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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 742/2021 

       

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA 

NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE COLETA DE RESÍDUOS LTDA. 

 

 Pelo presente instrumento de contrato, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE 

GUAPORÉ, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ n.º 87.862.397/0001-09, 

com sede nesta cidade de Guaporé, RS, na Av. Silvio Sanson, 1135, Centro, neste ato 

representada pelo seu Prefeito Municipal, Sr. VALDIR CARLOS FABRIS, brasileiro, 

casado, residente e domiciliado na cidade Guaporé-RS, doravante denominado 

CONTRATANTE , e, de outro lado a empresa NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 

CNPJ nº 93.616.688/0001-10, localizada na Rua Silveira Martins, n° 87, Centro, Vila 

Maria/RS, CEP 99155-000, e-mail financeiro@novomundo.net.br, neste ato representada 

pela sócia Jenifer Pegoreti Rizzotto, doravante denominada CONTRATADA , têm, 

como justo e acordado o presente contrato, pelo qual se obriga a executar os serviços 

abaixo descritos, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante estipuladas, em 

obediência às determinações da Lei nº 8.666/93 e alterações, como segue:  

   

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

 O presente tem, como fundamento legal adjudicação e homologação de proposta 

de preços efetuada no procedimento licitatório na modalidade de Concorrência Pública 

nº 01/2021 e seus anexos, Processo nº 437/2021, homologado em 23 de agosto de 2021, 

tipo menor preço GLOBAL.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1. É objeto do presente a Coleta de Resíduos sólidos domésticos secos e orgânicos, 

englobando: 

a) Coleta dos resíduos sólidos domiciliares secos dentro da área do Município (Zona 

Rural), Transporte e Destinação Final (Triagem/Reciclagem), conforme roteiros em 

anexo. 

b) Coleta dos resíduos sólidos domiciliares secos dentro da área do Município (Zona 

Urbana e Distritos), Transporte e Destinação Final (Triagem/Reciclagem). 

c) Coleta dos resíduos sólidos domiciliares orgânicos dentro da área do município 

(Zona Urbana e Distritos) e Transporte para a Disposição Final em Aterro Sanitário. 
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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 

Item Quant. Un. Descrição 

Valor  

Mensal 

(R$) 

Valor  

Total Anual 

(R$) 

Resíduos Sólidos Domiciliares Orgânicos Urbanos 

1 12 Meses 

1. Coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares úmidos (orgânicos) e 

Transporte para a Disposição Final 

em Aterro Sanitário, conforme 

projeto básico e roteiros em anexo. 

62.004,56 744.054,72 

Resíduos Sólidos Domiciliares Secos Urbanos 

2 12 Meses 

1. Coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares secos dentro da área do 

Município (Zona Urbana e 

Distritos), Transporte e Destinação 

Final (Triagem/Reciclagem), 

conforme projeto básico e roteiros 

em anexo. 

32.229,01 386.748,12 

Valor Total: 
R$ 

94.233,57 

R$ 

1.130.802,84 

 

09.01 – 2.102 - Coleta de Lixo na Zona Rural do Município 

3.3.90.39.78.00.00 - Limpeza e Conservação – 3868 

Recurso: 01 – Recurso Livre – Adm. Direta 

Item Quant. Un. Descrição 

Valor 

Unitário 

Diário 

(R$) 

Valor 

Total  

(R$) 

Resíduos Sólidos Domiciliares Secos 

3 12 Meses 

2. Coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares secos dentro da área do 

Município (Zona Rural), Transporte e 

Destinação Final 

(Triagem/Reciclagem), conforme 

projeto básico e roteiros em anexo. 

2.465,32 29.583,84 

Valor Total: 
R$ 

2.465,32 

R$ 

29.583,84 
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1.2. O descritivo detalhado do presente objeto encontra-se nos Anexos I, II e III em anexo. 

 

1.3. Deverá o aterro de destinação final dos resíduos sólidos manter a licença de Operação 

(LO) expedida pelo órgão ambiental competente, devidamente atualizada, durante a 

vigência do contrato.  

 

1.4. Deverá a Central de Triagem (resíduos sólidos domiciliares secos) manter a licença 

de Operação (LO) expedida pelo órgão ambiental competente, devidamente atualizada, 

durante a vigência do contrato.  

 

1.5. Durante todo o período de vigência do contrato, a Contratada deverá disponibilizar o 

acesso ao sistema de monitoramento de frota para a equipe da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. 

 

1.6. A Contratada deverá manter em seu quadro profissional um Chefe de Turma 

responsável por coordenar, organizar e chefiar a execução dos trabalhos das equipes de 

coleta (orgânico e seco), com carga horária mensal de 87 (oitenta e sete) horas, para 

atender as demandas do município de Guaporé.  

 

1.7. A Contratada deverá disponibilizar um número de telefone no mínimo, para contato 

direto, com serviço de ligação local ou gratuito, em horário comercial (horário da 

prestação dos serviços); 

 

1.8. Fica expressamente proibida a realização de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

orgânicos com o veículo destinado/identificado para a coleta de resíduos sólidos 

domiciliares secos, e vice-versa.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DO PREÇO 

2.1. O Contrato dos serviços será celebrado pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da 

data de expedição da Ordem de Serviço, observando-se o disposto em Lei, sendo indicado 

o crédito para atender a expensas do exercício em curso, bem como aquele a ser executado 

em exercício futuro.  

 

2.2. O contrato poderá ser prorrogado, por iguais períodos e sucessivamente, por meio de 

termo aditivo, o qual será submetido à aprovação jurídica, limitada a 60 (sessenta) meses, 

desde que haja autorização e justificativa, com vistas à obtenção de preços e condições 

mais vantajosas para Administração formal, da autoridade competente e preenchidos, 

cumulativamente, a cada prorrogação, os seguintes requisitos: 

- Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

- A Administração mantenha interesse na realização dos serviços; 
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- O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração. 

 

2.3. O prazo a que se refere o subitem 2.2 anterior poderá, excepcionalmente, desde que 

devidamente justificado e autorizado pela autoridade competente, ser prorrogado por até 

12 (doze) meses, na forma estabelecida no §4°, do Art. 57, da Lei n° 8.666/93 e alterações 

posteriores; 

 

2.4. A empresa contratada não terá direito subjetivo à prorrogação contratual, que objetiva 

a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, conforme 

estabelece o Artigo 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93; 

 

2.5. A Administração não prorrogará o contrato quando os preços praticados pela empresa 

contratada estiverem superiores aos praticados no mercado, admitindo-se a negociação 

para redução dos preços, ou ainda, se a empresa contratada tiver sido declarada inidônea 

ou suspensa de contratar com a Administração Pública. 

 

2.6. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R$ 96.698,89 

(Noventa e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), 

totalizando R$ 1.160.386,68 (Um milhão, cento e sessenta mil, trezentos e oitenta e 

seis reais e sessenta e oito centavos) anuais, pelo objeto contratado, computados neste 

valor todos os acréscimos, benefícios, encargos, materiais e outros custos. 

 

2.7. O valor da mensalidade será reajustado, após um ano de vigência, pelo índice 

acumulado da variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado 

pela IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou outro índice oficial 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. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE PAGAMENTO  

3.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos serviços realizados, 

sendo o valor depositado até o décimo dia do mês subsequente ao da prestação dos 

serviços, mediante apresentação de Nota Fiscal de prestação de serviço e a apresentação 

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;  
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 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. 

 Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura para pagamento, os seguintes itens: 

 Relação mensal de todos os trabalhadores (motoristas, coletores e chefe de turma), e 

respectivo registro ponto; 

 Relação mensal da ficha de registro de entrega obrigatória dos EPIs de todos os 

trabalhadores; 

 Comprovante mensal da execução da higienização diária dos uniformes e EPIs dos 

trabalhadores; 

 Relatório mensal das coletas, assinado pelo Engenheiro responsável, contendo no 

mínimo as seguintes informações: data de coleta, rota, classificação do resíduo, placa do 

(s) veículo (s), pesagens e quilometragem realizada (para resíduos orgânicos e secos); 

 Comprovar a destinação do chorume, através da apresentação mensal de relatório 

técnico e fotográfico assinado pelo Engenheiro responsável, referente as manutenções, 

limpezas realizadas e comprovante da destinação final (para resíduos orgânicos e 

secos); 

 Apresentar mensalmente relatório técnico e fotográfico assinado pelo Engenheiro 

responsável, evidenciando, o armazenamento de materiais, locais de armazenamento de 

rejeitos e chorume, quantidade gerada e comprovante de destinação dos rejeitos e do 

chorume gerado (para resíduos secos); 

 Deverá enviar trimestralmente (NOS MESES DE JANEIRO, ABRIL, JULHO E 

OUTUBRO) à SMMA, relatório técnico fotográfico, assinado pelo Engenheiro 

responsável pela Coleta e Transporte dos resíduos sólidos, informando as condições de 

coleta, as condições de operação da central de triagem/armazenagem dos resíduos, bem 

como as técnicas de tratamento realizadas e suas eficiências (para resíduos orgânicos e 

secos);  

 Contratada deverá apresentar cópia das planilhas de recebimento e destinação de 

resíduos enviadas trimestralmente à FEPAM – Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental ou para órgão ambiental emissor das respectivas licenças ambientais (para 

orgânicos e resíduos secos); 

 A Contratada deverá semestralmente a pedido da SMMA, fornecer de maneira a 

fortalecer sua responsabilidade ambiental, materiais para campanhas institucionais 

envolvendo: os cronogramas, as rotas de coletas, as técnicas e orientações para separação 

dos resíduos, além de realizar atividades de educação ambiental (para educandários e 

comunidade em geral), peça teatral e palestras relacionadas ao tema, de acordo com 

orientações e cronograma estabelecidos previamente junto a SMMA (para resíduos 

orgânicos e secos); 
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 A Contratada deverá zelar pelos contêineres de propriedade da Contratante dispostos 

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

ser informada, podendo a Contratada ser responsabilizada caso evidenciado o manejo 

inadequado (para resíduos orgânicos e secos); 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA GARANTIA 

4.1. A CONTRATADA deverá, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis após o 

recebimento da via original deste termo Contratual, prestar garantia sob a 

modalidade de seguro-garantia, no valor de R$ 58.019,33 (Cinquenta e oito mil, 

dezenove reais e trinta e três centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor 

total deste Contrato, conforme disposição do art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/93, 

alcançando as hipóteses contidas no art. 65 § 1º, do mesmo Diploma Legal. 

 

4.2. A CONTRATADA deverá apresentar nova garantia caso a garantia indicada no item 

4.1. supra, vença antes do término do presente Contrato, o que deverá ocorrer no prazo 

de 05 (cinco) dias antes do vencimento da garantia apresentada, sob pena de retenção dos 

créditos pendentes por serviços já executados. 

 

4.3. A garantia prestada pela CONTRATADA ser-lhe-á restituída ou liberada após o 

término da vigência contratual, mediante solicitação por escrito, descontado, se for o caso, 

o valor das multas porventura aplicadas e ainda não pagas pela empresa licitante 

vencedora. 

