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MEMORIAL DESCRITIVO

TERMO DE REFERENCIA – PROJETO BÁSICO PARA

TRANSBORDO E DESTINO FINAL DO LIXO MUNICIPAL

TRAMANDAÍ -RS
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TERMO DE REFERÊNCIA – PROJETO BÁSICO PARA TRANSBORDO E DESTINO

FINAL DO LIXO MUNICIPAL

Contratação de empresa especializada para a execução de serviços e fornecimento

de  material  para  Coleta,  Operação  de  Transbordo,  Transporte  e  Destinação  Final  dos

Resíduos Sólidos Urbanos em todo o Município de Tramandaí/RS.

1 – APRESENTAÇÃO:

Estima-se que a produção de resíduos sólidos urbanos no ano de 2018/2019 será de

900  a  1200  toneladas/mês  na  baixa  temporada,  e  1800  a  2700  toneladas/mês  na  alta

temporada, considerando-se que a cidade de Tramandaí/RS possui características peculiares

em  função  de  sua  sazonalidade,  variando  bastante  o  número  de  habitantes  e

consequentemente o volume de resíduos gerados durante alguns meses do ano.

Com  o  objetivo  de  qualificar  as  ações  de  gestão  integrada  dos  resíduos  sólidos

urbanos do município de Tramandaí, a Secretaria Municipal de Obras estabelece as diretrizes

para a prestação dos serviços por meio deste Termo de Referência.

2 – JUSTIFICATIVA:

O serviço  de gerenciamento  dos resíduos sólidos  urbanos é de competência  dos

municípios, disposto na Constituição Federal, Art. 30, inciso V, bem como na Lei Federal nº

12.305/2010, Art. 10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Art. 26 desta lei

define, ainda, que o titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos

sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços.

Sendo assim, a Secretaria Municipal de Obras, opta por terceirizar a operacionalidade

do  serviço  de  resíduos  sólidos  urbanos,  por  meio  de  processo  licitatório,  regido  pela

legislação federal, Lei nº 8.666/93, tendo em vista, principalmente, a dificuldade em prestar o

serviço  por  falta  de mão de obra,  máquinas e equipamentos  e  pelo  término do contrato

vigente.

3 – DO OBJETO:

O objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa especializada

para prestação de serviço de transbordo e transporte e destinação final de resíduos sólidos

urbanos, domiciliares e comerciais com características domiciliares em todo o município de

Tramandaí.
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3.1 - Disponibilização, operação, manutenção e administração de Unidade de

Transbordo

3.1.1 -  Compreende a disponibilização,  operação,  manutenção e administração de

uma unidade de transbordo,  devidamente  licenciada,  com capacidade mínima compatível

com o volume de alta temporada estimado, mais uma margem de segurança de 30% (Trinta

por cento), devendo estar dentro dos limites do Município de Tramandaí. A disponibilização

desta unidade dentro do Município é tida como fundamental para que se exerça a fiscalização

do  serviço  de  forma  eficiente  e  profícua,  não  onerando  os  serviços  pelo  deslocamento

exacerbado dos caminhões de coleta até a unidade de transbordo e da própria fiscalização, o

que, certamente, aumentaria o valor pago pelo serviço, não somente do item de “transbordo”,

mas também proporcionalmente o valor da “coleta”. Atualmente, a unidade de transbordo fica

dentro dos limites do território de Tramandaí, o que não onera o contrato em deslocamentos

da  coleta  até  a  unidade.  Para  garantir  a  transparência  ao  processo,  garantindo  ampla

concorrência e resguardando o princípio da economicidade, o Município entende como viável

o estabelecimento de prazo para o caso de necessidade de instalação de nova estrutura por

empresa vencedora do certame.

A disponibilização desta unidade de transbordo se faz necessária, pois o Município

não possui esta estrutura própria. Caso a licitante não possua a disponibilidade da unidade

no Município, poderá optar pela construção de uma, desde que esteja apta a operação num

prazo máximo de até 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato. Contudo apartir

deste momento a empresa vencedora do certame, em qualquer situação, será responsável

pelo transbordo e destino final dos resíduos de forma adequada.

