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1 – INTRODUÇÃO

Para uma instituição como a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento e o
controle de todos os fatores do meio físico onde o homem habita, que exercem ou podem
exercer efeitos prejudiciais ao seu bem -estar, mental ou físico.
A limpeza urbana pode ser alinhada entre as principais funções da administração
pública, e trata-se de urna das formas de saneamento básico, que serve para garantir a
prevenção de doenças e também para o bem estar dos moradores da cidade.
O município de Governador Archer - MA , localizado a 323,60 km da capital do
estado (via BR 135), São Luís, com uma população estimada no ano de 20 20 em
10.886 pessoas. Tem sua economia hoje baseada na produção agropecuária. Para
manter a cidade limpa, asseada e eliminar focos de doenças, o poder público Municipal
adota medidas no intuito de garantir o serviço de limpeza urbana.

2 - JUSTIFICATIVA
Todos os Municípios têm a determinação de garantir a funcionalidade do saneamento
básico local, e o lixo urbano deve ser tratado de forma a garantir a manutenção do
saneamento básico, visando minimizar os impactos causados pelo lixo ao meio ambiente,
à saúde pública e também manter as cidades limpas e belas. O município de Governador
Archer tem por objetivo a determinação de cuidar dos cidadãos e consequentemente do
município.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ: 06.138.150/0001-42
3 – OBJETO
Constitui objeto do presente a execução de serviços de limpeza urbana, coleta de
entulhos, capina e varrição de vias públicas, áreas verdes, praças, terrenos baldios,
outras instalações, terrenos ou edificações de propriedade ou responsabilidade da
prefeitura municipal de Governador Archer, estado do Maranhão, conforme estabelecido neste
Termo de Referência.

4 - OBJETIVO

O objetivo deste documento é definir as diretrizes dos serviços de varrição e capina de ruas e
logradouros públicos, coleta de lixo domiciliar, coleta de lixo dos comércios (quando em
pouca quantidade), urbano e transporte do lixo para local previamente determinado, por
período de 1 (um) ano. Este serviço exclui a coleta de resíduos de Saúde (lixo hospitalar e lixo
de serviços de farmácias e postos de saúde).

5 – NORMAS TÉCNICAS E LEIS DE REFERÊNCIAS

ABNT NBR 10004 - Resíduos sólidos - Classificação
ABNT NBR 13221 - Transporte de resíduos
ABNT NBR 12980 - Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos
NR 4 - Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho
NR 5 - Comissão interna de prevenção de acidentes
NR 6 - Equipamentos de proteção individual (EPI)
NR 7 - Programa médico de saúde ocupacional (PCMSO)
NR 9 - Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA)
NR 11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
NR 12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
NR 15 - atividades e operações insalubres
NR17 - Ergonomia
NR 18 - Norma regulamentadora
NR 21 - Trabalho a céu aberto
NR 26 - Sinalização de segurança
Nota Técnica N° 004/2016 ANVISA
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Lei 13.205/2010 - Institui a política nacional de resíduos sólidos
Lei 11.445/ 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico

6 – ESCOPO DOS SERVIÇOS

No prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da assinatura do Contrato, a Empresa
Contratada deverá apresentar o Plano Executivo dos Serviços o qual consistirá no detalhamento
da metodologia de execução dos serviços, metodologia esta elaborada de acordo com o Projeto
Básico constante neste Termo de Referência. O Plano Executivo dos serviços será
consubstanciado em planos de trabalho para execução dos serviços objeto desta licitação,
devendo ser apresentado impresso e em mídia eletrônica.



Plano Referencial de Varrição de Vias Pavimentadas e não Pavimentadas e
Logradouros Públicos, que deverá ser elaborado observando as frequências e
quantidades estabelecidas neste Termo de Referência, devendo ser constituído
de:
a) Memorial Descritivo e Justificativo, contendo:
 descrição da metodologia operacional proposta para realização dos
serviços de varrição manual;
- dimensionamento e especificação dos equipamentos da varrição;
- identificação e detalhamento das atividades integrantes das fases
de: planejamento, mobilização de recursos humanos, mobilização de
equipamentos,

disponibilização

e

instalação

de

alojamento

para

concentração de pessoal e guarda de equipamentos, implantação dos
serviços, readequações e execução dos serviços;
 plano de controle de qualidade dos serviços;
 plano de manutenção dos equipamentos;
b) Mapas indicando a frequência referencial de varrição, observadas as
especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.


Plano de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que será
apresentado observando-se as normas constantes na Lei Federal n.° 6.514, de
22.12.77 e NRs 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria n.° 3.214, de
08.06.78, e em especial:
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a) Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes de Trabalho;
b) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:
c)

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

O Plano Executivo dos Serviços deverá ainda contemplar as complementações que
couberem e que sejam necessárias para perfeita execução dos serviços, observando-se
que tais complementações não poderão contrariar as especificações e demais elementos
técnicos constantes deste Termo de Referência.
As complementações elaboradas pela Licitante Vencedora após análise e aprovação a se
constituir no Plano Executivo dos Serviços que possibilitará a emissão da Ordem de
Serviço (OS).
A Prefeitura Municipal de Governador Archer e a Empresa Contratada poderão propor
ainda uma revisão e ajuste do Projeto Básico constante do item 6.2 deste Termo de
Referência, bem como ao longo do Contrato, a implantação de novas técnicas operacionais
de forma a assegurar a atualização e melhoria da qualidade da prestação de serviços à
população.
Toda e qualquer alteração do Plano Executivo dos Serviços somente poderá ser
implementada

após

análise

e

aprovação

pela

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

GOVERNADOR ARCHER.
A Empresa Contratada deverá executar, os serviços e operações de limpeza urbana a
seguir relacionadas:
ITEM

SERVIÇOS

01

VARRIÇÃO,

RASPAGEM

E

REMOÇÃO

DE

TERRA

E

AREIA

DE

LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS; ROÇADA, JARDINAGEM, PODAÇÃO
OU

APARO

DE

VEGETAÇÃO

EM

LOGRADOUROS

PÚBLICOS;

REMOÇÃO DE FOCOS DE LIXO EM ÁREAS PÚBLICAS, RETIRADA DE
LIXO DE CESTOS COLETORES PÚBLICO; ROÇADA DE VEGETAÇÃO
RASTEIRA E ARBUSTIVA E LIMPEZA E RECOLHIMENTOMDE LIXO E M
Á R EA S V ERD E S , R OÇA DA DE E SC OLA S E CR ECH E S PÚ BL IC A S
OU C ONV EN IADA S C OM O MUN IC ÍP IO; CA P INA E ROÇ ADA DE
V E GE TAÇ ÃO RASTEIRA E ARBUSTIVA EM ESPAÇOS E PRÉDIOS
PERTECENTES A ÓRGÃOS P Ú B L I C O S , B E M C O M O T E R R E N O S
PRÓPRIOS

MUN IC IPA IS

OU

DE

RESPONSABILIDADE

DO

MUNICÍPIO; VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EM P R A Ç A S E
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PARQUES;

VARRIÇÃO

ASSOCIASSÕES

MUTIRÕES

DE

DE

ESPAÇOS

MORADORES;

LIMPEZA

(INCÊNDIOS,

EM

PERTECENTES

DE

EM

CEMITÉRIOS;

LOCAIS

DE

SINISTROS

TEMPORAIS);MUTIRÕES

R ES TOS

A

VARRIÇÃO

DESLIZAMENTOS,

DESABAMENTOS,

RE TIR A DA

DE

DE

ALAGAMENTOS,
DE

LIMPEZA

DE MOL IÇÃ OE M

E

ÁRE AS

DE S OCUP ADAS P OR DECISÕES ADMINISTRATIVAS, JUDICIAIS
OU PARA REASSENTAMENTOS; MUTIRÕES DE LIMPEZA EM LOCAIS
DE

EVENTOSPÚBLICOS;

OPERAÇÃO

DE

CARREGAMENTO

E

DESCARREGAMENTO DE CAMINHÕES DA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS
CITADOS ANTERIORMENTE.