 

4.4. A não apresentação dos documentos em até dez dias após o prazo estabelecido nesta 

Cláusula caracteriza infração GRAVÍSSIMA, sujeitando a CONTRATADA às 

penalidades previstas no presente instrumento, a critério da CONTRATANTE. 

 

4.5. Caberá à CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-Garantia; 

c) Fiança Bancária; 

 

4.6. A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente pelo IPCA-E, ou 

outro índice oficial que vier a substituí-lo. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas resultantes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária:  

 

09.01 – 2.120 – Coleta de Lixo no Perímetro Urbano do Município 
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3.3.90.39.78.00.00.00 – Limpeza e conservação - 3869 

Recurso: 01 - Recurso Livre - Adm. Direta 

Valor anual: R$ 1.130.802,84 

 

09.01 - 2.102 - Coleta de Lixo na Zona Rural do Município 

3.3.90.39.78.00.00.00 – Limpeza e conservação - 3868 

Recurso: 01 - Recurso Livre - Adm. Direta 

Valor anual: R$29.583,84 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

6.1. O início da execução dos serviços deverá ocorrer imediatamente após o recebimento 

da ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS, expedida pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES  

7.1. São obrigações da CONTRATADA:  

 

7.1.1. A contratada se obriga a manter sob sua exclusiva conta todos os servidores e 

operários empregados nos serviços, que deverão estar por ela segurados contra riscos de 

acidentes de trabalho, observadas, também, as prescrições das Leis Trabalhistas e 

Previdenciárias, seus regulamentos e portarias, ficando o licitante como única e exclusiva 

responsável por todas as infrações em que incorrer. 

 

7.1.2. Manter as condições da habilitação; 

 

7.1.3. Apresentar mensalmente CND do FGTS e INSS; 

 

7.1.4. Contratar funcionários em quantidade compatível para atendimento do presente 

ajuste, obedecendo os descritivos em anexo.;  

 

7.1.5. Responsabilizar-se por eventuais danos que venham a ocorrer no curso da prestação 

dos serviços;  

 

7.1.6. Arcar com os custos necessários para a prestação de serviço, tais como materiais, 

encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas;  

 

7.1.7. Destinar os resíduos até o destino final devendo este ser em aterro devidamente 

licenciado;  
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7.1.8. Apresentar em até 45 dias do término do exercício, Certidão Negativa de Débitos 

Salariais emitida pela Delegacia Regional do Trabalho;  

 

7.1.9. Informar à fiscalização os casos de depósito irregular de resíduos e/ou falta de 

recipiente adequado.  

 

7.1.10. As relações entre a contratada e a fiscalização será feita com a pessoa indicada 

pela licitante em sua proposta.  

 

7.1.11. Permitir pela contratada livre acesso às dependências, instalações e veículos.  

 

7.1.12. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus 

funcionários em serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público;  

 

7.1.13. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do 

contrato, salvo nos casos de destinação final de resíduos previamente autorizados por esta 

Administração; 

 

7.1.14. Manter a fiscalização do Município atualizada quanto a frota utilizada na execução 

dos serviços, informando placas, prefixos e setores de cada veículo;  

 

7.1.15. Atender todas as solicitações da fiscalização do Município de fornecimento de 

informações e dados sobre os serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros 

referentes a gestão de medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados;  

 

7.1.16. Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela 

fiscalização do Município;  

 

7.1.17. Executar o serviço de forma silenciosa e ordeira sem gritarias por parte dos 

funcionários e com urbanidade para com a população;  

 

7.1.18. Retirar da via pública, no prazo máximo de 02 horas, qualquer veículo que, por 

falha mecânica, estiver impossibilitado de transitar, sendo que, neste caso, a fiscalização 

do Município deverá ser comunicada da ocorrência;  

 

7.1.19. Manter os veículos e equipamentos em serviço em boas condições de limpeza;  

 

7.1.20. Transitar com os veículos coletores, quando em serviço, de forma a causar o 

mínimo impedimento ao trânsito dos demais veículos, buscando sempre a facilitação da 

ultrapassagem;  



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
9 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

 

7.1.21. Promover treinamento admissional e reciclagem periódica aos seus motoristas em 

prática de direção defensiva e transporte de cargas perigosas, ministrado por profissional 

habilitado, com emissão de certificado;  

 

7.1.22.  Fornecer telefone celular aos supervisores, que deverá permanecer ligado 

enquanto houver serviços em execução;  

 

7.1.23. Usar obrigatoriamente os uniformes e equipamentos em conformidade com a 

Legislação Trabalhista (EPI). 

 

7.2. A CONTRATADA deverá apresentar cópia das planilhas de recebimento e 

destinação de resíduos enviadas trimestralmente para a Fepam – Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

7.2.1. No caso de subcontratação dos serviços de disposição final previamente 

autorizados pela Administração Pública, deverão ser apresentadas as planilhas referentes 

à Subcontratada à Secretaria Gestora. 

 

7.2.2. DEMAIS PREVISÕES DOS PROJETOS BÁSICOS, ANEXOS AO EDITAL. 

7.3. DA CONTRATANTE  

7.3.1. São obrigações da CONTRATANTE:  

a) Fiscalizar a execução contratual, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

conforme estabelecido nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

b) Arcar com os compromissos financeiros de acordo com o estabelecido. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES  

8.1. O não cumprimento das obrigações constantes no projeto básico, anexo do presente 

contrato, sujeitará a contratada às seguintes penalidades: 

a) Advertência, por escrito, sendo o licitante vencedor devidamente citado; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 

8.2. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações elencadas como LEVES, conforme 

discriminado abaixo, a mesma receberá advertência do órgão responsável pela 

fiscalização dos serviços. 

8.2.1 São Consideradas infrações LEVES: 
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8.2.1.1. Por deixar de coletar lixo corretamente disposto para recolhimento, 

comprovadamente colocado antes da passagem do veículo coletor; 

8.2.1.2. Por não executar corretamente o roteiro designado nos projetos básicos e seus 

anexos dentro do setor de coleta; 

8.2.1.3.  Por iniciar os serviços fora dos horários determinados; 

8.2.1.4. Por terminar os serviços além dos horários determinados; 

8.2.1.5. Por utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado; 

8.2.1.6. Por transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa 

execução do serviço; 

8.2.1.7. Por deixar suja a via pública por derramamento de detritos do lixo coletado; 

8.2.1.8. Por permitir que os coletores permaneçam nos setores de coleta enquanto o 

veículo coletor for efetuar a descarga; 

8.2.1.9. Por transitar com veículos coletores fora dos seus respectivos roteiros com 

coletores sendo transportados nos estribos dos equipamentos; 

8.2.1.10. Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou EPI’s conforme 

definido nos projetos básicos; 

8.2.1.11. Por manter seus veículos estacionados em via pública fora dos horários de 

serviço e sem justificativa; 

8.2.1.12. Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) – referente à 

execução – até o início da prestação dos serviços; 

8.2.1.13. A reincidência em infração considerada como leve, compreendida em um 

período de 30(trinta) dias entre a aplicação da advertência e a reincidência, ensejará a 

aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global contratado.  

8.3. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações consideradas como MÉDIAS, conforme 

abaixo discriminado, a mesma ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor global contratado. 

8.3.1. São consideradas infrações MÉDIAS: 

8.3.1.1. Por não atender as orientações técnicas quanto aos procedimentos de descarga de 

resíduos; 

8.3.1.2. Por amontoar lixo de diversas economias em um único local para facilitar o 

recolhimento; 
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8.3.1.3.  Por não dispor da reserva de funcionários na quantidade definida nos projetos 

básicos; 

8.3.1.4.  Por não dispor dos equipamentos com as ferramentas exigidas; 

8.3.1.5 Por não atender solicitação de informações da fiscalização do Município, dentro 

dos prazos estipulados; 

8.3.1.6. Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização do 

Município; 

8.3.1.7. Por permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com respeito 

para com a população, durante a execução dos serviços; 

8.3.1.8. Por transitar com os veículos coletores, impedindo propositadamente o livre 

trânsito dos demais veículos; 

8.3.1.9. Por permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos 

domicílios atendidos pelo serviço; 

8.3.1.10. Por executar outros serviços, que não sejam o objeto do presente contrato, 

durante os horários de coleta e com as equipes prestadoras de serviço para o Município; 

8.3.1.11. Por coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não estejam definidos no 

projeto básico; 

8.3.1.12. Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido nos 

projetos básicos; 

8.3.1.13. Realizar a coleta com os veículos em inadequado estado de conservação, 

incluindo pneus, lataria, equipamentos, acessórios etc.; 

8.3.1.14. A reincidência em infração considerada como média compreendida em um 

período de 30 (trinta) dias entre a primeira infração e a reincidência, ensejará a aplicação 

de multa grave. 

8.4. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações consideradas como GRAVES, conforme 

discriminado abaixo, a mesma ensejará a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor global contratado. 

8.4.1 São consideradas infrações GRAVES: 

8.4.1.1. Por deixar de coletar os resíduos de forma parcial no dia especificado no roteiro; 

8.4.1.2. Por não apresentar relatórios técnicos solicitados nos projetos básicos; 
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8.4.1.3. A reincidência em infração considerada como grave compreendida em um 

período de 30(trinta) dias entre a primeira infração e a reincidência, poderá a critério da 

fiscalização ensejar o rompimento contratual, podendo ainda ser cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de 2(dois) anos, assegurado o direito da ampla defesa a CONTRATADA. 

8.5. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações consideradas como GRAVÍSSIMAS, 

conforme discriminado abaixo, a mesma ensejará a aplicação de multa de 25%(vinte e 

cinco por cento) sobre o valor global contratado, podendo haver rompimento do contrato, 

sendo ainda possível ser aplicada a pena de suspensão do direito de licitar e o 

impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos 

(declaração de inidoneidade). 

8.5.1 São consideradas infrações GRAVÍSSIMAS: 

8.5.1.2. Atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de 

Início dos Serviços”; 

8.5.1.3. Por deixar de coletar totalmente os resíduos no dia especificado no roteiro; 

8.5.1.4. Fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos; 

8.5.1.5. Dispor o rejeito gerado na Central de Triagem, para a coleta de resíduos 

orgânicos; 

8.5.1.6. 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; 

8.4.1.7. Lançar chorume da caixa coletora do caminhão em local inadequado; 

8.5.1.8. Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado pelos 

projetos básicos. 

8.5.1.9. Por coletar resíduos sólidos domiciliares orgânicos com veículo 

destinado/identificado para a coleta de resíduos sólidos domiciliares secos, e vice-versa. 

8.6. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitando o 

princípio do contraditório e ampla defesa, deverá ser recolhida na Tesouraria da Secretaria 

Municipal da Fazenda, no prazo máximo de 10(dez) dias, após o recebimento da 

notificação, em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, ficando a empresa 
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obrigada a comprová-lo, mediante a apresentação de cópia do recibo do pagamento 

efetuado. 

8.7. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 

acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao 

mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 

(sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado 

judicialmente. 

8.8. No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da 

dívida, o Município de Guaporé poderá proceder ao desconto da multa devida na 

proporção do crédito. 

