
3.2.4. SINALIZAÇÃO 

 

Os serviços de manejo de arborização urbana em vias com trânsito de veículos deverão ser 

convenientemente sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário ao fluxo 

de veículos. A placa de identificação deve estar visível e apresentada conforme modelo a ser 

fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

Equipamentos de Proteção Coletiva 

Cone de sinalização 

Rede protetora 

Placa sinalização 

Fita Zebrada (h=70mm) 

EPC's para atividade de Manejo de Arborização  

 

Detalhamento dos equipamentos de proteção coletiva: 

 

Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço com malha não inferior a 2mm 

(dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura mínima de 

2,50m (dois metros e cinquenta centímetros). Ou tela de poliamida ou poliéster, com espessura 

mínima de 2mm (dois milímetros) com altura mínima de 1,5m. O modelo de rede a ser utilizado 

pela CONTRATADA deve ser aprovado pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071. 

Placas indicativas de serviços de limpeza urbana: Confeccionadas em chapas de aço galvanizado 

com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas dimensões de 1,00m 

por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos a ser definido pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura. 

 

3.2.5. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

Será realizado no período diurno ou eventualmente aos sábados, domingos ou feriado 

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

3.2.6. COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 
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Os resíduos devem ser acondicionados corretamente na caçamba do caminhão e deverão 

ser transportados até os pontos de acumulação indicados pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e/ou diretamente para o local de destino final, respeitando os horários 

estabelecidos. 

 

3.2.7. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

 

Devido à variedade de materiais de varrição, aqueles agressivos ou perigosos devem ser 

acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição. Os líquidos 

devem ser retirados. Vidros quebrados e superfícies cortantes devem ser embrulhados em jornal. 

A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de envio dos materiais recolhidos, com 

o quantitativo dos mesmos por meio de manifesto de pesagem dos locais receptores e suas 

respectivas licenças. 

 Entende-se que a destinação final de todos os tipos de resíduos citados neste termo de 

referência (resíduos domiciliares, resíduos de serviços de limpezas como varrição, poda, roça e 

capina, assim como resíduos do sistema de saúde - RSS) são de responsabilidade única e exclusiva 

de gerencia da CONTRATADA, está, responderá pela responsabilidade na coleta, transporte e na 

gestão final de acordo com as leis, resoluções e normas vigentes. A CONTRATADA poderá sofrer 

consequências de penalidades de acordo com as leis vigentes e com condições contratuais 

estabelecidas neste termo de referência. 

 

3.2.8. FISCALIZAÇÃO 

 

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos 

trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais. 

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação 

que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação 

dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais. 

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA, 

alocado na prestação de serviços remunerados, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. 

Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem 

comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que 

estiverem solicitando propina. 

 

3.2.9. MEDIÇÃO 

 

Os serviços prestados serão medidos e pagos, por unidade executada respeitando os 

efetivos mínimos de trabalhadores, com treinamento adequado para as atividades. 
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A Planilha de Medição diária e o relatório de medição mensal devem ser preenchidas 

corretamente, sem rasuras, para a comprovação da quantificação, frequência, número de 

trabalhadores, utilização de uniformes, utilização de EPI’s, utilização de EPC, ocorrências, 

atividades desenvolvidas, condições climáticas etc. 

Esses documentos deverão ser assinados pelo responsável da CONTRATADA (preposto) e 

pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos 

trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais. 

4.0 Coleta e Gestão de resíduos  

 

 

RESÍDUOS HOSPITALARES E DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE e ZOONOSE.(Classe A e E) 

ITEM Descrição Unid. Quant./Mês 

Valor  (t) 

Máximo 

(R$) 

Valor total/mês 

3 

Coleta, Transporte, 

Tratamento, 

Destinação Final e 

Gestão de Resíduos 

da Saúde 

T 1,08 
  

 

 

4.1.Coleta e Gestão de Resíduos Domiciliares  

Item Descrição Unid. 
Quant. 
/mês 

Valor 
unitário 

Valor 
total/mês 

1 

Coleta manual e mecanizada 
do lixo domiciliar, nas vias 
públicas situadas na cidade de 
RIACHÃO - Ma, dando-lhe o 
destino final e gestão 
(terraplenagem, recobrimento 
com material inerte, trator de 
esteira, moto niveladora) na 
unidade situada no deposito a 
céu aberto (lixão) de 
RIACHÃO – Ma que deverá 
ser  devidamente licenciado. 