6.1 – Especificações dos Serviços
Os serviços serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos, sob circunscrição
constante deste termo de referência.
6.1.1 — Varrição Manual de Vias Públicas
Os serviços de varrição manual de vias públicas pavimentadas e não pavimentadas consistem na
operação da varrição na superfície dos passeios pavimentados, sarjetas e canteiros centrais
ajardinados ou não. Esvaziamentos dos cestos de lixo e acondicionamento dos resíduos
passíveis de serem contidos em sacos plásticos em todas as vias e logradouros públicos. Os
serviços serão executados ao longo das vias pavimentadas e também as não pavimentadas em
cada uma de suas margens, passeios e sarjetas, das calçadas (em sua totalidade) e dos
canteiros centrais ajardinados ou não, de praças e demais logradouros públicos. A equipe para
operação da varrição manual é composta por dois ou três varredores, utilizando -se contentor
com rodas e pedal com capacidade de 120 litros, vassourão apropriado, pás e sacos plásticos de
100 litros.
Os resíduos provenientes dos serviços de varrição deverão ser acondicionados em sacos plásticos e
dispostos nos passeios ou locais apropriados ao longo das vias para posterior coleta na mes ma
frequência da coleta domiciliar da área de remoção ao destino final indicado pela Contratante,
pelos veículos da coleta domiciliar regular da área. Será facultado a Empresa Contratada o
emprego de tecnologias e/ou equipamentos que propiciem e resultem no mesmo padrão de
qualidade proposto para o serviço de varrição manual, desde que autorizado previamente pela
Contratante.
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A Empresa Contratada poder é, a seu critério, proceder ao transporte das equipes de forma a
garantir os deslocamentos necessários à perfeita execução dos serviços respeitando as
legislações vigentes, em complemento a implementação de alojamento (base fixa).
A Empresa Contratada, de acordo com a programação prévia a ser fornecida pela Contratante,
deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, quando procederá a limpeza das
vias e logradouros públicos nos locais de realização de eventos esportivos, religiosos, culturais e
artísticos, antes e logo após o término dos mesmos, de forma a restaurar as condições de limpeza do
local Excetuam-se desta condição as situações emergenciais, tais como alagamentos.
Se no decorrer do período contratual, por determinação expressa da Contratante, houver a
necessidade de incorporação de novas vias e logradouros públicos que não estejam contemplados
neste Termo de Referência que vierem a repercutir em aumento das quantidades dos serviços, a
Contratante de comum acordo com a Empresa Contratada deverá promover os ajustes e as
necessárias alterações contratuais a fim de preservar a equação econômico-financeira.
Quando da autorização do acréscimo da extensão de vias a ser varrida, a Empresa Contratada
deverá informar o novo quadro de pessoal para execução dos serviços.
A Empresa Contratada será responsável pela manutenção dos cestos de lixo compreendendo a
sua limpeza interna. Esta operação deverá estar prevista no Plano de Serviços da Empresa
Contratada.
O esvaziamento dos cestos de lixo deverá ser realizado pelos varredores, simultaneamente aos
trabalhos de varrição nos respectivos turnos. O produto do esvaziamento deverá ser
acondicionado juntamente com o produto da varrição.
O esvaziamento dos cestos será de responsabilidade da Empresa Contratada, que deverá incluir
seus custos no valor global dos serviços de varrição. A Empresa Contratada deverá arcar com
todos os õnus decorrentes da apresentação do Plano de Serviços da Empresa.

6.1.2 - Capinação e raspagem de linha d'água (sarjeta), passeios e canteiros centrais de vias
pavimentadas, praças, jardins e pintura de meio-fio de vias pavimentadas
Os serviços de capinação e raspagem de linha d'água (sarjetas), passeios e canteiros cent rais
de vias pavimentadas, praças, jardins e pintura de meio-fio de vias pavimentadas, consistem na
operação manual de recolhimento dos resíduos existentes, tais como areia, lama e vegetação
rasteira e outros, executada ao longo das vias em cada uma de suas margens, na superfície dos
canteiros centrais ajardinados ou não, praças e jardins, e o ajuntamento dos resíduos para
remoção, e na preparação de guias e sarjetas (meio -fio) para aplicação de solução de água,
cal hidratada, hidracor branco e fixador, em no mínimo 01 (uma) demão, na proporção de 01 (um)
kg de hidracor para 05 (cinco) kg de cal hidratada.
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Os serviços de capinação e raspagem de linha d'água (sarjetas), passeios, canteiros centrais,
praças, jardins e pintura de meio-fio serão executados a partir de ordem de serviço (OS), emitidas
pela Contratante.
As equipes destinadas á operação executarão os serviços utilizando-se de carro de mão, enxada,
vassourão apropriado, pás e outros equipamentos necessários à boa execução dos serviços.
A Empresa Contratada deverá proceder o transporte das equipes de forma a garantir os
deslocamentos necessários à perfeita execução dos serviços, respeitando as legislações vigentes.



Deverá ser pintada a parte superior da guia e o espelho da mesma até a sarjeta,
sendo esta feita de maneira alternada;



Compreende-se como condição indispensável para pintura da guia, a realização
pretérita dos serviços de capinação, raspagem e varrição;



Fica a cargo da Contratada o ressarcimento de qualquer dano ao patrimônio público
ou particular, bem como danos pessoais, causados por acidentes durante a
execução dos serviços.

Os serviços serão realizados de segunda-feira a sábado, no turno diurno, conforme as necessidades
de cada localidade e segundo a programação emitida pela Contratante.
Será facultado a Empresa Contratada o emprego de outras metodologias e/ou equipamentos
operados mecanicamente (capinação mecanizada) que propiciem e resultem no mesmo padrão
de qualidade proposto para o serviço de capinação manual, desde que autorizado previamente
pela Contratante.
6.1.3 - Operações Especiais de Limpeza
A operação consiste na execução de serviços de catação manual, remoção de resíduos de corte de
vegetação rasteira em taludes, passarelas, ou quaisquer áreas contíguas às vias públicas da
área limite dos municipio. como também a execução de limpeza de canaletas, encostas,
escolas, creches, postos de saúde e outros prédios municipais, além de atender situações
eventuais de trabalho para proceder a limpeza das vias e logradouros públicos nos locais de
realização de eventos esportivos, religiosos, culturais e artísticos e às solicitações de Defesa
Civil.
Após o termino dos serviços, os resíduos resultantes da operação deverão ser acondicionados
em saco plástico, serem confinados em locais de fácil acesso ao veículo coletor.
A Empresa deverá executar estes serviços de acordo com programação p révia a ser
fornecida pela Contratante, através de ordem de serviço (OS), quando deverá estar apta a
atender os serviços solicitados. Os serviços serão realizados de segunda-feira a sábado,aos
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domingos e feriados, no turno diurno ou noturno, quando se fizer necessário, devendo os
locais e horários de início e término constar na ordem de serviço (OS), emitida pela Contratante.
6.1.4 - Coleta de Resíduos de Podação
Os serviços de coleta de resíduos de podação, compreende o recolhimento de todos os resíduos
provenientes de podas de árvores e limpeza de parque e jardins, os quais serão executados
através de ordem de serviço (OS), emitida pela Contratante.
Os serviços serão executados de segunda-feira a sábado, no turno diurno.

6.1.5 - Limpeza de Feiras Livres

Nas feiras livres, a equipe irá executar a varrição e remoção dos resíduos, após o término das
feiras livres, utilizando um caminhão coletor.
Devem ser utilizadas vassouras grandes, pás e vassouras pequenas para apanhar o lixo.
Os sacos plásticos e os containers com lixo serão também removidos e esvaziados.
Considera-se prioridade a limpeza dos ralos de locais que costumam alagar em
dias de chuva. Os serviços de limpeza de feiras livres serão executadas por
equipes de varrição.

6.2 - Planejamento, Frequência e Horários

A Empresa Contratada deverá à Contratante, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da assinatura do Contrato, o Plano Executivo dos Serviços, o qual consistirá na
consolidação e ajustes que entenda necessário ao Projeto Básico constante deste Termo
de Referência, devendo observar obrigatoriamente os parâmetros e demais condições de
execução dos serviços apresentados a seguir.
Qualquer alteração que a Empresa Contratada julgar necessária e pertinente, para a melhor
execução dos serviços, deverá antes de sua implementação submeter à análise e aprovação
da Contratante para sua formalização mediante aditivo contratual.

6.2.1 - Instalações, Ferramentas, Materiais, Veículos e Equipamentos

6.2.1.1 - Instalações
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A Empresa Contratada deverá dispor em todo período de execução dos serviços, edificações
complementares providas inclusive de ferramentas, estoque de componentes e peças de forma a
garantir a regularidade e a manutenção dos veículos e equipamentos.
A Empresa Contratada deverá manter suas edificações, correndo por sua conta as despesas
necessárias para tanto.
6.2.1.2 - Ferramentas

A Empresa Contratada deverá disponibilizar ao longo da execução dos serviços as ferramentas e
materiais relacionados neste Termo de Referência.

6.2.2 - Pessoal

Será de responsabilidade da Empresa Contratada a admissão do pessoal: gerentes, motoristas,
técnicos, ajudantes, coletores, varredores e encarregados, necessários ao desempenho dos
serviços contratados, correndo por sua exclusiva conta, todos os encargos necessários e demais
exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza. A equipe
deverá estar de acordo com o Plano Executivo dos Serviços, o qual deve ser constituída das
quantidades de profissionais por tipo de serviço.
A fiscalização poderá solicitar a dispensa, a qual deverá ser realizada em 24 (vinte quatro) horas,
de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço, ou que destrate
qualquer cidadão ou seja descuidado com o bem público.
Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado ao pessoal da Empresa Contratada, a
execução de outras tarefas que não sejam objeto destas especificações.
É proibido o consumo de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas, solicitação de gratificações e
donativos de qualquer espécie.
Caberá a Empresa Contratada apresentar, nos locais e horário de trabalho, os seus funcionários
devidamente treinados e uniformizados, providenciando equipamentos e veículos suficientes para
realização dos serviços.
A equipe deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com vestimenta e calçados adequados,
bonés, luvas e demais equipamentos de segurança necessários quando a situação exigir (conforme
Normas do Ministério do Trabalho).
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Ao longo da execução dos serviços a equipe deverá contar com equipamentos de proteção individual
(EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), que deverão ser substituídos sempre que
necessários.
7 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1 - Critérios de Medição