8.9. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a 

empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada 

judicialmente. 

8.10. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 

licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada das perdas e 

danos junto ao Município de Guaporé, decorrentes das infrações cometidas. 

8.11. A constante reincidência do não cumprimento do presente do projeto básico em 

qualquer graduação de infração poderá resultar na rescisão contratual sem ônus ao 

Município de Guaporé. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1. O Contrato poderá ser rescindido em conformidade com o artigo 79, I, II e III, 

da Lei nº 8.666/93 e, nas seguintes hipóteses:  

a) por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93; 

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

c) judicial, nos termos da legislação; 

 

9.1.1. O distrato faz cessar as obrigações deste ajuste, sendo devido à CONTRATADA 

o pagamento proporcional aos serviços prestados, facultando ao CONTRATANTE à 

aplicação das medidas previstas no artigo 80 do mesmo diploma legal. 
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9.2. A intenção de rescindir o contrato pela Contratada, deverá ser efetuada com 

antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS CONTRATUAIS  

10.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 25% (vinte e cindo 

por cento) do valor do contrato, conforme prevê o artigo 65 § 1º da Lei nº 8.666/93.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 Fica eleito o Foro da Comarca de Guaporé para dirimir dúvidas ou questões 

oriundas do presente instrumento, obrigando-se as partes entre si e sucessores para bem 

e fielmente cumpri-lo.  

 

   E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 05 (cinco) 

vias de igual teor e forma, que lido e achado conforme vai assinado pelas partes e por 

duas testemunhas, para os devidos fins legais.  

  

  

Guaporé, 24 de agosto de 2021.      

 

NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS 

LTDA. VALDIR CARLOS FABRIS 

CONTRATADA CONTRATANTE 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: SANDRA AGOSTI 

 

_______________________ 

ASSESSORA JURÍDICA 

OAB/RS 59.454 
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ANEXO I-A 

 

PROJETO BÁSICO: RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ÚMIDOS 

(ORGÂNICOS). 

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 empresas interessadas em participar do processo licitatório 

para contratação dos serviços envolvendo as demandas pertinentes aos resíduos sólidos 

domiciliares orgânicos no município de Guaporé/RS. 

 

1. OBJETO 

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

elaboração de proposta para os serviços:  

 Item 1 – Coleta dos resíduos sólidos domiciliares orgânicos dentro da área do 

município (Zona Urbana e Distritos) e Transporte para a Disposição Final em Aterro 

Sanitário (Planeta Comércio e Reciclagem de Resíduos e Sucatas LTDA., localizado na 

Linha 9°, EST RS 129, Km 142,3 Município de Serafina Corrêa); 

 

2. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Segundo Gouveia (2012), com o desenvolvimento econômico, com o crescimento 

populacional, a urbanização e a revolução tecnológica, vem trazendo alterações no estilo 

de vida, nos formatos de produção e no consumo da população. Como decorrência direta 

desses processos, vem ocorrendo um aumento na produção de resíduos sólidos, tanto em 

quantidade como em diversidade, principalmente nos grandes centros urbanos. 

De acordo com 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 
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putrescíveis, objetos de uso pessoal, artigos de higiene, peças de vestuário, diversos 

utilitários e bens duráveis (eletrodomésticos, mobílias e outros).  

Deste modo, com a finalidade de 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. 

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

dos resíduos sólidos é um conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas 

etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento/destinação final e disposição 

final, conforme apresentado no Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS de Guaporé/RS. A seguir seguem as definições das etapas 

do gerenciamento: 

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

meio onde são gerados. 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 
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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 2020 era de aproximadamente 25.968 habitantes, com uma área 

territorial de 297,54 km². Atualmente o município é 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 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 
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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, o município de 

Guaporé enquadra-se na 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, foram 

considerados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaporé (SMMA), o banco 

de dados referente aos meses de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, através de 

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 de 0,6014 kg/hab./dia. Além 

disso foi possível quantificar isoladamente a geração dos resíduos sólidos domiciliares 

secos e orgânicos e para este projeto destaca-se a geração dos resíduos sólidos 

domiciliares orgânicos, totalizando para o período de estudo uma geração média de 0,47 

kg/hab./dia (geração adotada para o projeto). Quando verificadas as pesagens 

referentes ao período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, totalizando uma média 

mensal de geração de 468,54 toneladas de resíduos, pôde-se prever a quantidade média 

disponibilizada para cada tipo de resíduo. Para isso, utilizou-se a geração adotada para 

o projeto, verificando que aproximadamente 75,66%(em peso) dos resíduos coletados 

apresentaram características orgânicas, totalizando uma estimativa de 354,53 

toneladas/mês de resíduos sólidos orgânicos, conforme pode ser visualizado no Gráfico 

01. 

 

 

 

 

Gráfico 1- Geração de Resíduos Sólidos no período de Jan/20 a Jan/21. 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
19 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

 

Fonte: SMMA (2021). 

 

Ao final da avaliação realizada pela SMMA, com relação aos resíduos sólidos 

orgânicos constatou-se que a quantidade de resíduos no ano de 2020 é inferior ao ano de 

2019. Esta diminuição (2,26%) associa-se as questões da pandemia de COVID-19, bem 

com as restrições de eventos públicos, a diminuição de eventos particulares e crise 

econômica (redução de carga horária e/ou atendimento dos estabelecimentos comerciais). 

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. 

 a ( 

3. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares Orgânicos 

 Entende-se como coleta dos resíduos sólidos domiciliares orgânicos, a coleta de 

forma direta e indireta de todos os resíduos domiciliares e comerciais passíveis de 

compostagem e/ou rejeitos, gerados no município de Guaporé, incluso seu transporte até 

o aterro sanitário devidamente licenciado para Operação. Deste modo, seguem as 

especificações: 

a) A Contratada deverá efetuar a coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares 

orgânicos na totalidade dos logradouros deste município, de acordo com as regras 

mínimas determinadas neste documento e seus anexos, sem interrupções, exceto as 

formais e previamente programadas entre a Contratada e a Contratante. Os possíveis 

349.12 337.99 336.64 329.32 343.14 352.93 382.18 359.89 366.6 351.44 339.59
395.99 364.09 354.53

152.72
110.92 130.91 102.07 95.75 122.25 112.24 96.6 105.65 116.11 99.27 125.94 111.69 114.01

501.84
448.91 467.55 431.39 438.89 475.18 494.42

456.49 472.25 467.55 438.86
521.93

475.78 468.54

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 MEDIA
TOTAL

RESÍDUOS ORGÂNICOS (ton) RESÍDUOS SECOS (ton) TOTAL/MÊS (ton)



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
20 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

novos logradouros abertos durante a vigência do serviço deverão ser atendidos pelo 

mesmo sem gerar ônus para a Contratante; 

 

3.2. Deverão ser coletados 

Resíduos sólidos domiciliares orgânicos 

a) Resíduos caracterizados anteriormente, em embalagens do tipo sacos plásticos com 

capacidade de até 100 litros; 

b) Resíduos soltos por rompimento de sacos por ação de animais ou catação, devendo 

para tal a guarnição possuir ferramentas adequadas de recolhimento; 

c) Resíduos de feiras livres e eventos realizados no Município (Estação Ferroviária, 

Autódromo, Ginásio Municipal, Parque de Rodeios, Mostra Guaporé e outros 

eventos/ações que possam ocorrer), sempre comunicada previamente a Contratada, 

desde que atenda os volumes máximos especificados anteriormente; 

d) Resíduos colocados em logradouros que não permitam a entrada de caminhões, sendo 

que para tal deverá ser utilizado o método manual; 

e) Resíduos armazenados em contêineres onde deverão ser basculados para o caminhão 

da coleta, sendo que estes deverão retornar ao passeio público no mesmo local de 

onde foram retirados. 

 

 3.3. Não deverão ser coletados 

a) Resíduos industriais; 

b) Resíduos de serviços de saúde, de ambulatórios, farmácias, consultórios médicos e 

outros não classificados como resíduos domiciliares; 

c) Resíduos de construção civil e de demolição como caliças, restos de tijolos e 

embalagens contaminadas; 

d) Resíduos considerados como volumosos, resíduos eletrônicos e resíduos de poda ou 

jardinagem; 

e) Resíduos orgânicos em embalagens com capacidade de volume maior do que 100 

litros ou capacidade de peso maior do que 50 quilos; 

f) Lâmpadas fluorescentes, baterias, pilhas, pneus, óleos lubrificantes seus resíduos e 

embalagens, agrotóxicos seus resíduos e embalagens, latas de tinta e Resíduos Classe 
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I (resíduos perigosos que possuam características de inflamabilidade, reatividade e 

corrosividade); 

g) Resíduos orgânicos colocados no pátio ou área privada de residências ou 

estabelecimentos comerciais ou industriais em qualquer condição.   

 

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA 

a) A coleta deverá ser executada de forma direta e indireta, sendo que deverá ser 

realizada de forma diária em locais de maior concentração de geração de resíduos e 

alternada em locais de menor geração, conforme Anexo II-A; 

b) A frequência de coleta ocorre de segunda a sábado, em turno diurno, sendo 

diariamente na área central, em dias alternados nos bairros e distritos conforme 

roteiros e horários descritos no Anexo II-A. As coletas que não forem realizadas nos 

feriados nacionais, deverão ocorrer normalmente no próximo dia estabelecido no 

roteiro. 

 

5. EQUIPE ENVOLVIDA 

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

responsável pela Execução da Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares Úmidos (Orgânicos), contendo exclusividade de 15 horas/mês e 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para as atividades propostas neste 

projeto básico; 

b) A Contratada deverá manter em seu quadro profissional um Chefe de Turma 

responsável por coordenar, organizar e chefiar a execução dos trabalhos das equipes 

de coleta (orgânico e seco), com carga horária mensal de 87 (oitenta e sete) horas, 

para atender as demandas do município de Guaporé. As despesas referentes ao 

deslocamento, quando necessário, ficarão a cargo da Contratada, uma vez que os 

custos de vale transporte e vale alimentação para esta função já estão contemplados 

na planilha orçamentária.  

c) A Contratada deverá disponibilizar um número de telefone no mínimo para contato 

direto, com serviço de ligação local ou gratuito, em horário comercial (horário da 

prestação dos serviços); 
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d) 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; 

e) A guarnição para cada veículo coletor deverá ser composta de 1 (um) motorista e 3 

(três) coletores. Para o município de Guaporé serão necessárias 2 (duas) guarnições; 

f) A equipe de coletores deverá estar na cabine do caminhão sempre que o mesmo esteja 

fora do setor de coleta, antes do mesmo ou no trajeto até o local de disposição final 

ambientalmente adequada; 

g) O motorista deverá, sempre que possível, parar o veículo coletor em local apropriado 

que não ofereça perigo à comunidade e não atrapalhe o fluxo do trânsito; 

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

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

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

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

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

ordeira; 

j) Todo recurso humano envolvido na operação da coleta e transporte, motoristas e 

coletores, deverão ser do quadro funcional da Contratada, sendo vedada a 

subcontratação para estas atividades; 

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

e portando Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s; 

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

e EPI’s listados neste documento; 

m) Quanto ao piso salarial e insalubridade, a Contratada deverá seguir os dispostos nas 

convenções coletivas de trabalho para cada categoria; 

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

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

equipamentos de proteção individual (EPI): conforme tabela 2. 

