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ANEXO I 

 
 

PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO E CONTROLE DOS 

SERVIÇOS 

 
As especificações técnicas deste Projeto Básico visam estabelecer parâmetros que permitam 

auxiliar as empresas licitantes a participar deste processo licitatório. 

A elaboração deste Projeto Básico foi desenvolvida em conjunto pela Secretaria de 

Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito e pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de 

Agudo/RS, que buscou embasamento na cartilha ''Orientação Técnica Serviços de Coleta de Resíduos 

Sólidos Domiciliares'' do Tribunal de Contas do Estado – TCE, para definir as exigências técnicas e 

operacionais para a contratação de empresa especializada para execução de serviços de coleta regular 

de resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis. 

 
1. Serviços a serem realizados: 

O presente Edital compreenderá a contratação de empresa especializada para execução de 

serviços de coleta regular de resíduos sólidos recicláveis e não recicláveis, em todo o perímetro urbano 

e parte do interior do Município de Agudo, e transporte destes resíduos até o aterro sanitário 

licenciado indicado pelo Município, cuja média de toneladas/dia de resíduos é de 4,67 toneladas/dia 

totalizando uma geração média mensal conforme buscado no site da CRVR de 140,21 toneladas/mês, 

baseado na coleta do ano de 2021, mas para o dimensionamento de projeto foi utilizado 145 

toneladas/mês, sendo uma geração diária de 4,83 toneladas/dia. 

 
2. Definição dos Serviços: 

 
 

2.1. Coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais: 

Para efeito do presente objeto de licitação, a coleta e transporte regular de resíduos sólidos, 

recicláveis e não recicláveis, em todo o perímetro urbano e parte do interior do Município de Agudo, 

de todos e quaisquer resíduos ou detritos regularmente ou esporadicamente nas vias e logradouros 

públicos, originários de estabelecimento públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais,  

residenciais e de feiras livres no Município, desde que acondicionadas em recipientes, com volume de 

até 100 (cem) litros cada por estabelecimento. 

 
3. Execução dos serviços: 

 
 

3.1. Coleta e transporte regular de resíduos sólidos, recicláveis e não recicláveis, em todo o 

perímetro urbano e parte do interior do município de Agudo/RS. 
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3.1.1. Definição do serviço 

O objeto deste projeto básico compreende a coleta, transporte e disposição final dos resíduos 

recolhidos no Município de Agudo. 

3.1.2. Local de serviço 

A coleta e transporte regular de resíduos sólidos, recicláveis e não recicláveis, em todo o 

perímetro urbano e parte do interior do Município de Agudo, inclusive aquelas onde não existe a 

possibilidade de tráfego de veículos, tais como: a área central fechada, passarelas de bairros, becos ou 

vielas estreitas, interior de conjuntos residenciais populares e outros que venham a ser determinado 

pela fiscalização da Prefeitura de Agudo. Serão também beneficiadas com o serviço quaisquer vias que 

vierem a ser criadas no decorrer da vigência do contrato. 

 
3.1.3. Frequências, horários e roteiros 

A coleta e transporte de resíduos sólidos deverá ser executada de acordo com as modalidades 

de frequência definidas a seguir, que serão adotadas conforme a região da cidade: 

Frequência: Os serviços serão executados diariamente, de segunda-feira a sábado inclusive em 

feriados. Nos feriados oficiais, a coleta diurna deverá iniciar uma hora após o horário definido abaixo, 

sendo admissível que termine uma hora após. 

Horário: O início da coleta deverá ser no horário compreendido entre 07:00 horas, e o término no 

máximo até as 18:00 horas, nas segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados. 