Para efeito de medição serão consideradas as quantidades efetivamente executadas e
aprovadas pela Contratante. Os valores das medições serão constantes na planilha de
orçamento, integrante do Contrato, com as quantidades efetivamente executadas e aprovadas pela
Contratante.
Somente serão medidos os serviços executados de acordo com as especificações técnicas
constantes do Plano Executivo dos Serviços.
A empresa contratada apresentará mensalmente o boletim de medição, baseada nos serviços
efetivamente executados, constantes do Plano Executivo dos Serviços para aprovação da Contratante.
7.2 - Pagamento
O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, após aprovação dos serviços pela
Contratante entrega da fatura pela Empresa Contratada, baseada na medição mensal
apresentada pela Empresa Contratada e aprovada pela Contratante.
O valor do pagamento das medições será obtido mediante a aplicação dos preços unitários
constantes na planilha de orçamento, integrante do Contrato, as quantidades efetivamente
executadas e aprovadas pela Contratante.
Os serviços serão pagos pelos preços contratuais, conforme critérios estabelecidos
neste Termo de Referência, estando neles incluídos todos os custos com equipamento,
ferramentas, sinalização e pessoal, bem como os encargos e outras despesas inerentes à
sua execução.
Preços contratuais são valores correspondentes à realização dos constantes neste Termo de
Referência, salvo medição explicita em contrário. Foram considerados os custos e despesas
relativas a:
Fornecimento,

carga,

transporte,

descarga,

manuseio,

armazenagem,

proteção e guarda de materiais de consumo, tais como: combustíveis,
graxas, lubrificantes, pneus, câmaras, filtros. sabão em pó, desinfetantes,
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detergentes, impressos, softwares, contentores plásticos para utilização nas
operações de limpeza, cestos de lixo e demais materiais de uso geral,
necessários as atividades relacionadas ao planejamento, elaboração dos
planos de trabalho e a execução dos serviços;
Mobilização e desmobilização, uniformes nos padrões determinados
pela

Contratante,

transporte,

alimentação,

assistência

social,

equipamentos de proteção individual e quaisquer outros necessários a
segurança pessoal e/ou execução dos serviços;
Fornecimento,

operação

e

manutenção

de

todos

os

veículos

e

equipamentos utilizados pela Empresa Contratada, necessários a execução
dos serviços, objeto do Contrato;

Fornecimento e manutenção de todas as ferramentas necessárias à
execução adequado dos serviços objeto do Contrato;

Disponibilização,

utilização

e

manutenção

de

todas

as

instalações

necessárias ao cumprimento do objeto contratual, em consonância com o
disposto neste Termo de Referência;

Fornecimento, operação e manutenção dos sistemas distribuição nas
instalações utilizadas pela Empresa Contratada, no cumprimento do objeto
contratual.

Salários, encargos sociais e administrativos, benefícios, impostos e taxas,
amortizações,

licenciamentos,

inclusive

os

ambientais,

seguros,

despesas financeiras de capital e de administração, depreciação, capital
de giro, lucro e quaisquer outros relativos a benefícios e despesas diretas ou
indiretas.



pagamento da primeira fatura estará condicionado à apresentação das guias de

recolhimento das contribuições previdenciárias e do recolhimento do FGTS de todos os
prestadores de serviço vinculados ao Contrato. As demais faturas estarão condicionadas ao
recolhimento das contribuições acima citadas.

 1SS será recolhido mediante descontos diretos na fatura mensal.

8 — PENALIDADES

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ: 06.138.150/0001-42


descumprimento das obrigações assumidas pela Empresa Contratada e/ou o não

atendimento e inobservância de exigências/recomendações da fiscalização, acarretarão,
sem prejuízo de outras sanções especificadas, previstas em lei, as seguintes penalidades,
assegurados o contraditório e ampla defesa:

a) Advertência por escrito;
b) Suspenção temporária do direito em participar de licitações e impedimento de
contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

c)

Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a administração pública;

d) Rescisão contratual, com multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
total do Contrato, sem prejuízo de perdas e danos cobráveis judicialmente.
Após análise da defesa apresentada, e não sendo aceitos seus argumentos pela Contratante,
cabe a Empresa Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da ciência do ato,
interpor recurso para a Prefeitura Municipal que decidirá em última instância.

 descumprimento das obrigações e demais condições de Edital sujeitará a Licitante,
conforme gravidade, às sanções previstas neste item e demais cominações legais cabíveis.
As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas.
Independente da aplicação do disposto nos subitens anteriores, a Empresa Contratada estará
sujeita, ainda, a multa no valor de até 20% (vinte por cento) do valor global do Contrato nos
casos de rescisão por culpa da Empresa Contratada motivada por qualquer das hipóteses
previstas no art. 78, incisos I a VIII da Lei 8.666/93. Independentemente da aplicação do
disposto nos subitens anteriores, a Empresa Contratada estará sujeita ainda as demais
penalidades previstas no Contrato, bem como na legislação pertinente.

9 — FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização do Contrato caberá a prefeitura Municipal de Governador Archer. A Empresa
Contratada deverá cooperar quanto a observância dos dispositivos referentes a higiene
pública, informando a Fiscalização sobre casos de infração, notadamente sobre o caso de
descargas irregulares de resíduos e falta de recipientes padronizados na via pública, após a
assinatura do Contrato.
A Empresa Contratada se obriga a permitir ao pessoal da Fisc alização livre acesso em
todas as suas dependências, possibilitando os exames das instalações e também das
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anotações relativas aos equipamentos, registro de pessoal e todos os materiais referentes aos
serviços contratados.
10 — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Empresa Contratada, Além do que está definido neste Termo de Referência,
caberá ainda a realização das seguintes atividades:



Organizar um conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços,
devidamente qualificadas, uniformizadas

e

com

identidade

visual

própria,

associada a identidade do Município, de modo a evidenciar que os serviços de
limpeza urbana no Município estejam sendo realizados pela Empresa Contratada a
serviço do Município:



Utilizar obrigatoriamente o livro de ocorrências;



Responsabilizar-se pela logística, tanto de equipes, veículos e materiais, de
forma a realizar os serviços dentro dos prazos pactuados;



Responsabilizar-se pelo confinamento dos resíduos retirados, sem danos ao meio
ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente;



Adotar de todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma
Regulamentadora n.° 18 que trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção, publicada através da Portaria GM n.° 3.214 de junho de
1978 e posteriores alterações publicadas através da DSST n.° 02 de 20 de maio de
1992, da Portaria DSST n.° 04 de 04 de julho de 1995, n.° 07 de 03 de março de
1997, n.° 12 de 06 de maio de 1997, n.° 20 de 17 de abril de 1998 e n.° 63 de 28 de
dezembro de 1998, das Portarias SIT n.° 30 de 13 de dezembro de 2000 e 20 de
dezembro de 2001, n.° 13 de 09 de julho de 2002, n.° 114 de 17 de janeiro de
2005, n.' 157 de 10 de abril de 2007, n.° 15 de 03 de julho de 2007, n.° 40 de
07 de março de 2008 e 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as demais
legislações vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho.



Os materiais a serem utilizados deverão ser submetidos pela Empresa Contratada
para inspeção pelo Município, antes da utilização;



Manter sistema de comunicação via telefone celular entre a sede dos serviços da
empresa Contratada, suas viaturas de apoio, as equipes de trabalho e a Gerencia
de Limpeza, permitindo assim maior agilidade nos atendimentos de urgência.



Receber as notificações que lhe forem pertinentes.
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11 — PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução e vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a ser contado da data da
ordem de serviço expedida pela Prefeitura podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
periodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do Artigo 57 da Lei n.°
8.666/1993, podendo ainda ser prorrogado em caráter excepcional, por até 12 (doze) meses, a teor
do Artigo 57, §4°, da Lei n.° 8.666/1993, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos
padrões de qualidade exigidos, e os preços e condições sejam vantajosos para a Contratante.

O prazo para inicio dos serviços será de até 5 (cinco) dias corridos contados a partir da data de
recebimento da ordem de serviço.

12 – VALOR DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

A totalidade dos serviços foram orçados a um valor mensal máximo de R$ 108.481,01 (Cento e
Oito mil, Quatrocentos e Oitenta e Um reais e um centavo) e o valor total do Contrato para um
período de doze meses é R$ 1.301.772,16 (Um milhão, Trezentos e Um mil, Setecentos e Setenta e
Dois reais e Dezeseis centavos).
A remuneração mensal a ser paga pela Contratante, pelos serviços objeto deste Termo de
Referência, será determinada em função dos serviços efetivamente realizados de acordo com
os critérios de medição e pagamento constantes neste Termo de Referência, conforme medição
mensal, submetida à aprovação da Contratante.
O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, após a aprovação da execução dos
serviços pela Prefeitura Municipal de Governador Archer e entrega da fatura pela Empresa
Contratada, com base na medição mensal.
Em hipótese alguma será admitido pagamento da parcela mensal diferente daquelas definidas neste
Termo de Referência, em especial quanto a mobilização, instalação e desmobilização, instalação e
desmobilização da Empresa Contratada.
13 – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS

É normalmente expressa em metros lineares de sarjetas por homem/dia (m/dia). A unidade "dia"
refere-se a uma jornada normal de trabalho. Para determinar a velocidade, é preciso antes
classificar os logradouros de acordo com as características que mais influem na produtividade do
varredor.
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A velocidade média que adotamos neste trabalho, para um só gari no serviço de varrição é de
180m/h, sendo assim, durante uma jornada de 8 (oito) horas, um dia, a produção será de 1.440
metros de linha d'água limpa.