Tabela 2 – Durabilidade estimada de Insumos e EPI’s. 

 

Durabilidade (meses) estimada de Insumos e EPI’s Obrigatórios 
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Protetor solar ≥ a FPS 30; 1,26 meses 

Boné; 6 meses 

Luvas de proteção para coleta; 1 mês 

Camisetas em tecido poliviscose com 

faixa reflexiva de 5 cm nas mangas e 

no corpo; 

6 meses 

Jaquetas com sinalização reflexivo 

(NBR 15.292) em malha colegial com 

zíper e com faixas reflexivas de 5 cm 

nas mangas e corpo; 

24 meses 

Calças com cordão e elástico, em 

tecido 100% poliéster com faixa 

reflexiva de 5 cm; 

6 meses 

Botina de segurança com palmilha de 

aço; 

6 meses 

Meia de algodão com cano alto; 2 meses 

Capa de chuva amarela com 

reflexivo; 

6 meses 

Água;  Fornecimento gratuito e ilimitado 

 

*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. 

*A durabilidade estimada dos materiais teve por parâmetro a base nos dados 

informados pelos fabricantes dos produtos. Utilizou-se para fins de projeto os valores 

da tabela de durabilidade dos materiais para os coletores. Sendo que para as demais 

funções (motoristas), tendo em vista as condições de trabalho, a durabilidade dos 

materiais será maior.  

 

o) Fica sob responsabilidade da empresa Contratada a realização da higienização dos 

uniformes e EPI’s listados na tabela 2, sendo os custos contemplados na planilha 

orçamentária em anexo a este projeto. 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
24 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

p) A Contratada deverá dispor de um imóvel, que poderá ser próprio ou locado (garagem, 

pavilhão e/ou área) situado no município de Guaporé, para o estacionamento dos 

veículos coletores, provido de sanitário/vestiário, onde poderá ser realizada a troca de 

vestes e higienização dos uniformes e EPI’s, sendo que para esta deverá dispor de 

funcionário com carga horária mensal de 78 (setenta e oito) horas. Sendo que para esses 

itens, o custo está previsto na planilha orçamentária em anexo a este projeto. Destaca-

se que esse custo previsto contempla também a frota e guarnição da coleta dos resíduos 

sólidos domiciliares secos. 

 

6. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

  A escolha dos equipamentos e veículos coletores leva em conta diversos fatores, 

sendo os principais: a natureza e a quantidade do resíduo; a alteração das características 

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

e manutenção; as condições de tráfego da cidade. Os equipamentos compactadores são 

recomendados para áreas de média a alta densidades, em vias que apresentem condições 

favoráveis de tráfego. Ressalta-se as seguintes vantagens quando se trata de equipamentos 

compactadores, como: a capacidade de transportar muito mais lixo que as carrocerias sem 

compactação, desta forma otimizando custos e uso de recursos naturais; a baixa altura de 

carregamento (no nível da cintura), facilitando o serviço dos coletores que 

consequentemente apresentam maior produtividade; a rapidez na operação de descarga 

do material, já que são providos de mecanismos de ejeção; a eliminação dos 

inconvenientes sanitários decorrentes da presença de trabalhador arrumando o lixo na 

carroceria ou do espalhamento do material na via pública; e a não alteração do potencial 

para diversas destinações finais para os resíduos coletados. Assim, consideram-se as 

seguintes especificações: 

 Resíduos sólidos domiciliares orgânicos: 

a) A coleta deverá ser efetuada por caminhão com capacidade mínima de 6 (seis) 

toneladas e compactador com capacidade mínima de 12 (doze) m³. O conjunto (veículo 

+ compactador) devem ser dotados de sistema para coleta mecânica (Lifter) para 

levantamento e basculamento de contêineres de até 1000 litros de capacidade. Os veículos 

e equipamentos coletores não poderão operar com idade superior a 10 anos; 
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b) O carregamento deve ser feito sempre pelo fundo dos veículos; 

c) A Contratada deverá manter o(s) veículo(s) em perfeitas condições de funcionamento 

e limpeza; 

d) A Contratada deverá possuir ferramentas necessárias à complementação dos 

serviços, caso necessário, como: Pá de concha e vassoura para coletores; 

e) 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; 

f) A Contratada deverá dispor de instalações fixas para a permanência dos veículos fora 

do horário da coleta, não sendo permitida a permanência de veículos nas vias públicas 

quando não estiverem em serviço. Considerando, a previsão de despesas estimadas na 

planilha de composição de custos anexa a este projeto. 

g) Em caso de avaria ou dano que impossibilite o caminhão de realizar a coleta 

programada, o mesmo deverá ser substituído imediatamente. De acordo com isso, a 

Contratante prevê a remuneração mensal de 10% sobre o custo de depreciação e 

remuneração de capital do equipamento para frota reserva. Esta remuneração contempla 

eventuais necessidades de substituição de equipamentos coletores, sempre que estiverem 

fora de operação, seja por necessidade de manutenção ou quaisquer outros motivos; 

h) Todos os veículos deverão possuir identificação da Contratada, com número de 

telefone para contato e constar a identificação de uso exclusivo para o Município de 

Guaporé em suas laterais, bem como letreiros de identificação de coleta de resíduos 

ORGÂNICOS em suas laterais; 

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

 Caixa de captação de chorume, com ano de fabricação não superior a 10 anos, 

com capacidade suficiente para armazenamento de todo o chorume gerado durante 

a coleta dos resíduos orgânicos. A caixa deverá estar em perfeitas condições de 

contenção, não permitindo o vazamento do líquido durante a coleta e transporte 

até a disposição final. Diante disso deverão ser realizadas limpezas periódicas da 

caixa coletora e todo o chorume gerado deverá seguir para tratamento no aterro 

sanitário contratado pelo Município de Guaporé;  

 Sinalização rotativa cor âmbar tipo giroflex ou similar;  
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 Dispositivo que evite a poluição sonora; 

 Sinalização sonora para marcha à ré; 

 Espelhos retrovisores em ambos os lados; 

 Iluminação na boca de carga que possibilite a visualização noturna deste 

compartimento, de forma a minimizar a possibilidade de acidente com os coletores, 

em caso de trabalho noturno;  

 Campainha ou mecanismo similar na cabine do veículo com acionamento pela 

traseira do equipamento, com o propósito de permitir que a guarnição solicite a 

parada imediata dele, em caso de emergência, sem que haja a necessidade do 

comando verbal; 

 Sistema de posicionamento global (GPS) para o monitoramento das rotas, dias e 

frequência de trabalho, aumentando assim a eficiência da coleta; 

 Letreiros indicativos padronizados definidos pelo Contratante; 

 Indicação do número de frota para identificação do veículo; 

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

serviço.  

 

7. DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA 

a) Os resíduos sólidos domiciliares orgânicos deverão seguir para Disposição Final no 

Aterro Sanitário da empresa Planeta Comércio e Reciclagem de Resíduos e Sucatas 

LTDA, localizado na Linha 9°, EST RS 129, Km 142,3 Município de Serafina Corrêa, 

conforme contrato nº 01/2021, disponível para consulta no site do Município de Guaporé, 

no portal da transparência; 

b) Tendo em vista a distância do Município de Guaporé até o ponto de descarga dos 

resíduos sólidos domiciliares orgânicos não fica autorizada a atividade de transbordo. 

*Embora o PMGIRS descreva a necessidade de Compostagem dos resíduos sólidos 

domiciliares orgânicos considerou-se como base para planilha de composição de custos, 

que a quantidade total dos resíduos sólidos domiciliares orgânicos coletados seja 

disposta em Aterro Sanitário, em função de que através de pesquisa realizada e 

documentada, no estado do Rio Grande do Sul atualmente não exista empresa apta com 

Licenciamento Ambiental que realize a operação de Compostagem de RSU. 
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8. SANÇÕES E PENALIDADES REFERENTE 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. Não obstante, salienta-se a necessidade de previsão de 

penalidades para tais infrações no Edital.  

            O não cumprimento das obrigações constantes no projeto básico, sujeitará a 

contratada às seguintes sanções e penalidades: 

a) Advertência, por escrito, sendo o licitante vencedor devidamente citado; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.1. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações elencadas como LEVES, conforme 

discriminado abaixo, a mesma receberá advertência do órgão responsável pela 

fiscalização dos serviços. 

8.1.1 São Consideradas infrações LEVES: 

8.1.1.1. Por deixar de coletar lixo corretamente disposto para recolhimento, 

comprovadamente colocado antes da passagem do veículo coletor; 

8.1.1.2. Por não executar corretamente o roteiro designado neste projeto básico e seus 

anexos dentro do setor de coleta; 

8.1.1.3.  Por iniciar os serviços fora dos horários determinados; 

8.1.1.4. Por terminar os serviços além dos horários determinados; 

8.1.1.5. Por utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado; 

8.1.1.6. Por transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa 

execução do serviço; 

8.1.1.7. Por deixar suja a via pública por derramamento de detritos do lixo coletado; 

8.1.1.8. Por permitir que os coletores permaneçam nos setores de coleta enquanto o 

veículo coletor for efetuar a descarga; 

8.1.1.9. Por transitar com veículos coletores fora dos seus respectivos roteiros com 

coletores sendo transportados nos estribos dos equipamentos; 
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8.1.1.10. Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou EPI’s conforme 

definido no projeto básico; 

8.1.1.11. Por manter seus veículos estacionados em via pública fora dos horários de 

serviço e sem justificativa; 

8.1.1.12. Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) – referente à 

execução – até o início da prestação dos serviços; 

8.1.1.13. A reincidência em infração considerada como leve, compreendida em um 

período de 30(trinta) dias entre a aplicação da advertência e a reincidência, ensejará a 

aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global contratado.  

8.2. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações consideradas como MÉDIAS, conforme 

abaixo discriminado, a mesma ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor global contratado. 

8.2.1. São consideradas infrações MÉDIAS: 

8.2.1.1. Por não atender as orientações técnicas quanto aos procedimentos de descarga de 

resíduos; 

8.2.1.2. Por amontoar lixo de diversas economias em um único local para facilitar o 

recolhimento; 

8.2.1.3.  Por não dispor da reserva de funcionários na quantidade definida neste projeto 

básico; 

8.2.1.4.  Por não dispor dos equipamentos com as ferramentas exigidas; 

8.2.1.5 Por não atender solicitação de informações da fiscalização do Município, dentro 

dos prazos estipulados; 

8.2.1.6. Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização do 

Município; 

8.2.1.7. Por permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com respeito 

para com a população, durante a execução dos serviços; 

8.2.1.8. Por transitar com os veículos coletores, impedindo propositadamente o livre 

trânsito dos demais veículos; 

8.2.1.9. Por permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos 

domicílios atendidos pelo serviço; 
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8.2.1.10. Por executar outros serviços, que não sejam o objeto do presente contrato, 

durante os horários de coleta e com as equipes prestadoras de serviço para o Município; 

8.2.1.11. Por coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não estejam definidos no 

projeto básico; 

8.2.1.12. Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido neste 

projeto básico; 

8.2.1.13. Realizar a coleta com os veículos em inadequado estado de conservação, 

incluindo pneus, lataria, equipamentos, acessórios etc.; 

8.2.1.14. A reincidência em infração considerada como média compreendida em um 

período de 30 (trinta) dias entre a primeira infração e a reincidência, ensejará a aplicação 

de multa grave. 