Roteiro: A coleta deverá ocorrer diariamente, exceto nos domingos, sendo 03 (três) dias por semana 

em uma região da cidade e os outros 03 (três) dias em outra região da cidade, em dias e horários 

fixados pelo município. O total da quilometragem no perímetro urbano totaliza cerca de 52 Km, 

percorrendo todas as ruas, avenidas e logradouros. Uma coleta semanal, na localidade de Várzea do 

Agudo, ao longo da ERS 348 até a E. M. Várzea do Agudo, retornando pela Av. Euclides Kliemann 

até o trevo da entrada da cidade, uma coleta semanal com saída no trevo de acesso da cidade seguindo 

em direção à localidade de Cerro Chato, entrando na estrada pela volta da Lagoa, indo até a Prainha, 

retornando até a ERS 348, indo até o trevo e Pórtico de acesso ao Município, localizado no Rincão do 

Mosquito, no entroncamento da ERS 348 com a RSC 287, indo até a divisa com o município de 

Paraíso do Sul, uma coleta semanal, na saída para a localidade Linha Teutônia até a E.M.E.F. Três de 

Maio e uma coleta semanal do entroncamento da ERS 348 com a Estrada Armando Goltz, pela volta 

do Rincão Despraiado até a saída na Avenida Concórdia. 

As frequências e horários de coleta poderão ser modificados no período de vigência do 

contrato, podendo ser alterados em até uma hora os horários de início dos serviços, ou podendo ser 

alterados os turnos e/ou assegurado o balanceamento do número de veículos nas modalidades de 

frequência alternadas. Toda e qualquer alteração somente será permitida mediante autorização da 

Secretaria de Infraestrutura, Obras, serviços e Trânsito do Município. 
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Durante os eventos do Município, a empresa vencedora deverá também efetuar o recolhimento 

do lixo, conforme a necessidade. 

O trajeto da coleta corresponde a uma média de 1200 quilômetros por mês. 

 
 

COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE AGUDO 

 
 

Para melhor organização e qualidade do serviço, o lixo deve ser colocado nos recipientes de 

recolhimento apenas na véspera da coleta, devidamente acondicionados em sacolas ou caixas 

descartáveis. 

Todos os roteiros iniciam às 7 horas. 

SEDE URBANA 

 

Segundas, quartas e sextas-feiras: Avenida Concórdia e ruas localizadas ao Norte desta; Avenida 

Paraíso e ruas transversais e paralelas a esta. (Parte alta da cidade). O roteiro inicia pela Vila Caiçara. 

 

 

 

Terças, quintas-feiras e sábados: Avenida Concórdia e ruas localizadas ao Sul desta. (Parte baixa da 

cidade). O roteiro se inicia na Associação Hospital de Agudo. 

 
PARTE DO INTERIOR 
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Segundas-feiras: Cerro Chato (inclusive estrada Volta da Lagoa até a prainha). O roteiro se 

inicia no Trevo, em Rincão do Mosquito; RSC-287 – Rincão do Mosquito e Rincão do Pinhal 

até a divisa com Paraíso do Sul. O roteiro se inicia na divisa com Paraíso do Sul. 

Terças-feiras: Várzea do Agudo, com início no Trevo da Subestação, na ERS 348, até a E. M. 

Várzea do Agudo. 

Quartas-feiras: Saída para Linha Teutônia até a E.M.E.F Três de Maio. 

Quintas-feiras: Entroncamento da ERS 348 (Rodovia do Imigrante) com a Estrada Armando 

Goltz, fazendo a volta pelo Rincão Despraiado, saindo na Avenida Concórdia. 

 
3.1.4. Metodologia de Trabalho 

A coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares e comerciais será realizada com 

a utilização de caminhão compactador de resíduos, com capacidade mínima de 15 m³ de resíduos. 

Estes equipamentos deverão ser estanques de forma a evitar o derramamento de líquidos nas 

vias públicas. 

As equipes de coleta serão compostas de forma a executar o serviço de acordo com a 

frequência e horários estipulados. 

O numero de zonas ou setores poderá vir a sofrer variações no decorrer do contrato, conforme 

alterações na quantidade de lixo coletado. 

Também, no caso de ultrapassagem continuada, por longos períodos, do horário limite para o 

fim da coleta, a fiscalização da Prefeitura poderá solicitar o aumento de equipes, com o objeto de 

adequação dos serviços aos horários determinados. 