T 371,6   

2 

Coleta, transporte e 
destinação final de entulhos e 
focos de lixo nas vias públicas 
situada na cidade de 
RIACHÃO - Ma dando-lhe o 
destino final junto a local 
devidamente licenciado. 

M³ 400,00   
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O serviço será realizado com o emprego de equipe munida dos equipamentos necessários, 

quando solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de Ordem de Serviço. 

 

População (Estimada 2016/IBGE) Geração per capita diária Toneladas/dia Toneladas/mês (30 dias) 

19701 0,629 30,98 371,76 

Estimativa de Geração de Resíduos Sólidos Urbanos  

 

 

NÚMERO DE VEÍCULOS: 1,57 

NÚMERO DE VEÍCULOS ARREDONDADO 

PARA CIMA: 

2,0 + 1 Reserva 

 

Tabela 19-Número de Veículos de Coleta 

 

 

 

4.1.1. COMPOSIÇÃO GERAL DOS RESÍDUOS  

 

Coleta Orgânico:  

Química: orgânico e inorgânico (pode ocorrer de haver resíduos misturados, depende da 

segregação na fonte)  

Conteúdo: constituídos principalmente por material orgânico e inorgânico contaminado pela 

mistura dos resíduos na fonte - restos de comidas, guardanapos usados, embalagens de papelão 

molhada, papel higiênico, fezes de animais, restos de vegetais, pó de café, absorventes femininos, 

fraldas descartáveis, isopor, espuma, restos de roupas, tênis, entre outros.  

Coleta Inorgânico:  

Química: Inorgânico e orgânico (pode ocorrer de haver resíduos misturados, depende da 

segregação na fonte)  

Conteúdo: constituídos principalmente por material inorgânico – papel, plástico, vidro, papelão, 

PET, metais, embalagens tetrapack, entre outros. Observação: em caso de material contaminante 

(pilhas, baterias, lâmpadas...) deve ser recolhido e encaminhado para local devidamente 

licenciado para recebimento desse tipo de resíduo. 
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Observação: em caso de material contaminante (pilhas, baterias, lâmpadas...) deve ser 

recolhido e encaminhado para local devidamente licenciado para recebimento desse tipo de 

resíduo. 

 

4.1.2 RECURSOS HUMANOS 

 

A coleta dos resíduos orgânico e inorgânico ocorrerão concomitantemente (a ser descrito 

detalhadamente no item subsequente).  

Período de execução: de segunda à sábado, 14 horas diárias. 

DIA DA SEMANA 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Primeiro 08h às 12h 08h às 12h 08h às 12h 08h às 12h 08h às 12h 08h às 12h 

Segundo 14h às 18h 14h às 18h 14h às 18h 14h às 18h 14h às 18h 14h às 18h 

 

 

 

 

 

Quadro de Horas: Gari/equipe 

DIA DA SEMANA 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Primeiro 4 4 4 4 4 4 

Segundo 4 4 4 4 4 4 

 

 

Quantitativo Posto de Trabalho: Motorista 

Quantitativo postos de trabalho -Gari 

DIA DA SEMANA 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Primeiro 8 8 8 8 8 8 

Segundo        8 8 8 8 8 8 
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DIA DA SEMANA 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Primeiro 2 2 2 2 2 2 

Segundo 2 2 2 2 2 2 

 

 

Quadro de Horas: Motorista/equipe 

DIA DA SEMANA 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Primeiro 1 1 1 1 1 1 

Segundo 1 1 1 1 1 1 

 

Posto de Trabalho Quantidade 

Encarregado 1 

Responsável Técnico 1 

 

O responsável técnico deverá ser um engenheiro civil ou similar com habilitação técnica 

legalmente instituída. 

 

  Posto de Trabalho 

Turno Gari Motorista Encarregado Resp. Técnico 

Primeiro 8 2 1 1 

Segundo 8 2 1 1 

 

Turno Nº de Equipes Composição Mínima da Equipe 

Primeiro 2 

(1) Motoristas 

(4) Garis 

(1) Encarregado 

(1) Responsável Técnico 

(1) Caminhão compactador – resíduo orgânico 
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Segundo 2 

(1) Motoristas 

(4) Garis 

(1) Encarregado 

(1) Responsável Técnico 

(1) Caminhão compactador – resíduo orgânico 

 

4.1.3. MATERIAL E MÉTODO 

 

Informações gerais:  

A coleta seletiva dos resíduos sólidos domésticos ocorrerá concomitantemente para os 

resíduos orgânicos e inorgânicos.  