Mão de obra para varrição:
O número liquido de trabalhadores, isto é, a mão de obra estritamente necessária para a varredura, é
determinado da seguinte maneira:
N°. de garis= Extensão linear total / produção em m por gari

Como o total de varrição é de 19.971,99 metros:
N°. de garis = 19.971,00 / 1.440.00

N°. de garis = 14 x 1,1 = 15 garis

O plano de varrição, contendo os roteiros realmente executados, deve ser verificado e conferido.
Nesse plano devem constar os trechos de ruas varridos para cada roteiro, as respectivas extensões
(expressas em metros lineares de sarjeta) e as guarnições.

Como cada cidade tem suas características, seus costumes e sua cultura, é conveniente realizar
uni teste prático para avaliar qual é a produtividade de varrição dos trabalhadores, ou seja, quantos
metros de sarjeta e passeios podem ser varridos por trabalhador noturno.

Para isto, escolhem-se trabalhadores de rendimento médio e determinam-se, por um período
de aproximadamente 15 dias, a distância que cada um consegue varrer, em cada tipo de
logradouro. Calculam-se então as médias, eliminando as medições que se revelarem
inconsistentes.
Capinação e raspagem de linha d'água:

A. Definição:
A capinação também é uma atividade muito importante a ser executada pelos
serviços de limpeza pública, não apenas em ruas e passeios sem asfaltos, mas também nas
margens de rios e canais.
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Os serviços de capinas e raspagem de linha d'água (sarjetas) e canteiros
centrais de vias consistem na operação de recolhimento de resíduos existentes, tipo areia,
lama e vegetação rasteira e outros, executada ao longo das vias em cada uma das margens,
na superfície dos passeios centrais. ajardinados ou não e ajuntamento dos resíduos para
remoção pelos veículos de coleta de lixo residencial quando da passagem pelo local de
ajuntamento desses resíduos.

B. Plano de capinação:
Quando não é efetuada a varrição regular, ou quando chuvas carreiam
detritos para logradouros, as sarjetas acumulam terras, onde em geral crescem mato e
ervas daninhas. Torna-se necessário, então, serviços de capina do mato e de raspagem
da terra das sarjetas, para restabelecer as condições de drenagem e evitar o mau aspecto
das vias públicas.
1 2

Esses serviços são executados em geral com enxadas de 3 / libras, bem
afiadas, sendo os resíduos removidos com pás quadradas ou forçados de quatro
dentes. Quando a terra se encontra muito compactada é muito comum o uso de enxada
para raspá-la. Para a lama, utiliza-se a raspadeira.
As equipes estimadas para a operação executarão os serviços se
utilizado de carro de mão, enxada, vassourão, pás, roçadeiras e outros equipamentos
necessários á boa execução dos serviços. Os serviços terão o repasse por meses
alternados, como têm um total de linha d' água de 19.971,00m.

Considerando que a largura de limpeza ao longo do meio-fio é em média de
2

0,6m, que representa uma média mensal de raspagem da linha d'água de 11.982,60 m , e
2

que rendimento estimado de um gari de capinação é de 100,00 m por dia com jornada
diária (8 horas), desta forma durante uma semana de 44,00(quarenta e quatro) horas
2

a produção será de 550,00m por semana, portanto em um mês que possui em média
2

4,30 semanas a produção estimada é de 2.365,00m para um homem. Para execução
do serviço de raspagem de linha d'água serão necessários 5 funcionários.
Coleta e transporte do lixo proveniente da varrição:
A. Objetivo
O estudo da coleta foi desenvolvido, objetivando o levantamento das dimensões das ruas
na zona urbana do município que serão beneficiados com os serviços de coleta de
lixo e a freqüência semanal de coleta necessária em cada rua.
B. Coleta de dados Os dados para o estudo da coleta foram obtidos através das
informações fornecidas pela prefeitura municipal de
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Governador Archer.
C.

Resultados

Os resultados obtidos com seus respectivos quantitativos por setor são detalhados no
item Identificação de Bairros com ruas da cidade.
D.

Metodologia A remoção do lixo varrido e da capinação poderá ser feita de várias

maneiras, c om a utilização dos mais
diversos equipamentos. Adotamos neste projeto uma equipe composta de: caminhão
basculante de 6m3, com motorista e 02 (dois) garis de coleta.
E.

Dados e cálculos da coleta de resíduos de varrição e capinação

Dados:


Rendimento de coleta, segundo o manual de gerenciamento integrado de lixo

municipal-IPT é de
90,00kg/km;


Comprimento total das ruas de coleta de varrição por semana: 19,97 km:



Comprimento total das ruas de coleta de capinação por semana: 11,98 km:



Peso específico do lixo da varrição 1.100,00kg/m ;

3

Cálculos:


Comprimento total por semana:
Comprimento total = comprimento varrição +
comprimento capinação Comp.=11,98km+
19,97km= 31,95km

Peso do lixo coletado por semana:
Peso= Rendimento x comprimento total Peso=90,00kg/km x 31,95km= 2.875,95 kg

L ixo da co leta dom ic iliar
População = 10.886,00 pessoas
Geração percapta= 0,50 a 0.80 kg/habitante/dia
Geração total de lixo = 10.886,00 x
0,80 x 30 = 261.264,00 kg Peso
especifico do lixo = 1.100,00 kg/m 3
Portanto o volume de lixo gerado = 261,264,00kg + 1.100,00 kg/m3 = 262364 m3
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Conversão de Peso (kg) em volume
(m3) Volume = peso total/peso específico
Volume por semana = 2.875,95 kg/1.100,00 kg/m 3 = 2,61 m3
Volume total por mês = 2,61 m3 x 4,30 semanas = 11,22 rn 3 (capina + raspagem)
Volume total gerado residencial + comercial = 233,45 m'
Total = 11,22 + 233,45 = 244,67


Calculo de viagens da equipe de coleta:
Capacidade do caminhão = 6,00m3
Quantidade de viagens por mês = 40,77 viagens = 41 viagens/mês
A quantidade de veículos necessários por dia, incluindo reserva, são três veículos
basculante com capacidade
de 6,00 m3.
Considerando uma equipe de 3 funcionários coletando e um motorista.
Portanto, levando-se em consideração duas equipes:

Motorista = 2 funcionários;
Ajudante = 6 funcionários.

EQUIPES:
Varrição = 15 ajudantes;
Capina, raspagem e jardinagem = 5 funcionários;
Coleta = 2 motoristas e 3 ajudantes.
14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
14.1 Registro ou Inscrição do Empres a e do(s) Responsável(eis) Técnico(s) no
C o n s e l h o R e g i o n a l d e Engenharia e Agronomia — CREA e ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da região da sede da Empresa, acompanhada da declaração de concordãncia,
apenas dos Responsáveis Técnicos indicados para a referida obra.
14.2 Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a
realização da licitação (com vinculo societario ou empregaticio), Engenheiro Civil, ou Arquiteto
detentor de Atestado de Responsabilidade Tecnica ou Registro de Responsabilidade Técnica –
RRT, devidamente averbado no CREA/CAU, por execução de serviços compatíveis em
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características com o objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando ter executado serviços de:



Execução de serviços varrição manual de vias e logradouros públicos;



Execução de serviços de capina de vias e logradouros públicos



Execução de serviços de coleta de lixo

14.3 A comprovação da vinculação do(s) profissional(is) à empresa será mediante a apresentação
de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou contrato social da licitante, ou contrato de prestação de
serviços ou ainda, de declaração de compromisso de contratação futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.
14.4 Comprovação de Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnico-operacional fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade
profissional competente, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) expedidas
pelo CREA e/ou CAU, de acordo com o art. 30 da Lei n° 8.666/93, que comprovem que a licitante
(pessoa jurídica) tenha prestado ou esteja prestando serviços com características, complexidade,
quantidades e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, observando-se
obrigatoriamente:



Execução de serviços varrição manual de vias e logradouros públicos — período

de 06 meses:



Execução de serviços de capina de vias e logradouros públicos — por período

de 06 meses:



Execução de serviços de coleta de lixo — por período de 06 meses.

14.5 A averbação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU. prevista no subitem 6.2.3.3, será dispensada caso a
legislação especial aplicável à atividade em questão não previr que a entidade de fiscalização
mantenha controle individualizado sobre cada trabalho realizado.
14.7 Declaração de recebimento de informações técnicas, emitido pela empresa licitante (Modelo no
anexo), ou Declaração elaborada em modelo próprio da empresa licitante, informando que tem
pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços, dispensando-se neste caso,
efetuar visita ao local onde os serviços serão executados.
14.8 A visita técnica facultada à empresa deverá ser feita pelo engenheiro responsável pela
empresa licitante, o qual deverá comprovar através da apresentação de Certidão de Registro e
Quitação de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA.
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15- ANEXOS
15.1 Imagem da cidade
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15.2 Fotos

15.3 Identificação das ruas da sede do município de Governador Archer:
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1 – INTRODUÇÃO

Para uma instituição como a Organização Mundial de Saúde (OMS), saneamento e o
controle de todos os fatores do meio físico onde o homem habita, que exercem ou podem
exercer efeitos prejudiciais ao seu bem -estar, mental ou físico.
A limpeza urbana pode ser alinhada entre as principais funções da administração
pública, e trata-se de urna das formas de saneamento básico, que serve para garantir a
prevenção de doenças e também para o bem estar dos moradores da cidade.
O município de Governador Archer - MA , localizado a 323,60 km da capital do
estado (via BR 135), São Luís, com uma população estimada no ano de 20 20 em
10.886 pessoas. Tem sua economia hoje baseada na produção agropecuária. Para
manter a cidade limpa, asseada e eliminar focos de doenças, o poder público Municipal
adota medidas no intuito de garantir o serviço de limpeza urbana.