Os serviços de coleta deverão ser executados obedecendo a circuitos planejados adequados ao 

sistema viário e sua legislação de forma a conferir uma constância de horários de atendimento em cada 

domicílio e garantir confiabilidade na completa abrangência dos mesmos. 

Os circuitos (roteiros de coleta) deverão desenvolver-se dentro dos limites de zona de coleta, e 

cada um dos circuitos corresponderá a atividade de uma equipe, dentro de um turno de coleta. 

A não possibilidade de atendimento aos roteiros deferidos, seja por obras nas vias públicas, 

alterações no trânsito, ou qualquer outra razão, deverá ser comunicada à fiscalização da Prefeitura no 

momento da constatação da ocorrência, de forma que esta fiscalização possa orientar a contratada 

quanto à alternativa a ser seguida. 

Em qualquer circunstância deverá ser assegurada a coleta de lixo e todos os imóveis do setor. 

Na execução dos serviços de coleta, o veículo coletor deverá deslocar-se nos circuitos em 

marcha reduzida, realizando coleta pelo método direto, ou seja, porta a porta. 

O circuito deverá ser completamente executado pelo veículo coletor dentro do horário 

estabelecido para o turno, completando quantas cargas que forem necessárias para tal. 

Nas vias de grande fluxo de veículos, ou canteiros centrais a coleta deverá ser feita em etapas 

distintas para cada das mesmas, de forma a evitar a travessia pelos coletores a todo o momento. 
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Deverão ser recolhidos todos os resíduos sólidos que estejam dispostos para a coleta, 

atendendo as seguintes condições: 

I. Dispostos no passeio público fronteiro ao imóvel gerador; 

II. Disposto na área de recuo para ajardinamento dos imóveis, desde que não estejam a distância 

superior a 5m do alinhamento do terreno, e o acesso até os mesmos esteja seguro e 

desobstruído; 

III. Disposto em lixeiras abertas e ventiladas, localizadas em qualquer um dos locais citados 

anteriormente; 

IV. Acondicionados em sacos plásticos com capacidade de até 100 litros em zonas de coleta 

diária; 

V. Resíduos soltos que tenham sido depositados no passeio público pela ação de catadores ou 

animais sobre o material disposto para a coleta; 

VI. Resíduos sólidos domiciliares com forma ou volume que não permitam que os mesmos 

possam ser devidamente acondicionados. 

Não será permitido que os detritos que eventualmente venham a cair dos seus sacos plásticos 

ou recipientes, durante a execução do serviço, permaneçam na via pública, devendo ser recolhidos 

imediatamente. 

Quando não houver sido concluída a coleta do setor, o veículo deverá deslocar-se até o destino 

Final na cidade de Santa Maria efetuar a descarga e retornar a coleta exatamente do ponto onde parou 

quando da lotação da carga onde ao final do percurso efetuar novamente a descarga de forma a evitar 

que permaneçam resíduos dentro do caminhão. 

O recolhimento dos resíduos se dará direto do seu local de disposição para o interior do 

compartimento de carga de veículo. Não será permitido o amontoamento de resíduos de diversos 

imóveis de um único ponto, para posterior carregamento. 

Nas vias locais onde não houver possibilidade de acesso para o veículo coletor, o mesmo 

deverá permanecer estacionado o mais próximo possível para que os coletores façam o recolhimento 

manual até o veículo. 

 
3.2 Do Transporte 

Este serviço consiste no transporte de todos os resíduos coletados no Município de Agudo, até 

o destino final na Central de Tratamento de Resíduos da empresa CRVR, localizada no distrito de 

Boca do Monte na cidade de Santa Maria, tendo uma distância aproximada de 74 (setenta e quatro) 

quilômetros até o local. 

O veículo que irá prestar o serviço de transporte deverá estar devidamente licenciado e 

cadastrado junto a ANTT (Agencia Nacional de Transportes Terrestres) e a FEPAM (Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental). 
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O veículo deve possuir as condições necessárias de segurança e trafegabilidade bem como 

estar munido dos respectivos MTR's (Manifesto de Transporte de Resíduos) para que possa efetuar a 

entrega dos resíduos juntos a empresa de Destinação Final CRVR. 