Cada equipe será composta por:  

(1) Motoristas  

(4) Garis  

(1) Caminhão compactador – resíduo orgânico  

 Um Encarregado e um Responsável Técnico para supervisão das equipes.  

 Os sacos e recipientes que apresentarem mais material orgânico será disposto de um lado 

e os sacos e recipientes que apresentarem mais material inorgânico do outro, ou conforme 

orientação técnica da fiscalização.  

Os caminhões compactadores terão quatro garis cada um que irão pegar os sacos / 

recipientes previamente separados e colocarão nos seus respectivos caminhões.  

Quando os caminhões atingirem sua capacidade máxima, deverão seguir para a central de 

triagem (caminhão gaiola) ou transbordo (caminhão compactador). Na sequência, devem seguir 

suas rotas.  

As rotas serão apresentadas para a CONTRATADA posteriormente. Estima-se que a rota 

mensal atinja 2600 quilômetros/mês.  

Estende-se também dentro do serviço de coleta domiciliar o fornecimento e gestão (coleta 

e destinação final do resíduo) de 5 contêineres (caçambas estacionarias) com volume de 5 m³ cada. 

Os contêineres permanecerão nos locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e devem ser removidos sempre que cheios, ou que estejam provocando mal cheiro, quaisquer 

danos, ou sempre que a Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitar, após o esvaziamento o 

mesmo deve voltar ao local em caráter imediato. Os contêineres deverão estar adesivados com 

adesivo na dimensão de 40cm x 100cm conforme orientações e designer gráfico fornecido pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

O serviço deve ser executado de mesma maneira nos povoados Bacuri (32 Km), Posto Fiscal 

(71Km)  e Alto Bonito (56 Km), os resíduos devem ser recolhidos em dias alternados e em 
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situações extremas no mínimo 2 vezes por semana. Os mesmos resíduos devem ser recolhidos e 

então depositados no lixão municipal. 

Veículos, equipamentos e material utilizado:  

 

O serviço deverá contar com, no mínimo seis veículos (2 compactadores), por turno, mais 

um veículos reserva, um veículo para transporte de passageiro leve – fiscalização, e outros 

equipamentos e materiais necessários.  

A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone móvel para as equipes de campo com a 

finalidade de comunicação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura além de cópia deste 

termo de referência em cada veículo da CONTRATADA que esteja prestando serviço ao município 

de RIACHÃO. 

Tipo de Veículo OBS 

Quantidade mínima total a 

contratar (em função da unidade 

de medida) 

Caminhão Compactador 12 m³ 02(dois) + 01 (um) reservas 

Transporte 

passageiro em 

veículo leve 

Capacidade: para o motorista e mais 04 (quatro) 

passageiros; N° portas: 061 (seis) portas; Motor: 1.0 

Flex 8 válvulas. 

01 (um) + 01 (reserva) 

 

Detalhamento dos veículos, equipamentos e materiais:  

Caminhão compactador de lixo 4 x 2 PBT de 16.000 kg: Cabine avançada, a pintura deverá ser da 

cor branca original de fábrica comprovada por nota fiscal, potência mínima: 170 CV, 

Gerenciamento eletrônico de combustíveis, atendendo norma de emissão de poluentes vigente, 

Chassi padrão do fabricante, rodas montadas com pneus radiais sem câmaras, direção hidráulica e 

reservatório de combustível com capacidade mínima de 200 litros e tampa com chave, Eixo 

dianteiro equipado com barra estabilizadora, Eixo traseiro equipado com diferencial de dupla 

velocidade e barra estabilizadora, Caixa de marchas equipada com tomada de força , PBT mínimo: 

16.000 kg, A distância entre eixos deverá ser a melhor adequada ao implemento (compactador de 

lixo) para a melhor distribuição de pesos nos eixos.  