8.3. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações consideradas como GRAVES, conforme 

discriminado abaixo, a mesma ensejará a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor global contratado. 

8.3.1 São consideradas infrações GRAVES: 

8.3.1.1. Por deixar de coletar os resíduos de forma parcial no dia especificado no roteiro; 

8.3.1.2. Por não apresentar relatórios técnicos solicitados neste projeto básico; 

8.3.1.3. A reincidência em infração considerada como grave compreendida em um 

período de 30(trinta) dias entre a primeira infração e a reincidência, poderá a critério da 

fiscalização ensejar o rompimento contratual, podendo ainda ser cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de 2(dois) anos, assegurado o direito da ampla defesa a CONTRATADA. 

8.4. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações consideradas como GRAVÍSSIMAS, 

conforme discriminado abaixo, a mesma ensejará a aplicação de multa de 25%(vinte e 

cinco por cento) sobre o valor global contratado, podendo haver rompimento do contrato, 

sendo ainda possível ser aplicada a pena de suspensão do direito de licitar e o 

impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos 

(declaração de inidoneidade). 

8.4.1 São consideradas infrações GRAVÍSSIMAS: 

8.4.1.2. Atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de 

Início dos Serviços”; 
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8.4.1.3. Por deixar de coletar totalmente os resíduos no dia especificado no roteiro; 

8.4.1.4. Fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos; 

8.4.1.5. 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; 

8.4.1.6 Lançar chorume da caixa coletora do caminhão em local inadequado; 

8.4.1.7 Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado pelo projeto 

básico. 

8.5. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitando o 

princípio do contraditório e ampla defesa, deverá ser recolhida na Tesouraria da Secretaria 

Municipal da Fazenda, no prazo máximo de 10(dez) dias, após o recebimento da 

notificação, em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, ficando a empresa 

obrigada a comprová-lo, mediante a apresentação de cópia do recibo do pagamento 

efetuado. 

8.6. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 

acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao 

mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 

(sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado 

judicialmente. 

8.7. No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da 

dívida, o Município de Guaporé poderá proceder ao desconto da multa devida na 

proporção do crédito. 

8.8. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a 

empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada 

judicialmente. 

8.9. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 

licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada das perdas e 

danos junto ao Município de Guaporé, decorrentes das infrações cometidas. 

8.10. A constante reincidência do não cumprimento do presente do projeto básico em 

qualquer graduação de infração poderá resultar na rescisão contratual sem ônus ao 

Município de Guaporé. 
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9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) A Contratada será responsável por todos os ônus e obrigações referentes a 

legislação fiscal, social, trabalhista, comercial e tributária, bem como pelos 

eventuais acidentes, danos e prejuízos que a qualquer título causar a 

CONTRATANTE ou ao ATERRO SANITÁRIO, ao meio ambiente ou a 

terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, respondendo por 

si e seus sucessores; 

b) A Contratada deverá disponibilizar o acesso ao sistema de monitoramento de frota para 

a equipe da SMMA, no prazo máximo de até 48(quarenta e oito) horas após a emissão 

da Ordem de Início dos Serviços; 

c) A Contratada deverá enviar mensalmente a SMMA relatório das coletas assinado pelo 

Engenheiro responsável, contendo no mínimo as seguintes informações: data de 

coleta, rota, classificação do resíduo, placa do(s) veículo(s), pesagens e quilometragem 

realizada;  

d) A Contratada deverá enviar trimestralmente a SMMA, relatório técnico fotográfico, 

assinado pelo Engenheiro responsável pela Coleta e Transporte dos resíduos sólidos, 

informando as condições de coleta, armazenagem dos resíduos, bem como as técnicas 

de tratamento realizadas e suas eficiências; 

e) Quanto aos veículos, é de responsabilidade da Contratada a realização de limpezas 

periódicas da caixa coletora e todo o chorume gerado deverá seguir para tratamento no 

aterro sanitário contratado pelo município de Guaporé. Deste modo, a Contratada 

deverá comprovar a destinação do chorume, através da apresentação mensal de 

relatório técnico e fotográfico assinado pelo Engenheiro responsável, referente as 

manutenções e limpezas realizadas; 

f) A Contratada deverá zelar pelos contêineres de propriedade da 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;  

g)  Apresentar mensalmente planilha de controle e entrega de EPI’s, comprovando a 

entrega dos materiais aos funcionários conforme durabilidade estimada na tabela 2, e 
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planilha de custos (anexo a este projeto), bem como deverá apresentar comprovante 

fiscal de aquisição dos mesmos; 

h) Apresentar mensalmente comprovante de que a empresa executa a higienização diária 

dos uniformes e EPI’s fornecidos aos funcionários; 

i) A Contratada deverá apresentar os comprovantes do vínculo empregatício do 

funcionário (a) que realizará a limpeza do espaço físico, bem como efetuará a 

higienização dos uniformes; 

j) A Contratada terá o prazo máximo de 30(trinta) dias a contar da emissão da Ordem de 

Início dos Serviços, para apresentar a comprovação de atendimento ao item 5. letra P; 

k) A Contratada deverá no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar o nº 

de telefone do Chefe de Turma bem como a nomeação do mesmo; 

l) A Contratada deverá semestralmente a pedido da SMMA, fornecer de maneira a 

fortalecer sua responsabilidade ambiental, materiais para campanhas institucionais 

envolvendo: os cronogramas, as rotas de coletas, as técnicas e orientações para 

separação dos resíduos, além de realizar atividades de educação ambiental (para 

educandários e comunidade em geral), peça teatral e palestras relacionadas ao tema, 

de acordo com orientações e cronograma estabelecidos previamente junto a SMMA. 

 

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 

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 2021/2021 – 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; Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos – Ministério do Meio Ambiente – Secretaria de Qualidade Ambiental-2020; 

Convenção Coletiva 2020-2021 - Passo Fundo/RS - Sindicato das Empresas de 

Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul - SETCERGS; 
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Acordo Coletivo de Trabalho 2020-2021 – Processo n° 2020.000005969-4 Sindicatos do 

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

CAGED; CEEE; Tabela FIPE; NR-6 Equipamentos de Proteção Individual; Google 

Mapas; Atas de Registros Municipais referentes ao ano de 2021; Pedidos municipais 

referentes ao ano de 2021; Relatórios de pesagens de resíduos destinados aos Aterros 

Sanitários referente ao período de 2020 e 2021; e Orçamentos em mercado local, sites e 

empresas especializadas nas diversas áreas que compõem os serviços a serem contratados.  

 

Guaporé/RS, 08 de abril de 2021. 

 

Monia Zampeze 

Bióloga / CRBio 95258/03-D 

Secretária Municipal de Meio Ambiente 

 

Arthur Eduardo Vanzella 

Engenheiro Ambiental /CREA RS 213316 

Assessor Ambiental 

ANEXO I-B 

 

PROJETO BÁSICO: RESÍDUO SÓLIDO DOMICILIAR SECO. 

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 empresas interessadas em participar do processo licitatório 

para contratação dos serviços envolvendo as demandas pertinentes aos resíduos sólidos 

domiciliares secos no município de Guaporé/RS. 

 

1. OBJETO 

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

elaboração de proposta para os serviços:  
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 Item 1 – Coleta dos resíduos sólidos domiciliares secos dentro da área do 

município (Zona Urbana, Zona Rural e Distritos), Transporte e Destinação Final 

(Triagem/Reciclagem). 

  

2. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Segundo Gouveia (2012), com o desenvolvimento econômico, com o crescimento 

populacional, a urbanização e a revolução tecnológica, vem trazendo alterações no estilo 

de vida, nos formatos de produção e no consumo da população. Como decorrência direta 

desses processos, vem ocorrendo um aumento na produção de resíduos sólidos, tanto em 

quantidade como em diversidade, principalmente nos grandes centros urbanos. 

De acordo com 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).  

Deste modo, com a finalidade de 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. 

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

resíduos sólidos é um conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas 

etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento/destinação final e disposição 

final, conforme apresentado no Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos – PMGIRS de Guaporé/RS. A seguir seguem as definições das etapas 

do gerenciamento: 

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

do meio onde são gerados. A escolha das rotas de coleta, frequências e tipos de 

veículos influenciam diretamente as etapas posteriores de gerenciamento;  
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 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.  

 Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve 

a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas 

à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do 

SNVS e do Suasa;  

 Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades 

de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição 

final ambientalmente adequada;  

 

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 
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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. 

A garantia da eficiência de um sistema de coleta seletiva deve estar associada a 

três componentes: 

 Conscientização e motivação da comunidade participante; 

 Implantação de uma estrutura operacional compatível para o desenvolvimento das 

atividades de coleta, triagem e comercialização, em função do quantitativo de 

resíduos a serem coletados e a eficiência de recuperação de material reciclável 

pretendida; 

 Mudança de hábitos e costumes da população. 

 

2.1. Quanto ao município de Guaporé  

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

pelo IBGE para o ano de 2020 era de aproximadamente 25.968 habitantes, com uma área 

territorial de 297,54 km². Atualmente o município é 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 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 2- Geração de resíduos 
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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, o município de 

Guaporé enquadra-se na 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, foram 

considerados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaporé (SMMA), o banco 

de dados referente aos meses de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, através de 

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 de 0,6014 kg/hab./dia. Além 

disso foi possível quantificar isoladamente a geração dos resíduos sólidos domiciliares 

secos e orgânicos e para este projeto destaca-se a geração dos resíduos sólidos 

domiciliares secos, totalizando para o período de estudo uma geração média de 0,13 

kg/hab./dia (geração adotada para o projeto). Quando verificadas as pesagens 

referentes ao período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021, totalizando uma média 

mensal de geração de 468,54 toneladas de resíduos, pôde-se prever a quantidade média 

disponibilizada para cada tipo de resíduo. Para isso, utilizou-se a geração adotada para 

o projeto, verificando que aproximadamente 24,34%(em peso) dos resíduos coletados 

apresentaram características seletivas, totalizando uma estimativa de 114,01 

toneladas/mês de resíduos sólidos secos, conforme pode ser visualizado no Gráfico 01. 

Gráfico 3- Geração de Resíduos Sólidos no período de Jan/20 a Jan/21. 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
38 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

 

Fonte: SMMA (2021). 

 

 Ao final da avaliação realizada pela SMMA, com relação aos resíduos sólidos 

domiciliares secos constatou-se que, atualmente se comparado a estudos realizados pela 

SMMA no ano de 2019 houve um pequeno aumento (1,48%) na disponibilização de 

resíduos com relação ao ano de 2020. 

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. 