4 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.1 – Disponibilização, Operação, Manutenção e Administração de Unidade de

Transbordo

Compreende  a  disponibilização,  operação,  manutenção  e  administração  de  uma

unidade  de  transbordo  devidamente  licenciada,  a  qual  tem  como  objetivo  receber

temporariamente os resíduos advindos da coleta regular  e executar  o carregamento total

destes resíduos no veículo transportador para o envio a área de disposição final.

a) A empresa deverá disponibilizar a área de transbordo, devidamente licenciada, na

data da assinatura do contrato;

b) O horário de funcionamento deverá atender à demanda de destinação do serviço

de coleta, seja em horário diurno ou noturno e fins de semana;

c)  A  contratada  fornecerá  equipamentos  e  mão  de  obra  que  possibilitem  o

carregamento de todos os materiais dispostos na área de depósito do transbordo;
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d)  Os  resíduos  não  poderão  permanecer  no  transbordo  por  prazo  superior  a  48

(Quarenta e oito) horas;

e) A área de transbordo deverá ser mantida limpa e isenta de resíduos soltos pelas

imediações, devendo ser adotadas medidas preventivas para controle de insetos e roedores;

f) Caso a unidade de transbordo atenda a mais de um município, esta deverá estar

equipada com balança rodoviária para pesagem de todos os caminhões que chegarem com

resíduo do Município de Tramandaí, emitindo para cada um, tíquete de pesagem individual

para controle da fiscalização municipal.

MEDIÇÃO:

A medição de disponibilização, operação, manutenção e administração da unidade de

transbordo serão efetuadas pelo valor mensal proposto.

4.2 – Serviços de Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos

O serviço de transporte e destinação final  de resíduos sólidos urbanos em aterro

sanitário particular devidamente licenciado consiste em:

a) Transporte e a destinação final de resíduos sólidos urbanos gerados no município

de Tramandaí desde a unidade de transbordo até aterro sanitário devidamente licenciado;

b) O transporte deverá ocorrer com veículos devidamente equipados e adequados ao

serviço e sempre com o compartimento de carga coberto,  para atendimento a legislação

vigente e evitar sobrepeso em dias de chuva;

c) O volume diário estimado produzido a ser transportado até o destino final na baixa

temporada é em media 30 A 40 toneladas, já na alta temporada o volume diário estimado

produzido a ser transportado até o destino final  é em media de 60 a 90 toneladas. Essa

variação que pode ocorrer para mais ou para menos, deve-se ao fato de Tramandaí ser uma

cidade turística e de veraneio e que em algumas datas específicas apresenta uma grande

concentração de pessoas;

d) O aterro sanitário deve atender a referida demanda de resíduos produzidos, tanto

na baixa quanto na alta temporada. A capacidade deve ser comprovada através da licença

ambiental,  junto  ao  relatório  atual  de  recebimento  de  resíduos  para  análise  do  volume

disponível;

MEDIÇÃO:

Os Serviços  de  Transporte  e  Destinação  Final  de  Resíduos  Sólidos  Urbanos  em

aterro sanitário, devidamente licenciado, serão pagos mensalmente através da pesagem por

toneladas de resíduos transportados e dispostos em aterro sanitário, mediante comprovação
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do  tíquete  da  balança  do  aterro  sanitário,  devidamente  aferida  pelo  INMETRO,  tendo  a

balança laudo de aferimento trimestral.

Em caso de não funcionamento da balança,  deve ser utilizado o mesmo peso da

semana anterior.

5 – VEÍCULOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS:

a) Os serviços automotores e equipamentos apresentados pela empresa contratada

para realização de cada tipo de serviço devem ser  adequados e estarem disponíveis  na

assinatura do contrato, ou seja, que os equipamentos estejam devidamente instalados nos

chassis dos veículos e que o conjunto esteja em perfeitas condições de operação;

b)  A  empresa  a  ser  contratada  deverá  apresentar  a  documentação  dos

veículos/equipamentos  a  serem  utilizados  para  a  prestação  dos  serviços  na  data  da

assinatura do contrato. Caso não seja proprietária deverá apresentar contrato de locação,

com  reconhecimento  de  firma  das  partes,  acompanhado  da  documentação  do

veículo/equipamento;

c)  As marcas,  modelos,  e as outras características dos veículos propostos para a

realização  dos  serviços  ficam a critério  da empresa contratada,  desde que atendidas  às

exigências mínimas constantes neste anexo;

d) Durante a vigência do contrato, não poderão ser utilizados veículos com mais de 08

(oito) anos de fabricação;

e) Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação inclusive as

unidades reservas:

Obrigatoriedade:

- Perfeito funcionamento do velocímetro, odômetro e tacógrafo;

- Perfeito estado de conservação da pintura;