2 - JUSTIFICATIVA
Todos os Municípios têm a determinação de garantir a funcionalidade do saneamento
básico local, e o lixo urbano deve ser tratado de forma a garantir a manutenção do
saneamento básico, visando minimizar os impactos causados pelo lixo ao meio ambiente,
à saúde pública e também manter as cidades limpas e belas. O município de Governador
Archer tem por objetivo a determinação de cuidar dos cidadãos e consequentemente do
município.

3 – OBJETO
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Constitui objeto do presente a execução de serviços de limpeza urbana, coleta de
entulhos, capina e varrição de vias públicas, áreas verdes, praças, terrenos baldios,
outras instalações, terrenos ou edificações de propriedade ou responsabilidade da
prefeitura municipal de Governador Archer, estado do Maranhão, conforme estabelecido neste
Termo de Referência.

4 - OBJETIVO

O objetivo deste documento é definir as diretrizes dos serviços de varrição e capina de ruas e
logradouros públicos, coleta de lixo domiciliar, coleta de lixo dos comércios (quando em
pouca quantidade), urbano e transporte do lixo para local previamente determinado, por
período de 1 (um) ano. Este serviço exclui a coleta de resíduos de Saúde (lixo hospitalar e lixo
de serviços de farmácias e postos de saúde).

5 – NORMAS TÉCNICAS E LEIS DE REFERÊNCIAS

ABNT NBR 10004 - Resíduos sólidos - Classificação
ABNT NBR 13221 - Transporte de resíduos
ABNT NBR 12980 - Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos
NR 4 - Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho
NR 5 - Comissão interna de prevenção de acidentes
NR 6 - Equipamentos de proteção individual (EPI)
NR 7 - Programa médico de saúde ocupacional (PCMSO)
NR 9 - Programa de prevenção de riscos ambientais (PPRA)
NR 11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais
NR 12 - Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
NR 15 - atividades e operações insalubres
NR17 - Ergonomia
NR 18 - Norma regulamentadora
NR 21 - Trabalho a céu aberto
NR 26 - Sinalização de segurança
Nota Técnica N° 004/2016 ANVISA
Lei 13.205/2010 - Institui a política nacional de resíduos sólidos
Lei 11.445/ 2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico
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6 – ESCOPO DOS SERVIÇOS

No prazo de 15 (quinze) dias corridos contados da assinatura do Contrato, a Empresa
Contratada deverá apresentar o Plano Executivo dos Serviços o qual consistirá no detalhamento
da metodologia de execução dos serviços, metodologia esta elaborada de acordo com o Projeto
Básico constante neste Termo de Referência. O Plano Executivo dos serviços será
consubstanciado em planos de trabalho para execução dos serviços objeto desta licitação,
devendo ser apresentado impresso e em mídia eletrônica.



Plano Referencial de Varrição de Vias Pavimentadas e não Pavimentadas e
Logradouros Públicos, que deverá ser elaborado observando as frequências e
quantidades estabelecidas neste Termo de Referência, devendo ser constituído
de:
a) Memorial Descritivo e Justificativo, contendo:
 descrição da metodologia operacional proposta para realização dos
serviços de varrição manual;
- dimensionamento e especificação dos equipamentos da varrição;
- identificação e detalhamento das atividades integrantes d as fases
de: planejamento, mobilização de recursos humanos, mobilização de
equipamentos,

disponibilização

e

instalação

de

alojamento

para

concentração de pessoal e guarda de equipamentos, implantação dos
serviços, readequações e execução dos serviços;
 plano de controle de qualidade dos serviços;
 plano de manutenção dos equipamentos;
b) Mapas indicando a frequência referencial de varrição, observadas as
especificações técnicas constantes neste Termo de Referência.


Plano de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que será
apresentado observando-se as normas constantes na Lei Federal n.° 6.514, de
22.12.77 e NRs 01, 05, 06, 07, 09 e 15, aprovadas pela Portaria n.° 3.214, de
08.06.78, e em especial:
a) Programa de Segurança e Prevenção de Acidentes de Trabalho;
b) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais:
c)

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional.

O Plano Executivo dos Serviços deverá ainda contemplar as complementações que
couberem e que sejam necessárias para perfeita execução dos serviços, observando-se
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que tais complementações não poderão contrariar as especificações e demais elementos
técnicos constantes deste Termo de Referência.
As complementações elaboradas pela Licitante Vencedora após análise e aprovação a se
constituir no Plano Executivo dos Serviços que possibilitará a emissão da Ordem de
Serviço (OS).
A Prefeitura Municipal de Governador Archer e a Empresa Contratada poderão propor
ainda uma revisão e ajuste do Projeto Básico constante do item 6.2 deste Termo de
Referência, bem como ao longo do Contrato, a implantação de novas técnicas operacionais
de forma a assegurar a atualização e melhoria da qualidade da prestação de serviços à
população.
Toda e qualquer alteração do Plano Executivo dos Serviços somente poderá ser
implementada

após

análise

e

aprovação

pela

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

GOVERNADOR ARCHER.
A Empresa Contratada deverá executar, os serviços e operações de limpeza urbana a
seguir relacionadas:
ITEM

SERVIÇOS

01

VARRIÇÃO,

RASPAGEM

E

REMOÇÃO

DE

TERRA

E

AREIA

DE

LOGRADOUROS E VIAS PÚBLICAS; ROÇADA, JARDINAGEM, PODAÇÃO
OU

APARO

DE

VEGETAÇÃO

EM

LOGRADOUROS

PÚBLICOS;

REMOÇÃO DE FOCOS DE LIXO EM ÁREAS PÚBLICAS, RETIRADA DE
LIXO DE CESTOS COLETORES PÚBLICO; ROÇADA DE VEGETAÇÃO
RASTEIRA E ARBUSTIVA E LIMPEZA E RECOLHIMENTOMDE LIXO E M
Á R EA S V ERD E S , R OÇA DA DE E SC OLA S E CR ECH E S PÚ BL IC A S
OU C ONV EN IADA S C OM O MUN IC ÍP IO; CA P INA E ROÇ ADA DE
V E GE TAÇ ÃO RASTEIRA E ARBUSTIVA EM ESPAÇOS E PRÉDIOS
PERTECENTES A ÓRGÃOS P Ú B L I C O S , B E M C O M O T E R R E N O S
PRÓPRIOS

MUN IC IPA IS

OU

DE

RESPONSABILIDADE

DO

MUNICÍPIO; VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE RESÍDUOS EM P R A Ç A S E
PARQUES;

VARRIÇÃO

ASSOCIASSÕES

MUTIRÕES

DE

DE

(INCÊNDIOS,

ESPAÇOS

MORADORES;

LIMPEZA

EM

PERTECENTES

DE

EM

CEMITÉRIOS;

LOCAIS

DE

SINISTROS

TEMPORAIS);MUTIRÕES

R ES TOS

DE

A

VARRIÇÃO

DESLIZAMENTOS,

DESABAMENTOS,

RE TIR A DA

DE

ALAGAMENTOS,
DE

LIMPEZA

DE MOL IÇÃ OE M

E

ÁRE AS
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DE S OCUP ADAS P OR DECISÕES ADMINISTRATIVAS, JUDICIAIS
OU PARA REASSENTAMENTOS; MUTIRÕES DE LIMPEZA EM LOCAIS
DE

EVENTOSPÚBLICOS;

OPERAÇÃO

DE

CARREGAMENTO

E

DESCARREGAMENTO DE CAMINHÕES DA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS
CITADOS ANTERIORMENTE.

6.1 – Especificações dos Serviços
Os serviços serão executados nas áreas, vias e logradouros públicos, sob circunscrição
constante deste termo de referência.
6.1.1 — Varrição Manual de Vias Públicas
Os serviços de varrição manual de vias públicas pavimentadas e não pavimentadas consistem na
operação da varrição na superfície dos passeios pavimentados, sarjetas e canteiros centrais
ajardinados ou não. Esvaziamentos dos cestos de lixo e acondicionamento dos resíduos
passíveis de serem contidos em sacos plásticos em todas as vias e logradouros públicos. Os
serviços serão executados ao longo das vias pavimentadas e também as não pavimentadas em
cada uma de suas margens, passeios e sarjetas, das calçadas (em sua totalidade) e dos
canteiros centrais ajardinados ou não, de praças e demais logradouros públicos. A equipe para
operação da varrição manual é composta por dois ou três varredores, utilizando -se contentor
com rodas e pedal com capacidade de 120 litros, vassourão apropriado, pás e sacos plásticos de
100 litros.
Os resíduos provenientes dos serviços de varrição deverão ser acondicionados em sacos plásticos e
dispostos nos passeios ou locais apropriados ao longo das vias para posterior coleta na mes ma
frequência da coleta domiciliar da área de remoção ao destino final indicado pela Contratante,
pelos veículos da coleta domiciliar regular da área. Será facultado a Empresa Contratada o
emprego de tecnologias e/ou equipamentos que propiciem e resultem no mesmo padrão de
qualidade proposto para o serviço de varrição manual, desde que autorizado previamente pela
Contratante.
A Empresa Contratada poder é, a seu critério, proceder ao transporte das equipes de forma a
garantir os deslocamentos necessários à perfeita execução dos serviços respeitando as
legislações vigentes, em complemento a implementação de alojamento (base fixa).
A Empresa Contratada, de acordo com a programação prévia a ser fornecida pela Contratante,
deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, quando procederá a limpeza das
vias e logradouros públicos nos locais de realização de eventos esportivos, religiosos, culturais e
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artísticos, antes e logo após o término dos mesmos, de forma a restaurar as condições de limpeza do
local Excetuam-se desta condição as situações emergenciais, tais como alagamentos.
Se no decorrer do período contratual, por determinação expressa da Contratante, houver a
necessidade de incorporação de novas vias e logradouros públicos que não estejam contemplados
neste Termo de Referência que vierem a repercutir em aumento das quantidades dos serviços, a
Contratante de comum acordo com a Empresa Contratada deverá promover os ajustes e as
necessárias alterações contratuais a fim de preservar a equação econômico-financeira.
Quando da autorização do acréscimo da extensão de vias a ser varrida, a Empresa Contratada
deverá informar o novo quadro de pessoal para execução dos serviços.
A Empresa Contratada será responsável pela manutenção dos cestos de lixo compreendendo a
sua limpeza interna. Esta operação deverá estar prevista no Plano de Serviços da Empresa
Contratada.
O esvaziamento dos cestos de lixo deverá ser realizado pelos varredores, simultaneamente aos
trabalhos de varrição nos respectivos turnos. O produto do esvaziamento deverá ser
acondicionado juntamente com o produto da varrição.
O esvaziamento dos cestos será de responsabilidade da Empresa Contratada, que deverá incluir
seus custos no valor global dos serviços de varrição. A Empresa Contratada deverá arcar com
todos os õnus decorrentes da apresentação do Plano de Serviços da Empresa.