O transporte dos resíduos deve ser feito diariamente e nos casos onde o caminhão encher 

durante o serviço de coleta, deverá se deslocar ate o destino final para descarregar e retornar para 

reiniciar o serviço de coleta. 

 
4. Disposições Gerais Sobre os Serviços: 

 
 

4.1 Estrutura de Pessoal 

Para execução integral dos serviços de coleta a Contratada deverá disponibilizar 01 equipe de 

coleta que deve ser composta por no mínimo 01 motorista e 03 coletores, para a execução diária dos 

serviços de coleta, conforme dimensionamento realizado pelo Engenheiro da Prefeitura. 

Além do dimensionamento de pessoal descrito acima a empresa deverá manter em seu quadro a 

quantidade mínima de 01 motorista e 01 coletor reserva de forma a manter o pleno atendimento aos 

casos de absenteísmo, afastamentos e cobertura de folgas e férias. 

A equipe de coleta deverá ser constituída preferencialmente de pessoas do próprio Município 

de Agudo/RS. 

Os colaboradores que estiverem trabalhando além de executar corretamente as atividades de 

coleta deverão ser atenciosos, educados no tratamento dado a população, bem como zelar pelos bens 

públicos. 

O Município se reserva o direito de exigir dispensa e substituição de todo o empregado cuja 

conduta estiver sendo prejudicial ao serviço, tal substituição deverá ser providenciada no prazo 

máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Neste caso, se tal dispensa der origem à ação judicial, o Município não terá, em nenhum caso, 

qualquer responsabilidade. 

 
4.2 Uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI's). 

A empresa contratada deverá fornecer gratuitamente aos seus Operários uniformes e EPI’S, 

tais como: 

a) Camiseta em malha de algodão; 

b) Jaquetas com reflexivos; 

c) Calças; 

d) Bonés; 

e) Botinas de Segurança com palmilhas de aço; 

f) Meias de algodão de cano alto; 

g) Luvas de proteção; 
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h) Capas de chuva; 

i) Colete refletivo; 

j) Protetor Solar FPS 30. 

Os uniformes deverão ser de boa qualidade, respeitar as normas do INMETRO, atender as 

especificações da NBR 15.292 (norma para vestuário de alta visibilidade) bem como possuir 

cores claras e bem visíveis à noite, alem de que as jaquetas e camisetas deverão constar o 

nome da empresa e o letreiro “A Serviço da Prefeitura Municipal de Agudo”. 

 
4.3 Equipamentos 

Para a prestação dos serviços de coleta e transporte dos resíduos a Contratada deverá dispor no 

mínimo dos equipamentos listados e descritos abaixo: 

 
I. Caminhão compactador com capacidade mínima de 15 m³ com reservatório de 

armazenamento de chorume. 

II. Os veículos não deverão ter ano superior a 05 (cinco) anos na data de início das atividades; 

III. Os equipamentos deverão ser estanques, de forma a evitar o vazamento de líquidos, e deverão 

ter compartimento para guarda de ferramentas necessárias para a complementação dos 

serviços; 

IV. Deverão ser pintadas, nas laterais e traseiras, faixa de advertência, com tinta fotoluminescente, 

com no mínimo 10cm de espessura; 

V. Sobre os equipamentos deverão ser instaladas luzes de advertência na cor âmbar, do tipo 

sinalizador visual rotativos (giroflex ou similar); 

VI. O veículo coletor deverá ter caixa com materiais de Primeiros Socorros. Deverão ser 

reservados em ambas as laterais dos Equipamentos, um espaço de no mínimo 2m², para a 

veiculação de campanhas institucionais da Prefeitura, que poderão ser pintadas ou coladas. 

Neste espaço deverá necessariamente ser possível a inserção de um círculo com diâmetro de 1 

metro; 

VII. Nas laterais do veículo coletor deverá conter a inscrição número de telefone com ligação 

gratuita (0800), disponível para reclamações e pedidos da comunidade; 

VIII. A empresa deverá disponibilizar 01 (um) caminhão reserva, para substituição, em casos de 

manutenção preventiva, e ou corretiva no tempo máximo de 04 (quatro) horas para que o 

trabalho não seja comprometido. 