Compactador de lixo: O compactador deverá ser pintado na cor branca e dotado de faixas 

refletivas para efeito de atendimento às normas do Código de Trânsito Brasileiro, A tara ou o peso 

próprio nominal do equipamento standard (sem opcionais) deverá ser menor que 4.600 kg para 

obtenção de maior capacidade de carga líquida a ser transportada (o valor da tara deverá constar 

do prospecto técnico original do fabricante), Fabricado nas suas partes críticas (de maior atrito) 

em aço de alta resistência a abrasão, com limite de escoamento mínimo de 120.000 PSI, 

                                                             
1
 O veículo deverá possuir 04 portas laterais de passageiros (duas no lado esquerdo, duas no lado direito), capô dianteiro 

(motor) e porta malas traseiro.   
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Alterações técnicas para efeito de melhoria operacional poderão ser efetuadas, desde que aceitas 

previamente pela contratante.  

Caixa de Carga (Caçamba): Laterais lisas de perfil elíptico, Capacidade volumétrica nominal de 12 

m³ comprovado. Apresentar documento assinado por engenheiro responsável pela empresa 

certificando o cálculo de capacidade volumétrica da caçamba. Dotada de escada lateral para 

acesso à caixa de carga Dotada de suportes frontais para colocação de pás e vassouras. Dotada de 

proteção lateral inferior e para-lamas com para-barros. Ângulo de inclinação da caçamba traseira 

de 60°. Tampa (Porta) Traseira Sistema de vedação (borracha especial de grande resistência) 

envolvendo o perímetro de contato entre a tampa/porta traseira e a caixa de carga, sendo de 100% 

na parte inferior e de pelo menos 80% nas laterais, de modo a garantir total estanqueidade. 

Dotada de calha coletora intermediária de chorume com capacidade mínima de 100 litros, 

localizada entre a caixa de carga e a tampa traseira. Compartimento de carga traseiro (cocho) com 

capacidade volumétrica nominal mínima de 2,0 m³. Sistema manual de travamento da tampa 

traseira (tipo torno); Dotada de estribo traseiro em chapa de aço antiderrapante (tipo grelha) para 

acomodação de pelo menos 4 garis. Sinalizador rotativo na tampa traseira. Dotado de alarme na 

parte traseira do equipamento que permita ao gari comunicar-se com o motorista na cabine. 

Dotado de fechamento corrediço na porta/tampa traseira.  

Sistema de Compactação: Sistema de compactação (carregamento traseiro), dotado de 02 placas 

(transportadora e compactadora), acionadas por cilindros hidráulicos amortecedores de impacto e 

de dupla ação. Placas transportadora e compactadora dotadas de guias articuladas, com patins 

fabricados em polímero de alta durabilidade e resistência (UHMW) e auto lubrificantes. Dotado de 

válvula de segurança (“antichupeta”), que impeça o acionamento indevido do escudo / painel 

ejetor. Ciclo de compactação automático com dispositivo de segurança que permita a reversão da 

operação a qualquer momento. Dotado de válvula reguladora de pressão de compactação. Dotado 

de sistema de aceleração automática quando do acionamento do sistema hidráulico e de 

dispositivo anti-aceleração (via pedal do acelerador do motor) durante o ciclo de compactação.  

Sistema de Descarga: Descarga através de painel/escudo ejetor, acionado por 01 cilindro 

hidráulico telescópico de dupla ação. Dotado de dispositivo que libere o acionamento do painel 

ejetor somente após a abertura da tampa/porta traseira.  

Sistema Hidráulico: Dotado de bomba hidráulica de engrenagens, preparada para acoplamento 

diretamente na tomada de força dispensando o uso de eixo cardã. Dotado de cilindros hidráulicos 

independentes para a placa transportadora (2), compactadora (2) e de elevação da tampa traseira 

(2). Os cilindros de acionamento da placa compactadora e transportadora deverão estar 

posicionados de forma a não prensar os resíduos contra o fundo do cocho. Tubulação hidráulica 

composta por tubos de aço galvanizado sem costura, os quais não deverão receber pintura. O 

caminhão deve ser acompanhado de manual de operação / manutenção (inclusive implemento). 

Veículo com, no máximo a 5 anos de uso, com todos os itens obrigatórios conforme o código 

nacional de trânsito. O veículo deverá estar permanentemente limpo e ter boa apresentação e 

estado de conservação. Combustível óleo diesel. A manutenção preventiva deste veículo deverá 

ser feita a cada 10.000 (dez mil) quilômetros, sendo obrigação da CONTRATADA fornecer, 

periodicamente, comprovação da execução deste serviço. O veículo deverá ser vistoriado pelos 
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órgãos de fiscalização veicular responsável, as expensas da CONTRATADA, a cada 6 (seis) meses, 

com entrega de cópia do comprovante à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O 