6.1.2 - Capinação e raspagem de linha d'água (sarjeta), passeios e canteiros centrais de vias
pavimentadas, praças, jardins e pintura de meio-fio de vias pavimentadas
Os serviços de capinação e raspagem de linha d'água (sarjetas), passeios e canteiros centrais
de vias pavimentadas, praças, jardins e pintura de meio-fio de vias pavimentadas, consistem na
operação manual de recolhimento dos resíduos existentes, tais como areia, lama e vegetação
rasteira e outros, executada ao longo das vias em cada uma de suas margens, na superfície dos
canteiros centrais ajardinados ou não, praças e jardins, e o ajuntamento dos resíduos para
remoção, e na preparação de guias e sarjetas (meio -fio) para aplicação de solução de água,
cal hidratada, hidracor branco e fixador, em no mínimo 01 (uma) demão, na proporção de 01 (um)
kg de hidracor para 05 (cinco) kg de cal hidratada.
Os serviços de capinação e raspagem de linha d'água (sarjetas), passeios, canteiros centrais,
praças, jardins e pintura de meio-fio serão executados a partir de ordem de serviço (OS), emitidas
pela Contratante.
As equipes destinadas á operação executarão os serviços utilizando-se de carro de mão, enxada,
vassourão apropriado, pás e outros equipamentos necessários à boa execução dos serviços.

______________________________________________________________________
Praça Getúlio Vargas, nº 12, Centro – Governador Archer – MA, CEP: 65.770-000

CNPJ: 06.138.150/0001-42
A Empresa Contratada deverá proceder o transporte das equipes de forma a garantir os
deslocamentos necessários à perfeita execução dos serviços, respeitando as legislações vigentes.



Deverá ser pintada a parte superior da guia e o espelho da mesma até a sarjeta,
sendo esta feita de maneira alternada;



Compreende-se como condição indispensável para pintura da guia, a realização
pretérita dos serviços de capinação, raspagem e varrição;



Fica a cargo da Contratada o ressarcimento de qualquer dano ao patrimônio público
ou particular, bem como danos pessoais, causados por acidentes durante a
execução dos serviços.

Os serviços serão realizados de segunda-feira a sábado, no turno diurno, conforme as necessidades
de cada localidade e segundo a programação emitida pela Contratante.
Será facultado a Empresa Contratada o emprego de outras metodologias e/ou equipamentos
operados mecanicamente (capinação mecanizada) que propiciem e resultem no mesmo padrão
de qualidade proposto para o serviço de capinação manual, desde que autorizado previamente
pela Contratante.
6.1.3 - Operações Especiais de Limpeza
A operação consiste na execução de serviços de catação manual, remoção de resíduos de corte de
vegetação rasteira em taludes, passarelas, ou quaisquer áreas contíguas às vias públicas da
área limite dos municipio. como também a execução de limpeza de canaletas, encostas,
escolas, creches, postos de saúde e outros prédios municipais, além de atender situações
eventuais de trabalho para proceder a limpeza das vias e logradouros públicos nos locais de
realização de eventos esportivos, religiosos, culturais e artísticos e às solicitações de Defesa
Civil.
Após o termino dos serviços, os resíduos resultantes da oper ação deverão ser acondicionados
em saco plástico, serem confinados em locais de fácil acesso ao veículo coletor.
A Empresa deverá executar estes serviços de acordo com programação prévia a ser
fornecida pela Contratante, através de ordem de serviço (OS), quando deverá estar apta a
atender os serviços solicitados. Os serviços serão realizados de segunda-feira a sábado,aos
domingos e feriados, no turno diurno ou noturno, quando se fizer necessário, devendo os
locais e horários de início e término constar na ordem de serviço (OS), emitida pela Contratante.
6.1.4 - Coleta de Resíduos de Podação
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Os serviços de coleta de resíduos de podação, compreende o recolhimento de todos os resíduos
provenientes de podas de árvores e limpeza de parque e jardins, os quais serão executados
através de ordem de serviço (OS), emitida pela Contratante.
Os serviços serão executados de segunda-feira a sábado, no turno diurno.

6.1.5 - Limpeza de Feiras Livres

Nas feiras livres, a equipe irá executar a varrição e remoção dos resíduos, após o término das
feiras livres, utilizando um caminhão coletor.
Devem ser utilizadas vassouras grandes, pás e vassouras pequenas para apanhar o lixo.
Os sacos plásticos e os containers com lixo serão também removidos e esvaziados.
Considera-se prioridade a limpeza dos ralos de locais que costumam alagar em
dias de chuva. Os serviços de limpeza de feiras livres serão executadas por
equipes de varrição.

6.2 - Planejamento, Frequência e Horários

A Empresa Contratada deverá à Contratante, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da assinatura do Contrato, o Plano Executivo dos Serviços, o qual consistirá na
consolidação e ajustes que entenda necessário ao Projeto Básico constante deste Termo
de Referência, devendo observar obrigatoriamente os parâmetros e demais condições de
execução dos serviços apresentados a seguir.
Qualquer alteração que a Empresa Contratada julgar necessária e pertinente, para a melhor
execução dos serviços, deverá antes de sua implementação submeter à análise e aprovação
da Contratante para sua formalização mediante aditivo contratual.

6.2.1 - Instalações, Ferramentas, Materiais, Veículos e Equipamentos

6.2.1.1 - Instalações

A Empresa Contratada deverá dispor em todo período de execução dos serviços, edificações
complementares providas inclusive de ferramentas, estoque de componentes e peças de forma a
garantir a regularidade e a manutenção dos veículos e equipamentos.
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A Empresa Contratada deverá manter suas edificações, correndo por sua conta as despesas
necessárias para tanto.
6.2.1.2 - Ferramentas

A Empresa Contratada deverá disponibilizar ao longo da execução dos serviços as ferramentas e
materiais relacionados neste Termo de Referência.

6.2.2 - Pessoal

Será de responsabilidade da Empresa Contratada a admissão do pessoal: gerentes, motoristas,
técnicos, ajudantes, coletores, varredores e encarregados, necessários ao desempenho dos
serviços contratados, correndo por sua exclusiva conta, todos os encargos necessários e demais
exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais e outras de qualquer natureza. A equipe
deverá estar de acordo com o Plano Executivo dos Serviços, o qual deve ser constituída das
quantidades de profissionais por tipo de serviço.
A fiscalização poderá solicitar a dispensa, a qual deverá ser realizada em 24 (vinte quatro) horas ,
de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço, ou que destrate
qualquer cidadão ou seja descuidado com o bem público.
Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado ao pessoal da Empresa Contratada, a
execução de outras tarefas que não sejam objeto destas especificações.
É proibido o consumo de bebidas alcoólicas ou drogas ilícitas, solicitação de gratificações e
donativos de qualquer espécie.
Caberá a Empresa Contratada apresentar, nos locais e horário de trabalho, os seus funcionários
devidamente treinados e uniformizados, providenciando equipamentos e veículos suficientes para
realização dos serviços.
A equipe deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com vestimenta e calçados adequados,
bonés, luvas e demais equipamentos de segurança necessários quando a situação exigir (conforme
Normas do Ministério do Trabalho).
Ao longo da execução dos serviços a equipe deverá contar com equipamentos de proteção individual
(EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC), que deverão ser substituídos sempre que
necessários.
7 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1 - Critérios de Medição
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Para efeito de medição serão consideradas as quantidades efetivamente executadas e
aprovadas pela Contratante. Os valores das medições serão constantes na planilha de
orçamento, integrante do Contrato, com as quantidades efetivamente executadas e aprovadas pela
Contratante.
Somente serão medidos os serviços executados de acordo com as especificações técnicas
constantes do Plano Executivo dos Serviços.
A empresa contratada apresentará mensalmente o boletim de medição, baseada nos serviços
efetivamente executados, constantes do Plano Executivo dos Serviços para aprovação da Contratante.
7.2 - Pagamento
O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, após aprovação dos serviços pela
Contratante entrega da fatura pela Empresa Contratada, baseada na medição mensal
apresentada pela Empresa Contratada e aprovada pela Contratante.
O valor do pagamento das medições será obtido mediante a aplicação dos preços unitários
constantes na planilha de orçamento, integrante do Contrato, as quantidades efetivamente
executadas e aprovadas pela Contratante.
Os serviços serão pagos pelos preços contratuais, conforme critérios estabelecidos
neste Termo de Referência, estando neles incluídos todos os custos com equipamento,
ferramentas, sinalização e pessoal, bem como os encargos e outras despesas inerentes à
sua execução.
Preços contratuais são valores correspondentes à realização dos constantes neste Termo de
Referência, salvo medição explicita em contrário. Foram considerados os custos e despesas
relativas a:
Fornecimento,

