocorrência das mesmas. A seguir, apresentam-se elencadas as possíveis infrações 

referentes as atividades requeridas neste projeto básico. Não obstante, salienta-se a 

necessidade de previsão de penalidades para tais infrações no Edital. 

a) Atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de 

Início dos Serviços”; 

b) Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) – referente à execução 

– até o início da prestação dos serviços; 

c) Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

d) Desatender às determinações da fiscalização; 
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e) Cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; 

f) 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; 

g) Iniciar os serviços fora dos horários determinados neste projeto básico; 

h) Deixar suja a via pública por derramamento de líquidos gerados pela higienização; 

i) Descarregar efluente em qualquer local onde não for determinado neste projeto básico; 

j)  Não dispor de operadores, motoristas ou outros trabalhadores nas quantidades 

mínimas definidas neste projeto básico;  

k) Não dispor do número mínimo de equipamentos definidos neste projeto básico; 

l) Permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou sem os adequados 

equipamentos de proteção individual; 

m)  Fraudar ou tentar fraudar a comprovação de destinação ou de tratamento do efluente 

a ETE; 

n) Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido neste projeto 

básico; 

o) Realizar a higienização com os veículos em inadequado estado de conservação, 

incluindo pneus, lataria, equipamentos, acessórios, etc; 

p) Não atender as disposições gerais previstas no capítulo 9 deste projeto básico. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A Contratada e possíveis terceirizados deverão possuir Licença Ambiental de 

Operação para as atividades passíveis de licenciamento ambiental, constantes 

neste projeto básico; 

b) Após o início dos serviços, é encargo da Contratada a comprovação e responsabilidade 

do destino final dado aos efluente oriundo da higienização dos contêineres do 

Município de Guaporé, inclusive manter as respectivas licenças ambientais 

atualizadas; 

c) A Contratada deverá enviar trimestralmente a SMMA relatório da higienização, 

contendo no mínimo as seguintes informações: data de higienização, rota realizada, 

placa do(s) veículo(s), quantidade de contêineres higienizados e volume de geração de 

efluente;  

d) A Contratada deverá zelar pelos contêineres de propriedade do Contratante dispostos 

nas vias públicas. Caso ocorram danos aos contêineres, a SMMA deverá ser 

informada, podendo a Contratada ser responsabilizada caso evidenciado o manejo 

inadequado;  

 

10. FONTES CONSULTADAS 

Orientação técnica para os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

(Projeto, Contratação e Fiscalização) 2ª Edição 2019 – Tribunal de Contas do Estado 
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do Rio Grande do Sul – TCE; Planilha de Composição de Custos para serviços de coleta 

de resíduos sólidos domiciliares - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

– TCE; Planilha para dimensionamento de frota - FUNASA; Convenção Coletiva de 

Trabalho 2020/2020 – Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do 

Rio Grande do Sul e Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Asseio, 

Conservação, Zeladoria, Reciclagem de Lixo, Limpeza Urbana, Ambiental e de 

Áreas Verdes e empresas de Serviços Terceirizados; Convenção Coletiva 2019-2021 

- Passo Fundo/RS - Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no 

Estado do Rio Grande do Sul - SETCERGS; Acordo Coletivo de Trabalho 2019-2020 

- Sindicatos do Engenheiros do Rio Grande do Sul – CREA/RS; IBGE; Banco Central 

do Brasil; CAGED; CEEE; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP; Tabela FIPE; NR-6 Equipamentos de Proteção Individual; 

Google Mapas; Atas de Registros Municipais referentes ao ano de 2020; Pedidos 

municipais referentes ao ano de 2020; Relatórios de pesagens de resíduos destinados aos 

Aterros Sanitários referente ao período de 2019 e 2020; FEPAM; e Orçamentos em 

mercado local, sites e empresas especializadas nas diversas áreas que compõem os 

serviços a serem contratados. 

 

Guaporé/RS, 26 de maio de 2020. 

 

Cristiano Del Ré 

Eng. Ambiental / CREA RS233814 

Assessor Ambiental 

 

Monia Zampeze 

Bióloga / CRBio 95258/03-D 

Secretária Municipal de Meio Ambiente 