IX. O veículo coletor deverá possuir sistema de rastreamento integrado em tempo real, 24 horas 

por dia, que forneça dados dos trajetos percorridos, que seja capaz de gerar relatórios de datas 

retroativas ou atuais, fornecendo no mínimo os seguintes dados: 

a) Identificação do veículo; 

b) Trajeto percorrido; 



8 
 

c) Velocidade; 

d) Situação do veículo (ligado ou desligado); 

e) Coordenadas geográficas da posição do veículo. 

 
 

4.4 Ferramentas: 

O veículo em serviço carregará 02 vassouras e 02 pás para recolhimento de detritos que 

eventualmente venham a ser dispostos na via pública durante a execução do serviço. 

A responsabilidade pela manutenção, higienização e obrigatoriedade de uso destes materiais 

será da contratada. 

A contratada deverá indicar funcionário encarregado para o recebimento de reclamações e 

telefone para contato com a fiscalização do município. 

 
5. Outras disposições 

Além das disposições contidas neste projeto básico, a empresa contratada estará sujeita às 

seguintes obrigações: 

a) Os veículos e equipamentos informados na relação de disponibilidade da empresa licitante 

deverão estar disponíveis para uso imediato bem como serem de uso exclusivo deste contrato, 

respeitando o fator de utilização do mesmo. 

b) Antes da assinatura do contrato de forma semestral e ou sempre que julgar necessário será 

efetuada uma vistoria prévia pela contratante com objetivo de confirmar a quantidade, 

qualidade e conservação dos veículos e equipamentos estipulados em contrato. 

c) Havendo incorreção das informações prestadas, o licitante será desclassificado, estando ainda 

sujeito as penalidades previstas na legislação vigente. 

d) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em 

serviço, causados a terceiros ou ao patrimônio público; 

e) Não transferir a terceiros as obrigações decorrentes do contrato; 

f) Manter a fiscalização da Prefeitura atualizada quanto à frota utilizada na execução dos 

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

g) Atender todas as solicitações da fiscalização da Prefeitura de fornecimento de informações e 

dados sobre os serviços, indicadores de acidentes de trabalho ou outros referentes à gestão de 

medicina e segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados; 

h) Sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização da 

Prefeitura; 

i) Executar o serviço de forma silenciosa e ordeira, sem gritarias por parte dos funcionários e 

com urbanidade para com a população; 

j) Substituir qualquer componente da equipe, que a critério da fiscalização da Prefeitura, 
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apresentar comportamento inadequado ao trabalho executado junto à população, ainda que o 

mesmo não possa ser demitido; 

k) 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 da 

Prefeitura deverá ser comunicada da ocorrência; 

l) Descarregar o chorume contido nos tanques do armazenamento dos equipamentos nos locais 

indicados pela Prefeitura, dentro dos aterros sanitários e estações de transbordo, onde for 

efetuada a descarga de resíduos; 

m) Lavar diariamente os veículos e equipamentos em serviço; 

n) Fornecer telefones celulares aos supervisores, que deverá permanecer ligado enquanto houver 

serviços em execução; 

o) Transitar com os veículos buscando sempre a facilitação da ultrapassagem; 

p) Não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais e 

qualquer espécie da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas 

festivas; 

q) Promover treinamento adicional e reciclagem periódica aos seus motoristas em prática de 

direção defensiva e transporte de cargas perigosas por profissional habilitado, com emissão de 

certificado; 

r) A contratada deverá apresentar Responsável Técnico, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia e apresentar a devida Anotação de Responsabilidade 

Técnica; 

s) A contratada deverá cumprir todas as disposições legais e pertinentes à segurança do trabalho 

as quais estão sujeitos contratos de trabalhos regidos pela CLT, independente do seu quadro 

de pessoal enquadrar-se nesta situação. 

 
6. Fiscalização: 

A fiscalização do contrato caberá á Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito da 

Prefeitura Municipal de Agudo. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da 

contratada o perfeito atendimento às cláusulas contratuais. 