-  Limpeza  geral  do  veículo  e  equipamento,  constituindo  obrigação  contratual  a

lavagem diária da caçamba ou carroceria com solução detergente;

f) Todos os veículos e equipamentos disponíveis aos serviços deverão respeitar os

limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes;

g) O Município pode a qualquer momento, exigir a troca de veículo que não esteja

adequado às exigências dos serviços;

h)  A empresa  contratada  deve  dispor  de  garagem  ou  pátio  de  estacionamento,

escritório para controle e planejamento das atividades e instalações para atendimento de seu

pessoal operacional, vestiário com chuveiros e sanitários, armários e refeitório, compatíveis

com o número de empregados;

6 – RESPONSABILIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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A empresa contratada deverá possuir registro junto ao respectivo conselho de classe

(CAU, CREA, CRBio, CRQ) e ter em seu quadro funcional técnico responsável pela execução

dos  serviços,  com  atribuição  para  as  áreas  de  saneamento  e/ou  meio  ambiente,  com

apresentação  de  atestado  de  capacidade  técnica,  em  nome  da  empresa,  devidamente

registrado em conselho de classe (CAU, CREA, CRBio, CRQ), atestando que esta já prestou

serviços compatíveis com o objeto do edital para administração pública.

7 – RECURSOS HUMANOS:

a)  Compete  a  empresa  contratada  a  admissão  de  mão  de  obra  em  quantidade

suficiente ao desempenho dos serviços conquistados, correndo por sua conta também os

encargos  necessários  e  demais  exigências  das  leis  trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais,

comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenização de acidente de trabalho de

qualquer  natureza,  respondendo  a  empresa  contratada  pelos  danos  causados  por  seus

empregados, auxiliares e prepostos ao patrimônio público ou privado;

b) Os funcionários admitidos devem possuir capacidade física e qualificação que os

capacite a executar os serviços inerentes aos objetivos da presente licitação;

c) A fiscalização deverá notificar a empresa qualquer situação de todo empregado

cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço;

d) Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado por parte do pessoal da

empresa  contratada,  a  execução  de  outras  tarefas  que  não  sejam  objeto  destas

especificações;

e)  É  proibido  aos  empregados  da  empresa  contratada  fazer  catação  ou  triagem,

ingerir  bebidas  alcoólicas,  fumar,  pedir  gratificações  ou  donativos  de  qualquer  espécie

quando em serviço;

f)  A  guarnição  ou  qualquer  funcionário  da  área  operacional  deve  apresentar-se

uniformizado e com equipamento de segurança de proteção individual, como luvas, capas

protetoras em dias de chuva, coletes refletores, boné, entre outros;

8 – FISCALIZAÇÃO

a) A fiscalização do cumprimento do contrato cabe ao Município;

b)  A  fiscalização  exercerá  rigoroso  controle  em  relação  às  quantidades,  às

particularidades e à qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das

penalidades previstas no contrato, quando desatendidas algumas destas cláusulas;

Relação  mínima  de  trabalhadores  estimada  para  a  execução  dos  serviços

licitados
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SERVIÇO RECURSOS HUMANOS QUANTIDADE

Disponibilização,  operação,  manutenção  e  administração  da  unidade  de

transbordo – baixa e alta temporada:

1 – Supervisor*

2 - Operador de Máquina 

2 - Serviços Gerais 

1 - Administração 

2 – Enlonador

2 - Balanceiro

*  Função  do  supervisor:  acompanhar,  supervisionar,  fiscalizar  os  serviços  das

equipes, além de ser o interlocutor entre a empresa e a municipalidade.

Serviço de transporte e destinação final dos resíduos – baixa temporada:

1 -  Motorista 

Serviço de transporte e destinação final dos resíduos – alta temporada

2 - Motorista*

*Para  execução  desse  serviço  admite-se  o  mesmo funcionário  para  alta  e  baixa

temporada.

Relação  mínima  de  veículos  e  equipamentos  para  execução  dos  serviços

licitados

Serviços de transporte e destinação final:

Veiculo  automotor  equipado: Caminhão  carreta  basculante,  ano  de  fabricação

superior a 2010 com capacidade mínima de 48 m³

Quantidade alta temporada:  10 (Dez) carretas 

Quantidade baixa temporada: 04 (Quatro) carretas

Disponibilização,  operação,  manutenção  e  administração  da  unidade  de

transbordo.

Veiculo automotor equipado: Escavadeira ano de fabricação superior a 2016.

Quantidade alta temporada:  02 (Duas) escavadeira 

Quantidade baixa temporada: 02 (Duas) escavadeira
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Tramandaí, 08 de Fevereiro de 2019.

_______________________

Guilherme da Rosa

CREA SC 130.237-6
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