carga,

transporte,

descarga,

manuseio,

armazenagem,

proteção e guarda de materiais de consumo, tais como: combustíveis,
graxas, lubrificantes, pneus, câmaras, filtros. sabão em pó, desinfetantes,
detergentes, impressos, softwares, contentores plásticos para utilização nas
operações de limpeza, cestos de lixo e demais materiais de uso geral,
necessários as atividades relacionadas ao planejamento, elaboração dos
planos de trabalho e a execução dos serviços;
Mobilização e desmobilização, uniformes nos padrões de terminados
pela

Contratante,

transporte,

alimentação,

assistência

social,

equipamentos de proteção individual e quaisquer outros necessários a
segurança pessoal e/ou execução dos serviços;
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Fornecimento,

operação

e

manutenção

de

todos

os

veículos

e

equipamentos utilizados pela Empresa Contratada, necessários a execução
dos serviços, objeto do Contrato;

Fornecimento e manutenção de todas as ferramentas necessárias à
execução adequado dos serviços objeto do Contrato;

Disponibilização,

utilização

e

manutenção

de

todas

as

instalações

necessárias ao cumprimento do objeto contratual, em consonância com o
disposto neste Termo de Referência;

Fornecimento, operação e manutenção dos sistemas distribuição nas
instalações utilizadas pela Empresa Contratada, no cumprimento do objeto
contratual.

Salários, encargos sociais e administrativos, benefícios, impostos e taxas,
amortizações,

licenciamentos,

inclusive

os

ambientais,

seguros,

despesas financeiras de capital e de administração, depreciação, capital
de giro, lucro e quaisquer outros relativos a benefícios e despesas diretas ou
indiretas.



pagamento da primeira fatura estará condicionado à apresentação das guias de

recolhimento das contribuições previdenciárias e do recolhimento do FGTS de todos os
prestadores de serviço vinculados ao Contrato. As demais faturas estarão condicionadas ao
recolhimento das contribuições acima citadas.

 1SS será recolhido mediante descontos diretos na fatura mensal.

8 — PENALIDADES



descumprimento das obrigações assumidas pela Empresa Contratada e/ou o não

atendimento e inobservância de exigências/recomendações da fiscalização, acarretarão,
sem prejuízo de outras sanções especificadas, previstas em lei, as seguintes penalidades,
assegurados o contraditório e ampla defesa:

a) Advertência por escrito;
b) Suspenção temporária do direito em participar de licitações e impedimento de
contratar com a administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
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c)

Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a administração pública;

d) Rescisão contratual, com multa de até 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor
total do Contrato, sem prejuízo de perdas e danos cobráveis judicialmente.
Após análise da defesa apresentada, e não sendo aceitos seus argumentos pela Contratante,
cabe a Empresa Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da ciência do ato,
interpor recurso para a Prefeitura Municipal que decidirá em última instância.

 descumprimento das obrigações e demais condições de Edital sujeitará a Licitante,
conforme gravidade, às sanções previstas neste item e demais cominações legais cabíveis.
As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas.
Independente da aplicação do disposto nos subitens anteriores, a Empresa Contratada estará
sujeita, ainda, a multa no valor de até 20% (vinte por cento) do valor global do Contrato nos
casos de rescisão por culpa da Empresa Contratada motivada por qualquer das hipóteses
previstas no art. 78, incisos I a VIII da Lei 8.666/93. Independentemente da aplicação do
disposto nos subitens anteriores, a Empresa Contratada estará sujeita ainda as demais
penalidades previstas no Contrato, bem como na legislação pertinente.

9 — FISCALIZAÇÃO
A Fiscalização do Contrato caberá a prefeitura Municipal de Governador Archer. A Empresa
Contratada deverá cooperar quanto a observância dos dispositivos referentes a higiene
pública, informando a Fiscalização sobre casos de infração, notadamente sobre o caso de
descargas irregulares de resíduos e falta de recipientes padronizados na via pública, após a
assinatura do Contrato.
A Empresa Contratada se obriga a permitir ao pessoal da Fisc alização livre acesso em
todas as suas dependências, possibilitando os exames das instalações e também das
anotações relativas aos equipamentos, registro de pessoal e todos os materiais referentes aos
serviços contratados.
10 — OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da Empresa Contratada, Além do que está definido neste Termo de Referência,
caberá ainda a realização das seguintes atividades:



Organizar um conjunto de equipes de campo disponibilizadas aos serviços,
devidamente qualificadas, uniformizadas

e

com

identidade

visual

própria,

associada a identidade do Município, de modo a evidenciar que os serviços de
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limpeza urbana no Município estejam sendo realizados pela Empresa Contratada a
serviço do Município:



Utilizar obrigatoriamente o livro de ocorrências;



Responsabilizar-se pela logística, tanto de equipes, veículos e materiais, de
forma a realizar os serviços dentro dos prazos pactuados;



Responsabilizar-se pelo confinamento dos resíduos retirados, sem danos ao meio
ambiente, na forma prevista na legislação ambiental vigente;



Adotar de todas as medidas de segurança, em consonância com a Norma
Regulamentadora n.° 18 que trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção, publicada através da Portaria GM n.° 3.214 de junho de
1978 e posteriores alterações publicadas através da DSST n.° 02 de 20 de maio de
1992, da Portaria DSST n.° 04 de 04 de julho de 1995, n.° 07 de 03 de março de
1997, n.° 12 de 06 de maio de 1997, n.° 20 de 17 de abril de 1998 e n.° 63 de 28 de
dezembro de 1998, das Portarias SIT n.° 30 de 13 de dezembro de 2000 e 20 de
dezembro de 2001, n.° 13 de 09 de julho de 2002, n.° 114 de 17 de janeiro de
2005, n.' 157 de 10 de abril de 2007, n.° 15 de 03 de julho de 2007, n.° 40 de
07 de março de 2008 e 201 de 21 de janeiro de 2011, bem como com as demais
legislações vigentes sobre segurança, medicina e higiene do trabalho.



Os materiais a serem utilizados deverão ser submetidos pela Empresa Contratada
para inspeção pelo Município, antes da utilização;



Manter sistema de comunicação via telefone celular entre a sede dos serviços da
empresa Contratada, suas viaturas de apoio, as equipes de trabalho e a Gerencia
de Limpeza, permitindo assim maior agilidade nos atendimentos de urgência.



Receber as notificações que lhe forem pertinentes.

11 — PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de execução e vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a ser contado da data da
ordem de serviço expedida pela Prefeitura podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
periodos até o limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, do Artigo 57 da Lei n.°
8.666/1993, podendo ainda ser prorrogado em caráter excepcional, por até 12 (doze) meses, a teor
do Artigo 57, §4°, da Lei n.° 8.666/1993, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos
padrões de qualidade exigidos, e os preços e condições sejam vantajosos para a Contratante.

O prazo para inicio dos serviços será de até 5 (cinco) dias corridos contados a partir da data de
recebimento da ordem de serviço.
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12 – VALOR DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

A totalidade dos serviços foram orçados a um valor mensal máximo de R$ 108.481,01 (Cento e
Oito mil, Quatrocentos e Oitenta e Um reais e um centavo) e o valor total do Contrato para um
período de doze meses é R$ 1.301.772,16 (Um milhão, Trezentos e Um mil, Setecentos e Setenta e
Dois reais e Dezeseis centavos).
A remuneração mensal a ser paga pela Contratante, pelos serviços objeto deste Termo de
Referência, será determinada em função dos serviços efetivamente realizados de acordo com
os critérios de medição e pagamento constantes neste Termo de Referência, conforme medição
mensal, submetida à aprovação da Contratante.
O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente, após a aprovação da execução dos
serviços pela Prefeitura Municipal de Governador Archer e entrega da fatura pela Empresa
Contratada, com base na medição mensal.
Em hipótese alguma será admitido pagamento da parcela mensal diferente daquelas definidas neste
Termo de Referência, em especial quanto a mobilização, instalação e desmobilização, instalação e
desmobilização da Empresa Contratada.
13 – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS E CUSTOS

É normalmente expressa em metros lineares de sarjetas por homem/dia (m/dia). A unidade "dia"
refere-se a uma jornada normal de trabalho. Para determinar a velocidade, é preciso antes
classificar os logradouros de acordo com as características que mais influem na produtividade do
varredor.

A velocidade média que adotamos neste trabalho, para um só gari no serviço de varrição é de
180m/h, sendo assim, durante uma jornada de 8 (oito) horas, um dia, a produção será de 1.440
metros de linha d'água limpa.