A comunicação deverá ser formal, por e-mail, para o seguinte endereço eletrônico: 

obras@agudo.rs.gov.br. 

Os funcionários da contratada deverão ser instruídos a atender as solicitações da fiscalização 

do serviço que terá poderes, inclusive, para analisar as atividades e exigir a substituição de qualquer 

equipe que julgar não estar cumprindo com as determinações contratuais, ou para fazer retornar o 

veículo para coletar ou limpar algum ponto onde eventualmente tenham ficado resíduos. 

 

mailto:obras@agudo.rs.gov.br
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7. Penalidades: 

O não cumprimento das obrigações deste projeto básico sujeitará a contratada às seguintes 

penalidades: 

a) Atrasar o início da prestação dos serviços, em contrariedade à data aprazada na “Ordem de Início 

dos Serviços”, multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por dia de atraso; 

b) Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referente à execução dos serviços até 

o início da prestação dos serviços, multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por dia de atraso; 

c) Por não atender solicitação de informações da fiscalização da Prefeitura, dentro dos prazos 

estipulados, ou prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização, multa de 1% a 5% do 

preço unitário do contrato, por ocorrência; 

d) Transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, multa de 1% a 5% do preço 

unitário do contrato, por dia de ocorrência; 

e) O não cumprimento das obrigações deste projeto básico sujeitará a contratada às seguintes 

penalidades: 

f) Por deixar de coletar lixo corretamente disposto para recolhimento, comprovadamente colocado 

antes da passagem do veículo coletor: multa de 1% do preço contratado, por economia não coletada; 

g) Por não executar corretamente o roteiro designado pela fiscalização da Prefeitura dentro do setor da 

coleta: multa de 5% a 50% do preço unitário do contrato, por roteiro não executado corretamente; 

h) Por iniciar os serviços fora dos horários determinados neste projeto básico: multa de 10% do preço 

unitário do contrato, por roteiro; 

i) Por terminar os serviços além dos horários determinados neste projeto básico: multa de 1% a 10% 

do preço unitário do contrato, por hora de atraso, por roteiro; 

j) Por utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado neste projeto básico: multa de 

1% a 10% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia de utilização; 

k) Por transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa execução do serviço: 

multa de 1% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

l) Por não recolher todos os resíduos que estiverem corretamente dispostos para a coleta: multa de 1% 

a 10% do preço unitário do contrato, por economia não coletada completamente; 

m) Por deixar suja a via pública por derramamento de detritos do lixo coletados: multa de 1% a 10% 

do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

n) Por não atender as orientações dos funcionários da Prefeitura Municipal nos procedimentos de 

descarga de resíduos: multa de 2% a 20% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

o) Por descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado pela fiscalização da 

Prefeitura: multa de 1% a 10% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

p) Por amontoar lixo de diversas economias em um único local para facilitar o recolhimento: multa de 

1% a 10% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 
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q) Por não dispor da reserva de operários e motoristas na quantidade definida neste projeto básico: 

multa de 1% a 20% do preço unitário do contrato, por turno e por dia; 

r) Por não dispor de supervisor enquanto houver serviços em execução: multa de 1% a 20% do preço 

unitário do contrato, por ocorrência, por turno e por dia; 

s) Por não dispor do número mínimo de equipamentos definidos neste projeto básico: multa de 1% a 

3% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia; 

t) Por não dotar os equipamentos coletores de todos os acessórios e letreiros definidos neste projeto 

básico: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por equipamento, por dia; 

w) Por permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou equipamentos de proteção 

individual, conforme definido neste projeto básico: multa de 1%a 5% do preço unitário do contrato, 

por funcionário, por dia; 

x) Por manter seus veículos estacionados em via pública fora dos horários de serviço e sem 

justificativa: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

y) Por não atender solicitação de informações da fiscalização da Prefeitura, dentro dos prazos 

estipulados: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

z) Por permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com o respeito com a população 

durante a execução dos serviços: multa de 1% a 5% do preço unitário do contrato por ocorrência; 

aa) Por não atender pedido de substituição de funcionários dentro do prazo estipulado pela 

fiscalização da Prefeitura: multa de 1% a 2% do preço unitário do funcionário, por dia. 