 

3. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. Coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares Secos 

 Entende-se como coleta dos resíduos sólidos domiciliares secos, a coleta de forma 

direta e indireta de todos os resíduos domiciliares e comerciais passíveis de reciclagem, 

gerados no município de Guaporé, incluso seu transporte até a usina de triagem e 

reciclagem devidamente licenciada para Operação. Deste modo, seguem as 

especificações: 

 A Contratada deverá efetuar a coleta dos resíduos sólidos domiciliares secos na 

totalidade dos logradouros deste município, de acordo com as regras mínimas 

determinadas neste documento e seus anexos, sem interrupções, exceto as formais e 

previamente programadas entre a Contratada e a Contratante. Os possíveis novos 

349.12 337.99 336.64 329.32 343.14 352.93 382.18 359.89 366.6 351.44 339.59
395.99 364.09 354.53

152.72
110.92 130.91 102.07 95.75 122.25 112.24 96.6 105.65 116.11 99.27 125.94 111.69 114.01

501.84
448.91 467.55 431.39 438.89 475.18 494.42

456.49 472.25 467.55 438.86
521.93

475.78 468.54

jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 MEDIA
TOTAL

RESÍDUOS ORGÂNICOS (ton) RESÍDUOS SECOS (ton) TOTAL/MÊS (ton)
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logradouros abertos durante a vigência do serviço deverão ser atendidos pelo mesmo sem 

gerar ônus para o Contratante; 

 

3.2. Deverão ser coletados 

Resíduos sólidos domiciliares secos 

a) Resíduos caracterizados anteriormente, em embalagens do tipo sacos plásticos 

com capacidade de até 100 litros; 

b) Resíduos soltos por rompimento de sacos por ação de animais ou catação, devendo 

para tal a guarnição possuir ferramentas adequadas de recolhimento; 

c) Resíduos de feiras livres e eventos realizados no Município (Estação Ferroviária, 

Autódromo, Ginásio Municipal, Parque de Rodeios, Mostra Guaporé e outros 

eventos/ações que possam ocorrer), sempre comunicada previamente a Contratada, 

desde que atenda os volumes máximos especificados anteriormente; 

d) Resíduos colocados em logradouros que não permitam a entrada de caminhões, sendo 

que para tal deverá ser utilizado o método manual; 

e) Resíduos de sucatas metálicas em geral, sucatas de maquinários agrícolas, e lonas 

das atividades agrossilvipastoris, unicamente na Zona Rural. Estes resíduos também 

deverão seguir para Destinação Final (Triagem/Reciclagem); 

f) Resíduos armazenados em contêineres deverão ser basculados para o caminhão da 

coleta, sendo que estes deverão retornar ao passeio público no mesmo local de onde 

foram retiradas. 

 

3.3. Não deverão ser coletados 

a) Resíduos industriais; 

b) Resíduos de serviços de saúde, de ambulatórios, farmácias, consultórios médicos e 

outros não classificados como resíduos domiciliares; 

c) Resíduos de construção civil e de demolição como caliças, restos de tijolos e 

embalagens contaminadas; 

d) Resíduos considerados como volumosos, resíduos eletrônicos e resíduos de poda ou 

jardinagem; 
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e) Resíduos secos em embalagens com capacidade de volume maior do que 100 litros 

ou capacidade de peso maior do que 50 quilos; 

f) Lâmpadas fluorescentes, baterias, pilhas, pneus, óleos lubrificantes seus resíduos e 

embalagens, agrotóxicos seus resíduos e embalagens, latas de tinta e Resíduos Classe 

I (resíduos perigosos que possuam características de inflamabilidade, reatividade e 

corrosividade); 

g) Resíduos secos colocados no pátio ou área privada de residências ou 

estabelecimentos comerciais ou industriais em qualquer condição.   

   

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA 

A coleta deverá ser executada de forma direta e indireta, sendo que deverá ser 

realizada de forma alternada conforme os anexos, II-B e II-C; 

A frequência de coleta ocorre de segunda a sábado, em turno diurno, ocorrendo 

em dias alternados na área central, bairros e distritos conforme roteiros e horários 

descritos nos Anexos II-B e II-C. As coletas que não forem realizadas nos feriados 

nacionais, deverão ocorrer em até 72 (setenta e duas) horas subsequentes a data do 

feriado. 

 

5. EQUIPE ENVOLVIDA 

a) Considerando que após a fiscalização por parte da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente aos contratos anteriores de recolhimento, transporte e destinação dos resíduos 

sólidos domiciliares secos, considerando a baixa ocorrência de chorume proveniente da 

característica do resíduo, e considerando a composição dos materiais coletados deste tipo 

de coleta, a Contratada deverá manter em seu quadro profissional, um Engenheiro 

responsável pela Execução da Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Domiciliares 

Secos, contendo exclusividade de 5 horas/mês e Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) para as atividades propostas neste projeto básico. Caso exista a necessidade de 

Transbordo, o Engenheiro ainda deverá ser responsável pelo acompanhamento e 

monitoramento das atividades a serem executadas bem como possuir ART para essa 

função; 
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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 coletor deverá ser composta de 1 (um) motorista, 

2 (dois) coletores titulares e 1 (um) coletor reserva. Destaca-se que o coletor reserva, 

poderá atuar caso necessário, auxiliando as equipes de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares orgânicos. Para o município de Guaporé será necessária 1 (uma) guarnição 

para atuarem tanto na área urbana quanto na área rural; 

d) A equipe de coletores deverá estar na cabine do caminhão sempre que esteja fora do setor 

de coleta, antes do mesmo ou no trajeto até o local de destinação final ambientalmente 

adequada; 

e) O motorista deverá, sempre que possível, parar o veículo coletor em local apropriado que 

não ofereça perigo à comunidade e não atrapalhe o fluxo do trânsito; 

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

como características ser cauteloso e cordial com a comunidade. Os coletores deverão 

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

asseio pessoal e apresentação e serem educados com a comunidade; 

g) Todos deverão colaborar para que o serviço transcorra sem algazarras e de forma ordeira; 

h) Todo recurso humano envolvido na operação da coleta e transporte, motoristas, coletores 

e demais envolvidos, deverão ser do quadro funcional da contratada, sendo vedada a 

subcontratação para estas atividades; 

i) Os funcionários da operação deverão apresentar-se obrigatoriamente uniformizados e 

portando Equipamentos de Proteção Individual - EPIs; 

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

EPI’s listados neste documento; 

k) Quanto ao piso salarial e insalubridade, a contratada deverá seguir os dispostos nas 

convenções coletivas de trabalho para cada categoria; 

l) A empresa Contratada deverá fornecer, gratuitamente, aos seus motoristas e coletores, no 

mínimo, os seguintes elementos de necessidade básica, uniformes e equipamentos de 

proteção individual (EPI): conforme tabela 2. 

Tabela 2 – Durabilidade estimada de Insumos e EPI’s. 
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Durabilidade (meses) estimada de Insumos e EPI’s Obrigatórios 

Protetor solar ≥ a FPS 30; 1,26 meses 

Boné; 6 meses 

Luvas de proteção para coleta; 1 mês 

Camisetas em tecido poliviscose com 

faixa reflexiva de 5 cm nas mangas e 

no corpo; 

6 meses 

Jaquetas com sinalização reflexivo 

(NBR 15.292) em malha colegial com 

zíper e com faixas reflexivas de 5 cm 

nas mangas e corpo; 

24 meses 

Calças com cordão e elástico, em 

tecido 100% poliéster com faixa 

reflexiva de 5 cm; 

6 meses 

Botina de segurança com palmilha de 

aço; 

6 meses 

Meia de algodão com cano alto; 2 meses 

Capa de chuva amarela com 

reflexivo; 

6 meses 

Água;  Fornecimento gratuito e ilimitado 

 

*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. 

*A durabilidade estimada dos materiais teve por parâmetro a base nos dados 

informados pelos fabricantes dos produtos. Utilizou-se para fins de projeto os valores 

da tabela de durabilidade dos materiais para os coletores. Sendo que para as demais 

funções (motoristas), tendo em vista as condições de trabalho, a durabilidade dos 

materiais será maior.  
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m) Fica sob responsabilidade da empresa Contratada a realização da higienização dos 

uniformes e EPI’s listados na tabela 2, sendo os custos contemplados na planilha 

orçamentária em anexo a este projeto; 

n) A Contratada deverá dispor de um imóvel, que poderá ser próprio ou locado 

(garagem, pavilhão e/ou área) situado no município de Guaporé, para o estacionamento 

dos veículos coletores, provido de sanitário/vestiário, onde poderá ser realizada a troca 

de vestes e higienização dos uniformes e EPI’s, sendo que para esta deverá dispor de 

funcionário com carga horária mensal de 78 (setenta e oito) horas. Ressalta-se que os 

custos referentes a funcionário para higienização e imóvel estão contemplados na planilha 

orçamentária do Anexo I-A (resíduos sólidos domiciliares orgânicos). 

 

6. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

 A escolha dos equipamentos e veículos coletores leva em conta diversos fatores, 

sendo os principais: a natureza e a quantidade do resíduo; a alteração das características 

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

e manutenção; as condições de tráfego da cidade. Os equipamentos compactadores são 

recomendados para áreas de média a alta densidades, em vias que apresentem condições 

favoráveis de tráfego. Ressalta-se as seguintes vantagens quando se trata de equipamentos 

compactadores, como: a capacidade de transportar muito mais lixo que as carrocerias sem 

compactação, desta forma otimizando custos e uso de recursos naturais; a baixa altura de 

carregamento (no nível da cintura), facilitando o serviço dos coletores que 

consequentemente apresentam maior produtividade; a rapidez na operação de descarga 

do material, já que são providos de mecanismos de ejeção; a eliminação dos 

inconvenientes sanitários decorrentes da presença de trabalhador arrumando o lixo na 

carroceria ou do espalhamento do material na via pública; e a não alteração do potencial 

para diversas destinações finais para os resíduos coletados. Assim, consideram-se as 

seguintes especificações: 

 Resíduos sólidos domiciliares secos: 

a) A coleta deverá ser efetuada por caminhão com capacidade mínima de 6 (seis) 

toneladas e compactador com capacidade mínima de 12 (doze) m³. O conjunto (veículo 

+ compactador) devem ser dotados de sistema para coleta mecânica (Lifter) para 
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levantamento e basculamento de contêineres de até 1000 litros de capacidade. Os veículos 

e equipamentos coletores não poderão operar com idade superior a 10 anos; 

b) O carregamento deve ser feito sempre pelo fundo dos veículos; 

c) A Contratada deverá manter o(s) veículo(s) em perfeitas condições de funcionamento 

e limpeza; 

d) A Contratada deverá possuir ferramentas necessárias à complementação dos 

serviços, caso necessário, como: Pá de concha e vassoura para coletores; 

e) 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; 

f) A Contratada deverá dispor de instalações fixas para a permanência dos veículos fora 

do horário da coleta, não sendo permitida a permanência de veículos nas vias públicas 

quando não estiverem em serviço. Considerando, a previsão de despesas estimadas na 

planilha de composição de custos anexa a este projeto; 

g) Em caso de avaria ou dano que impossibilite o caminhão de realizar a coleta 

programada, o mesmo deverá ser substituído imediatamente. De acordo com isso, a 

Contratante prevê a remuneração mensal de 10% sobre o custo de depreciação e 

remuneração de capital do equipamento para frota reserva. Esta remuneração contempla 

eventuais necessidades de substituição de equipamentos coletores, sempre que estiverem 

fora de operação, seja por necessidade de manutenção ou quaisquer outros motivos; 

h) Todos os veículos deverão possuir identificação da Contratada, com número de 

telefone para contato e constar a identificação de uso exclusivo para o Município de 