Mão de obra para varrição:
O número liquido de trabalhadores, isto é, a mão de obra estritamente necessária para a varredura, é
determinado da seguinte maneira:
N°. de garis= Extensão linear total / produção em m por gari

Como o total de varrição é de 19.971,99 metros:
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N°. de garis = 19.971,00 / 1.440.00

N°. de garis = 14 x 1,1 = 15 garis

O plano de varrição, contendo os roteiros realmente executados, deve ser verificado e conferido.
Nesse plano devem constar os trechos de ruas varridos para cada roteiro, as respectivas extensões
(expressas em metros lineares de sarjeta) e as guarnições.

Como cada cidade tem suas características, seus costumes e sua cultura, é conveniente realizar
uni teste prático para avaliar qual é a produtividade de varrição dos trabalhadores, ou seja, quantos
metros de sarjeta e passeios podem ser varridos por trabalhador noturno.

Para isto, escolhem-se trabalhadores de rendimento médio e determinam-se, por um período
de aproximadamente 15 dias, a distância que cada um consegue varrer, em cada tipo de
logradouro. Calculam-se então as médias, eliminando as medições que se revelarem
inconsistentes.
Capinação e raspagem de linha d'água:

A. Definição:
A capinação também é uma atividade muito importante a ser executada pelos
serviços de limpeza pública, não apenas em ruas e passeios sem asfaltos, mas também nas
margens de rios e canais.

Os serviços de capinas e raspagem de linha d'água (sarjetas) e canteiros
centrais de vias consistem na operação de recolhimento de resíduos existentes, tipo areia,
lama e vegetação rasteira e outros, executada ao longo das vias em cada uma das margens,
na superfície dos passeios centrais. ajardinados ou não e ajuntamento dos resíduos para
remoção pelos veículos de coleta de lixo residencial quando da passagem pelo local de
ajuntamento desses resíduos.

B. Plano de capinação:
Quando não é efetuada a varrição regular, ou quando chuvas carreiam
detritos para logradouros, as sarjetas acumulam terras, onde em geral crescem mato e
ervas daninhas. Torna-se necessário, então, serviços de capina do mato e de raspagem
da terra das sarjetas, para restabelecer as condições de drenagem e evitar o mau aspecto
das vias públicas.

______________________________________________________________________
Praça Getúlio Vargas, nº 12, Centro – Governador Archer – MA, CEP: 65.770-000

CNPJ: 06.138.150/0001-42
1 2

Esses serviços são executados em geral com enxadas de 3 / libras, bem
afiadas, sendo os resíduos removidos com pás quadradas ou forçados de quatro
dentes. Quando a terra se encontra muito compactada é muito comum o uso de enxada
para raspá-la. Para a lama, utiliza-se a raspadeira.
As equipes estimadas para a operação executarão os serviços se
utilizado de carro de mão, enxada, vassourão, pás, roçadeiras e outros equipamentos
necessários á boa execução dos serviços. Os serviços terão o repasse por meses
alternados, como têm um total de linha d' água de 19.971,00m.

Considerando que a largura de limpeza ao longo do meio-fio é em média de
2

0,6m, que representa uma média mensal de raspagem da linha d'água de 11.982,60 m , e
2

que rendimento estimado de um gari de capinação é de 100,00 m por dia com jornada
diária (8 horas), desta forma durante uma semana de 44,00(quarenta e quatro) horas
2

a produção será de 550,00m por semana, portanto em um mês que possui em média
2

4,30 semanas a produção estimada é de 2.365,00m para um homem. Para execução
do serviço de raspagem de linha d'água serão necessários 5 funcionários.
Coleta e transporte do lixo proveniente da varrição:
A. Objetivo
O estudo da coleta foi desenvolvido, objetivando o levantamento das dimensões das ruas
na zona urbana do município que serão beneficiados com os serviços de coleta de
lixo e a freqüência semanal de coleta necessária em cada rua.
B. Coleta de dados Os dados para o estudo da coleta foram obtidos através das
informações fornecidas pela prefeitura municipal de
Governador Archer.
C.

Resultados

Os resultados obtidos com seus respectivos quantitativos por setor são detalhados no
item Identificação de Bairros com ruas da cidade.
D.

Metodologia A remoção do lixo varrido e da capinação poderá ser feita de várias

maneiras, c om a utilização dos mais
diversos equipamentos. Adotamos neste projeto uma equipe composta de: caminhão
basculante de 6m3, com motorista e 02 (dois) garis de coleta.
E.

Dados e cálculos da coleta de resíduos de varrição e capinação

Dados:
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Rendimento de coleta, segundo o manual de gerenciamento integrado de lixo

municipal-IPT é de
90,00kg/km;


Comprimento total das ruas de coleta de varrição por semana: 19,97 km:



Comprimento total das ruas de coleta de capinação por semana: 11,98 km:



Peso específico do lixo da varrição 1.100,00kg/m ;

3

Cálculos:


Comprimento total por semana:
Comprimento total = comprimento varrição +
comprimento capinação Comp.=11,98km+
19,97km= 31,95km

Peso do lixo coletado por semana:
Peso= Rendimento x comprimento total Peso=90,00kg/km x 31,95km= 2.875,95 kg

L ixo da co leta dom ic iliar
População = 10.886,00 pessoas
Geração percapta= 0,50 a 0.80 kg/habitante/dia
Geração total de lixo = 10.886,00 x
0,80 x 30 = 261.264,00 kg Peso
especifico do lixo = 1.100,00 kg/m 3
Portanto o volume de lixo gerado = 261,264,00kg + 1.100,00 kg/m 3 = 262364 m3

Conversão de Peso (kg) em volume
(m3) Volume = peso total/peso específico
Volume por semana = 2.875,95 kg/1.100,00 kg/m 3 = 2,61 m3
Volume total por mês = 2,61 m3 x 4,30 semanas = 11,22 rn 3 (capina + raspagem)
Volume total gerado residencial + comercial = 233,45 m'
Total = 11,22 + 233,45 = 244,67


Calculo de viagens da equipe de coleta:
Capacidade do caminhão = 6,00m3
Quantidade de viagens por mês = 40,77 viagens = 41 viagens/mês
A quantidade de veículos necessários por dia, incluindo reserva, são três veículos
basculante com capacidade
de 6,00 m3.
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Considerando uma equipe de 3 funcionários coletando e um motorista.
Portanto, levando-se em consideração duas equipes:

Motorista = 2 funcionários;
Ajudante = 6 funcionários.

EQUIPES:
Varrição = 15 ajudantes;
Capina, raspagem e jardinagem = 5 funcionários;
Coleta = 2 motoristas e 3 ajudantes.
14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
14.1 Registro ou Inscrição do Empres a e do(s) Responsável(eis) Técnico(s) no
C o n s e l h o R e g i o n a l d e Engenharia e Agronomia — CREA e ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, da região da sede da Empresa, acompanhada da declaração de concordãncia,
apenas dos Responsáveis Técnicos indicados para a referida obra.
14.2 Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a
realização da licitação (com vinculo societario ou empregaticio), Engenheiro Civil, ou Arquiteto
detentor de Atestado de Responsabilidade Tecnica ou Registro de Respo nsabilidade Técnica –
RRT, devidamente averbado no CREA/CAU, por execução de serviços compatíveis em
características com o objeto desta licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando ter executado serviços de:



Execução de serviços varrição manual de vias e logradouros públicos;



Execução de serviços de capina de vias e logradouros públicos



Execução de serviços de coleta de lixo

14.3 A comprovação da vinculação do(s) profissional(is) à empresa será mediante a apresentação
de cópia da Carteira de Trabalho (CTPS), ou contrato social da licitante, ou contrato de prestação de
serviços ou ainda, de declaração de compromisso de contratação futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste.
14.4 Comprovação de Certidão(ões) ou Atestado(s) de Capacidade Técnico-operacional fornecidos
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrados na entidade
profissional competente, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) expedidas
pelo CREA e/ou CAU, de acordo com o art. 30 da Lei n° 8.666/93, que comprovem que a licitante
(pessoa jurídica) tenha prestado ou esteja prestando serviços com características, complexidade,
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quantidades e prazos equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, observando-se
obrigatoriamente:



Execução de serviços varrição manual de vias e logradouros públicos — período

de 06 meses:



Execução de serviços de capina de vias e logradouros públicos — por período

de 06 meses:



Execução de serviços de coleta de lixo — por período de 06 meses.

14.5 A averbação no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU. prevista no subitem 6.2.3.3, será dispensada caso a
legislação especial aplicável à atividade em questão não previr que a entidade de fiscalização
mantenha controle individualizado sobre cada trabalho realizado.
14.7 Declaração de recebimento de informações técnicas, emitido pela empresa licitante (Modelo no
anexo), ou Declaração elaborada em modelo próprio da empresa licitante, informando que tem
pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços, dispensando-se neste caso,
efetuar visita ao local onde os serviços serão executados.
14.8 A visita técnica facultada à empresa deverá ser feita pelo engenheiro responsável pela
empresa licitante, o qual deverá comprovar através da apresentação de Certidão de Registro e
Quitação de Pessoa Jurídica, expedida pelo CREA.
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15- ANEXOS
15.1 Imagem da cidade
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15.2 Fotos

15.3 Identificação das ruas da sede do município de Governador Archer:
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