ab) Por descarregar o chorume contido nos equipamentos em qualquer local que não seja o indicado 

pela fiscalização da Prefeitura: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

ac) Por não lavar diariamente seus veículos coletores: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, 

por veículo por dia; 

ad) Por não manter seus supervisores munidos de telefone celular em funcionamento durante o horário 

de serviço da coleta: multa de 1% a 3% do preço unitário do contrato por dia; 

ae) por não possibilitar a vistoria pelo sistema de rastreamento online dos veículos por mais de 48 

horas: multa de 1% a 3% do preço unitário do contrato por dia; 

af) por transitar com os veículos coletores, impedindo propositadamente o livre trânsito dos demais 

veículos: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

ag) por permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos domicílios 

atendidos pelo serviço: multa de 1% a 2% do preço unitário do contrato, por ocorrência; 

ah) 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 a Prefeitura: multa de 1% a 2% do preço unitário 

do contrato, por ocorrência; 

ai) não atendimento às demais obrigações contratuais: multa de 1% a 5% do preço unitário do 

contrato, por irregularidade. 

aj) Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao 
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contratante ou a terceiros, independente da obrigação da contratada em reparar os danos causados; 

• Não executar corretamente o percurso de coleta estabelecido no projeto básico; 

• Iniciar os serviços fora dos horários determinados no projeto básico; 

• Terminar os serviços além dos horários determinados no projeto básico ; 

• Utilizar equipamentos de coleta em desacordo com o especificado no projeto básico; 

• Transitar com os veículos coletores em velocidade incompatível com a boa execução do serviço; 

• Deixar suja a via pública por derramamento de líquidos ou detritos dos resíduos coletados; 

• Não conceder intervalo para descanso e alimentação (intervalo intrajornada) a seus funcionários 

conforme estabelecido na CLT ou na convenção coletiva; 

• Descarregar resíduos em qualquer local onde não for determinado pelo projeto básico; 

• Transitar com veículos coletores fora dos seus respectivos roteiros ou com coletores sendo 

transportados nos estribos dos equipamentos; 

• Não dispor de coletores, motoristas ou outros trabalhadores nas quantidades mínimas definidas no 

projeto básico; 

• Não dispor do número mínimo de equipamentos definidos no projeto básico; 

• Permitir que seus funcionários trabalhem sem uniformes ou sem os adequados equipamentos de 

proteção individual; 

• Permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com respeito para com a população 

durante a execução dos serviços; 

• Permitir que seus funcionários promovam, para comercialização ou quaisquer outros fins, a triagem 

dos resíduos coletados; 

• Não efetuar a limpeza dos locais de resíduos dispostos para a coleta que tenham ficado soltos nas 

vias públicas por ação de catadores ou animais; 

• Impedir, propositadamente, com os veículos coletores, o livre trânsito dos demais veículos; 

• Permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos domicílios atendidos pelo 

serviço; 

• Executar, durante os horários de coleta, com os equipamentos e /ou as equipes de pessoal, outros 

serviços que não sejam objeto do contrato pactuado; 

• Coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não sejam os definidos no projeto básico; 

• Fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos; 

• Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido no projeto básico; 

• Realizar a coleta com os veículos em inadequado estado de conservação, incluindo pneus, lataria, 

equipamentos, acessórios, etc. 

 
Observação: A reincidência do não cumprimento de quaisquer obrigações determinados neste 

projeto básico sujeitará à contratada, a critério da fiscalização da Prefeitura, a multas de graduações 

mais elevadas ou a rescisão contratual. 
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Agudo, 20 de fevereiro de 2023 
 

 

 

PETER JESSÉ DALLA CORTE RAFAEL F. DE FRANCESCHI 

Eng. Civil CREA/RS 232141 Auxiliar Administrativo 

 

EDERSON LIPKE 

Secretário de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 