Guaporé em suas laterais, bem como letreiros de identificação de coleta de resíduos 

SECOS em suas laterais; 

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

 Caixa de captação de chorume, com ano de fabricação não superior a 10 anos, 

com capacidade suficiente para armazenamento de todo o chorume gerado durante 

a coleta dos resíduos secos. A caixa deverá estar em perfeitas condições de 

contenção, não permitindo o vazamento do líquido durante a coleta e transporte 

até a disposição final. Diante disso deverão ser realizadas limpezas periódicas da 
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caixa coletora e todo o chorume gerado deverá seguir para tratamento no aterro 

sanitário contratado pelo Município de Guaporé;  

 Sinalização rotativa cor âmbar tipo giroflex ou similar;  

 Dispositivo que evite a poluição sonora; 

 Sinalização sonora para marcha à ré; 

 Espelhos retrovisores em ambos os lados; 

 Iluminação na boca de carga que possibilite a visualização noturna deste 

compartimento, de forma a minimizar a possibilidade de acidente com os coletores, 

em caso de trabalho noturno;  

 Campainha ou mecanismo similar na cabine do veículo com acionamento pela 

traseira do equipamento, com o propósito de permitir que a guarnição solicite a 

parada imediata dele, em caso de emergência, sem que haja a necessidade do 

comando verbal; 

 Sistema de posicionamento global (GPS) para o monitoramento das rotas, dias e 

frequência de trabalho, aumentando assim a eficiência da coleta; 

 Letreiros indicativos padronizados definidos pelo Contratante; 

 Indicação do número de frota para identificação do veículo; 

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

serviço. 

 

7. DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA 

De modo a atender o princípio da economicidade e da competitividade visando 

ampla concorrência ao certame; Atendendo  a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

nº 12.305/2010), a qual tem como princípio o reconhecimento do resíduo sólido 

reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho 

e renda e promotor de cidadania; Contemplando o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 

onde o mesmo prevê que a recuperação de resíduos é parte fundamental da gestão e 

gerenciamento, seja para beneficiamento dos materiais ou aproveitamento energético, 

pois traz viabilidade financeira tanto pelos produtos comercializados quanto a economia 

gerada com o prolongamento de sua vida útil; Considerando o disposto no Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, o qual prevê a implantação 
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de uma estrutura operacional compatível para o desenvolvimento das atividades de coleta, 

triagem e comercialização, em função do quantitativo de resíduos a serem coletados e a 

eficiência de recuperação de material reciclável pretendida, a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente estabelece as seguintes sugestões e definições: 

 

a) Os resíduos sólidos domiciliares secos deverão seguir para destinação final 

ambientalmente adequada e devidamente Licenciada para a Operação, conforme 

Resolução CONSEMA nº 372/2018 e legislações ambientais municipais, para 

atividades pertinentes a Resíduos Sólidos Urbanos – RSU, podendo a mesma ser 

terceirizada; 

b) Sugere que a vencedora do certame, em um prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar 

da assinatura do contrato realize as etapas do Licenciamento Ambiental, atendendo a 

Resolução CONSEMA nº 372/2018 e Lei Municipal 4060/2019 para instalação e 

operação no Município de Guaporé/RS, da atividade pertinente a classificação dos 

resíduos sólidos secos, tendo em vista a destinação final (triagem/reciclagem) 

ambientalmente adequada desses materiais. Tendo em vista a importância da correta 

segregação desses resíduos visando questões no âmbito social (mercado de trabalho), 

econômica (fonte de renda) e ambiental (ambientalmente correta) desses materiais. 

Definiu-se na planilha orçamentária anexa a este projeto que, para a custear as despesas 

referente a implantação desta central de triagem (aluguel de pavilhão e equipamentos) o 

valor mensal será de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), valor este, estabelecido 

através de pesquisas de mercado e custos com equipamentos, além do mais, salientamos 

que a contratada irá beneficiar e comercializar os materiais e todo o valor da venda destes 

recicláveis ficará para a mesma.  

c) Tendo em vista a ampla concorrência, caso o local para destinação final (central de 

triagem/reciclagem) apresentado pela contratada (com a respectiva Licença para 

Operação e com capacidade para recebimento dos mesmos), estiver estabelecido e 

licenciado fora dos limites do município, não será realizada a ajuda de custos referente a 

implantação da central de triagem sugerida no item B. No entanto, o município poderá, 

mediante comprovação da empresa e fiscalização de contrato quanto a quilometragem 

realizada, efetuar o pagamento dos custos de quilometragem rodada (insumos e óleo 
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diesel) até o limite de 50 km do Município de Guaporé, acima desta quilometragem, os 

custos com o transporte deverão ser arcados pela empresa.  

d) A responsabilidade pelo rejeito gerado a partir da triagem dos resíduos sólidos 

domiciliares secos é de inteira responsabilidade da contratada, sem ônus ao município, 

devendo destinar este material para local devidamente licenciado (aterro sanitário); 

Entende-se que os resíduos secos possuem amplo potencial econômico, dessa forma, 

considerando os programas efetivos de coleta seletiva que ocorrem no município e banco 

de dados da SMMA, do total de resíduos disponibilizados para coleta  80%  é passível de 

reciclagem e apenas 20% rejeito. 

e) A responsabilidade pelo chorume gerado na coleta e triagem/reciclagem dos resíduos 

secos, especialmente em períodos chuvosos é de inteira responsabilidade da contratada, 

sem ônus ao município. A destinação do chorume deverá ser efetuada em local 

ambientalmente correto e devidamente licenciado. 

 

8. SANÇÕES E PENALIDADES REFERENTE 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. Não obstante, salienta-se a necessidade de previsão de 

penalidades para tais infrações no Edital.  

            O não cumprimento das obrigações constantes no projeto básico, sujeitará a 

contratada às seguintes sanções e penalidades: 

a) Advertência, por escrito, sendo o licitante vencedor devidamente citado; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar 

com a Administração Pública Local, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

8.1. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações elencadas como LEVES, conforme 

discriminado abaixo, a mesma receberá advertência do órgão responsável pela 

fiscalização dos serviços. 

8.1.1 São Consideradas infrações LEVES: 
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8.1.1.1. Por deixar de coletar lixo corretamente disposto para recolhimento, 

comprovadamente colocado antes da passagem do veículo coletor; 

8.1.1.2. Por não executar corretamente o roteiro designado neste projeto básico e seus 

anexos dentro do setor de coleta; 

8.1.1.3.  Por iniciar os serviços fora dos horários determinados; 

8.1.1.4. Por terminar os serviços além dos horários determinados; 

8.1.1.5. Por utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado; 

8.1.1.6. Por transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa 

execução do serviço; 

8.1.1.7. Por deixar suja a via pública por derramamento de detritos do lixo coletado;  

8.1.1.8. Por permitir que os coletores permaneçam nos setores de coleta enquanto o 

veículo coletor for efetuar a descarga; 

8.1.1.9. Por transitar com veículos coletores fora dos seus respectivos roteiros com 

coletores sendo transportados nos estribos dos equipamentos; 

8.1.1.10. Transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa 

execução do serviço; 

8.1.1.11. Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos 

de proteção individual, conforme definido no projeto básico; 

8.1.1.12. Por manter seus veículos estacionados em via pública fora dos horários de 

serviço e sem justificativa; 

8.1.1.13. Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) – referente à 

execução – até o início da prestação dos serviços; 

8.1.1.14. A reincidência em infração considerada como leve, compreendida em um 

período de 30(trinta) dias entre a aplicação da advertência e a reincidência, ensejará a 

aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global contratado.  

8.2. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações consideradas como MÉDIAS, conforme 

abaixo discriminado, a mesma ensejará a aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o valor global contratado. 

 

8.2.1. São consideradas infrações MÉDIAS: 
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8.2.1.1. Por não atender as orientações técnicas quanto aos procedimentos de descarga de 

resíduos; 

8.2.1.2. Por amontoar lixo de diversas economias em um único local para facilitar o 

recolhimento; 

8.2.1.3.  Por não dispor da reserva de operários e motoristas na quantidade definida neste 

projeto básico; 

8.2.1.4.  Por não dispor dos equipamentos com as ferramentas exigidas;  

8.2.1.5. Por não atender solicitação de informações da fiscalização do Município, dentro 

dos prazos estipulados; 

8.2.1.6. Por não sanar imediatamente irregularidades identificadas pela fiscalização do 

Município; 

8.2.1.7. Por permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com respeito 

para com a população, durante a execução dos serviços; 

8.2.1.8. Por transitar com os veículos coletores, impedindo propositadamente o livre 

trânsito dos demais veículos; 

8.2.1.9. Por permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos 

domicílios atendidos pelo serviço; 

8.2.1.10. Por executar outros serviços, que não sejam o objeto do presente contrato, 

durante os horários de coleta e com as equipes prestadoras de serviço para o Município; 

8.2.1.11. Por coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não estejam definidos no 

projeto básico;  

8.2.1.12. Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido neste 

projeto básico; 

8.2.1.13. Realizar a coleta com os veículos em inadequado estado de conservação, 

incluindo pneus, lataria, equipamentos, acessórios, etc; 

8.2.1.14 A reincidência em infração considerada como média compreendida em um 

período de 30 (trinta) dias entre a primeira infração e a reincidência, ensejará a aplicação 

de multa grave. 

8.3. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações consideradas como GRAVES, conforme 

discriminado abaixo, a mesma ensejará a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor global contratado. 
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8.3.1 São consideradas infrações GRAVES: 

8.3.1.1. Por deixar de coletar os resíduos de forma parcial no dia especificado no roteiro; 

8.3.1.2. Por não apresentar relatórios técnicos solicitados neste projeto básico; 

8.3.1.3. A reincidência em infração considerada como grave compreendida em um 

período de 30(trinta) dias entre a primeira infração e a reincidência, poderá a critério da 

fiscalização ensejar o rompimento contratual, podendo ainda ser cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Pública 

pelo prazo de 2(dois) anos, assegurado o direito da ampla defesa a CONTRATADA. 

8.4. Incorrendo a CONTRATADA nas infrações consideradas como GRAVÍSSIMAS, 

conforme discriminado abaixo, a mesma ensejará a aplicação de multa de 25%(vinte e 

cinco por cento) sobre o valor global contratado, podendo haver rompimento do contrato, 

sendo ainda possível ser aplicada a pena de suspensão do direito de licitar e o 

impedimento de contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 (dois) anos 

(declaração de inidoneidade). 

8.4.1 São consideradas infrações GRAVÍSSIMAS: 

8.4.1.2. Atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data aprazada na “Ordem de 

Início dos Serviços”; 

8.4.1.3. Por deixar de coletar totalmente os resíduos no dia especificado no roteiro; 

8.4.1.4. Fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos; 

8.4.1.5. Dispor o rejeito gerado na central de triagem para a coleta de resíduos orgânicos; 

8.4.1.6. 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; 

8.4.1.7. Lançar chorume da caixa coletora do caminhão de coleta em local inadequado. 

8.5. O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, respeitando o 

princípio do contraditório e ampla defesa, deverá ser recolhida na Tesouraria da Secretaria 

Municipal da Fazenda, no prazo máximo de 10(dez) dias, após o recebimento da 

notificação, em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente, ficando a empresa 

obrigada a comprová-lo, mediante a apresentação de cópia do recibo do pagamento 

efetuado. 



 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ 

GABINETE DO PREFEITO 
51 

 
Av. Silvio Sanson, 1135 – Fone: (54) 3443-6129 

CEP 99200-000 – GUAPORÉ – RS – e-mail: prefeitura@guapore.rs.gov.br 

 

8.6. Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para recolhimento da multa, o débito será 

acrescido de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao 

mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 

(sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá ser cobrado 

judicialmente. 

8.7. No caso de a licitante vencedora ser credora de valor suficiente ao abatimento da 

dívida, o Município de Guaporé poderá proceder ao desconto da multa devida na 

proporção do crédito. 

8.8. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a 

empresa licitante vencedora responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada 

judicialmente. 

8.9. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa 

licitante de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada das perdas e 

danos junto ao Município de Guaporé, decorrentes das infrações cometidas. 

8.10. A constante reincidência do não cumprimento do presente contrato em qualquer 

graduação de infração poderá resultar na rescisão contratual sem ônus ao Município de 

Guaporé. 

 

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) A Contratada deverá disponibilizar o acesso ao sistema de monitoramento de frota para 

a equipe da SMMA, no prazo máximo de até 48(quarenta e oito) horas após a emissão 

da Ordem de Início dos Serviços; 

c) A qualquer tempo, a Contratante poderá designar que uma fração de resíduos sólidos 

secos seja entregue pela Contratada para segregação por Cooperativas ou Associação 

de Catadores do município de Guaporé (caso as mesmas venham a ser implantadas e 

devidamente registradas, durante o período de vigência do contrato); 
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d) A Contratada deverá comprovar a destinação do chorume, através da apresentação 

mensal de relatório técnico e fotográfico assinado pelo Engenheiro responsável, 

referente as manutenções, limpezas realizadas e comprovante da destinação final; 

e) A Contratada deverá apresentar mensalmente relatório técnico e fotográfico assinado 

pelo Engenheiro responsável, evidenciando, o armazenamento de materiais, locais de 

armazenamento de rejeitos e chorume, quantidade gerada e comprovante de destinação 

dos rejeitos e do chorume gerado; 

f) A Contratada deverá enviar mensalmente a SMMA relatório das coletas, assinado 

pelo Engenheiro responsável, contendo no mínimo as seguintes informações: data de 

coleta, rota, classificação do resíduo, placa do (s) veículo (s), pesagens e 

quilometragem realizada; 

g) A Contratada deverá enviar trimestralmente a SMMA, relatório técnico fotográfico, 

assinado pelo Engenheiro responsável pela Coleta e Transporte dos resíduos sólidos, 

informando as condições de coleta, as condições de operação da central de 

triagem/armazenagem dos resíduos, bem como as técnicas de tratamento realizadas e 

suas eficiências;  

h) A Contratada deverá apresentar cópia das planilhas de recebimento e destinação de 

resíduos enviadas trimestralmente à FEPAM – Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental ou para órgão ambiental emissor das respectivas licenças ambientais; 

i) A Contratada deverá zelar pelos contêineres de propriedade da Contratante dispostos 

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

obrigatoriamente ser informada, podendo a Contratada ser responsabilizada caso 

evidenciado o manejo inadequado; 

j) Apresentar mensalmente planilha de controle e entrega de EPI’s, comprovando a 

entrega dos materiais aos funcionários conforme durabilidade estimada na tabela 2, e 

planilha de custos (anexo a este projeto), bem como deverá apresentar comprovante 

fiscal de aquisição dos mesmos; 

k) Apresentar mensalmente comprovante de que a empresa executa a higienização diária 

dos uniformes e EPI’s fornecidos aos funcionários; 

l) A Contratada deverá semestralmente a pedido da SMMA, fornecer de maneira a 

fortalecer sua responsabilidade ambiental, materiais para campanhas institucionais 
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envolvendo: os cronogramas, as rotas de coletas, as técnicas e orientações para 

separação dos resíduos, além de realizar atividades de educação ambiental (para 

educandários e comunidade em geral), peça teatral e palestras relacionadas ao tema, 

de acordo com orientações e cronograma estabelecidos previamente junto a SMMA. 

 

11. 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 

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; Plano Nacional de Resíduos Sólidos – 

Ministério do Meio Ambiente – Secretaria de Qualidade Ambiental-2020; 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;  

Orçamentos em mercado local, sites e empresas especializadas nas diversas áreas que 

compõem os serviços a serem contratados e Resolução CONSEMA nº 372/2018. 

Guaporé/RS, 08 de abril de 2021. 

Monia Zampeze 

Bióloga / CRBio 95258/03-D 

Secretária Municipal de Meio Ambiente 
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Arthur Eduardo Vanzella 

Engenheiro Ambiental /CREA RS 213316 

Assessor Ambiental 
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ANEXO III – A 

PLANILHA DOS ROTEIROS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES ORGÂNICOS 

(ZONA URBANA E DISTRITOS) 

 

SEGUNDAS-FEIRAS, QUARTAS-FEIRAS E SEXTAS-FEIRAS 

Horário: Bairros: 

A partir das 06:30 
horas 

 Em Bairros do lado direito  da Av. Silvio Sanson, começando 
pela Rua Airton Tomazzetto, atingindo os Bairros Promorar, Vila 
Verde e São Cristovão, e nos  Bairros São Cristovão, São José, 
Conceição e Planalto no lado esquerdo da Avenida Silvio Sanson 
sentido RS129 até a Rua Antonio Gallon.  

TERÇAS-FEIRAS,QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS 

Horário: Bairros: 

A partir das 06:30 
horas 

Nos Bairros do lado direito da Avenida Silvio Sanson, 
começando pelas imediações do trevo atingindo os Bairros Planalto, 
Canecão, Nossa Senhora da Saúde, Santo André e Pinheirinho até a 
Rua Airton Tomazzetto. 

TODOS OS DIAS, EXCETO AOS DOMINGOS 

Horário: Bairro: 

A partir das 06:30 
horas 

No Centro, contemplando um quadrante de três quadras para 
cada lado da Praça Vespasiano Corrêa, toda a extensão da Av. Silvio 
Sanson e Centro Comercial Guaporé. 

QUARTAS-FEIRAS 

Horário Bairro: 

Ao final do roteiro 
executado nas 
quartas feiras  

No Bairro Ferroviário 

QUINTAS-FEIRAS 

Horário: Bairro: 

A partir das   06:30 
horas 

Nos Distritos de Colombo, Distrito Industrial RS 129, Distrito 
do Cristo Redentor (até o limite do perímetro urbano com o interior), 
empresa Sulmaq Micro Fusão, Linha Quinta até imediações da 
laticínio Sgorla, e posteriormente Linha Sétima e Oitava (Distrito de 
Santo Antônio). 
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ANEXO III – B 

PLANILHA DOS ROTEIROS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES SECOS 

(ZONA URBANA E DISTRITOS) 

 

SEGUNDAS, QUARTAS, SEXTAS E SÁBADOS 

Horário: Bairros: 

A partir das 06:30 
horas 

*Sábado: a partir 
das 09 horas 

No Centro, contemplando um quadrante de três quadras para 
cada lado da Praça Vespasiano Corrêa, toda a extensão da Av.Silvio 
Sanson e Centro Comercial Guaporé. 

TERÇAS - FEIRAS 

Horário: Bairros: 

 
A partir das 
06:30 horas 

 Nos Bairros do lado direito  da Av.Silvio Sanson, começando 
pela Rua Airton Tomazzetto, atingindo os Bairros Promorar, Vila 
Verde e São Cristovão e parte do Bairros São Cristovão e Bairro São 
José sentido centro até a Avenida Alberto Pasqualini no lado esquerdo 
da Avenida Silvio Sanson. 

QUARTAS - FEIRAS 

Horário: Bairros: 

 
A partir das 06:30 

horas 
 

Nos Bairros do lado direito da Avenida Silvio Sanson, 
começando pelas imediações do trevo atingindo os Bairros Planalto, 
Canecão e Nossa Senhora da Saúde sentido centro até a Avenida 
Alberto Pasqualini.  

QUINTAS - FEIRAS 

Horário: Bairros: 

 
 
 

A partir das 06:30 
horas 

 

Nos Bairros ao lado esquerdo da Av. Silvio Sanson, 
começando pela Avenida Alberto Pasqualini, atingindo os Bairros 
Conceição e Planalto sentido a Rodovia RS 129, até a Rua Antonio 
Gallon. No Distrito Cristo Redentor (até o limite do perímetro urbano 
com o interior) e Bairro Ferroviário,  Distrito de Colombo, Distrito 
Industrial RS 129, empresa Sulmaq Micro Fusão,  e posteriormente 
Linha Sétima e Oitava (Distrito de Santo Antônio). 

SEXTAS – FEIRAS 

Horário: Bairros: 

 
A partir das 06:30 

horas 
 

Nos Bairros do lado direito da Avenida Silvio Sanson, 
começando pela Avenida Alberto Pasqualini, atingindo os Bairros 
Pinheirinho e Santo André sentido Bairro São Cristovão até a Rua 
Airton Tomazzetto. 

 

ANEXO III - C  

PLANILHA DOS ROTEIROS DE COLETA DE RESÍDUOS SECOS 
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(ZONA RURAL) 

 

                             SEGUNDAS-FEIRAS  

Horário:              ROTA 01 

A partir das 13 

horas 

São José 8ª; Santo Antônio 8ª; São Carlos 8ª; São Paulo 8ª; Santo 

Antônio 7ª; São Valentin 7ª; Rosário Céu Azul 7ª 

        SEGUNDAS-FEIRAS 

Horário:  ROTA 02 

A partir das 13 

horas 

Santa Lúcia 5ª; Sagrado Coração de Jesus 5ª; São José 5ª; São José 

4º; Santo Antão; São Roque 6ª; Rosário 6ª e N. Sra. Do Caravaggio 

      SEGUNDAS-FEIRAS 

Horário: ROTA 03 

A partir das 13 
horas 

São Judas Tadeu; N. Sra. Das Graças (Furlani); São Marcos – Usina; 

Monte Cuco; Monte Bérico; Brítola e Maróstica 

SEGUNDAS-FEIRAS 

Horário: ROTA 04 

 
A partir das 13 

horas 

São Miguel; L. Fernando Abbot; L. Ernesto Alves; São Paulo 

Colombo; São Roque; L. Félix da Cunha; L. 2ª São Pedro; 

Maternidade 40, Santo Antônio 28 
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