veículo deverá ser adequado a toda legislação que disciplina veículos automotores. Nas laterais e 

na traseira dos veículos deverá haver letreiros com o nome da CONTRATADA, o prefixo do veículo 

e a inscrição “a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura”, conforme modelo a ser 

fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. O veículo da CONTRATADA, mesmo que 

esteja sendo utilizado na prestação de serviço público, não goza da prerrogativa de transito ou 

estacionamento em áreas não permitidas. A CONTRATADA deverá obedecer à sinalização de 

transito local. O combustível utilizado na prestação de serviços, bem como, os serviços de 

manutenção, seguro (motorista e  

terceiros), entre outros deve ser à custa da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá ter veículos 

reservas, sugerimos 10% da frota requerida para a substituição imediata do veículo em caso de 

sinistro, quebra, manutenção planejada ou não. O veículo reserva deverá apresentar 

características similares, para a continuidade dos serviços.  

Veículo leve para transporte de passageiro: Veículo que será utilizado na fiscalização dos serviços 

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura com as seguintes características mínimas ou superiores: 

Cor: branca; Capacidade: para o motorista e mais 04 (quatro) passageiros; N° portas: 06 (seis) 

portas; Motor: 1.0 Flex 8 válvulas; Potência CV: 65 gasolina / 66 álcool; Cilindrada: acima de 999,1; 

Porta malas: com capacidade mínima de 290 litros; Rodas: em aço estampado 4.5 x 13 mais pneus 

1.65/70 R 13; Marchas: 05 (cinco) marchas mais a ré; Modelo carro passeio com idade máxima de 

5 anos; Ar condicionado: quente e frio. A manutenção preventiva deste veículo deverá ser feita a 

cada 10.000 (dez mil) quilômetros, sendo obrigação da CONTRATADA fornecer, periodicamente, 

comprovação da execução deste serviço. O veículo deverá ser vistoriado pelos órgãos de 

fiscalização veicular responsável, as expensas da CONTRATADA, a cada 6 (seis) meses, com entrega 

de cópia do comprovante à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O veículo 

deverá ser adequado a toda legislação que disciplina veículos automotores. Nas laterais e na 

traseira dos veículos deverá haver letreiros com o nome da CONTRATADA, o prefixo do veículo e a 

inscrição “a serviço da Secretaria Municipal de Infraestrutura”, conforme modelo a ser fornecido 

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. O veículo da CONTRATADA, mesmo que esteja sendo 

utilizado na prestação de serviço público, não goza da prerrogativa de transito ou estacionamento 

em áreas não permitidas. A CONTRATADA deverá obedecer à sinalização de transito local. O 

combustível utilizado na prestação de serviços, bem como, os serviços de manutenção, seguro 

(motorista e terceiros), entre outros deve ser à custa da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá ter 

veículos reservas, para a substituição imediata do veículo em caso de sinistro, quebra, 

manutenção planejada ou não. O veículo reserva deverá apresentar características similares, para 

a continuidade dos serviços. O veículo leve será conduzido pelo fiscal do contrato do Município de 

RIACHÃO com habilitação válida e/ou outro servidor municipal designado para tal finalidade. 

 

Uniformes e equipamentos de proteção individual – EPI: 
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A empresa CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os 

seguintes uniformes e EPI’s: 

 

ITEM 

Camiseta 

Jaqueta 

Calça 

Boné 

Bota de segurança 

Macacão 

Capa de chuva 

Uniforme para atividade de Varrição Complementares/Emergenciais  

 

ITEM 

Luvas de proteção 

 Coletes reflexivos  

Óculos de proteção  

Protetores auriculares 

 Protetor solar 

EPI's para atividade de Varrição Complementares/Emergenciais 

 

As quantidades dependerão da necessidade do trabalho e fornecendo condições para que 

o trabalhador utilize os uniformes limpos. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre 

que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade. 

A Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá determinar a substituição 

dos equipamentos. A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes 

materiais será de exclusividade da CONTRATADA. 

Ao critério do profissional de Segurança do Trabalho da CONTRATADA poderão ser 

utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos 

neste Termo de Referência. 

Os uniformes deverão ser de cor laranja (atendendo a NBR 15.292 – Vestuário de 

Segurança e de Alta Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e 
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as inscrições “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO”.  Em nenhuma hipótese será 

permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços 

especificados neste Termo de Referência, sem a devida utilização dos uniformes e EPI’s listados 

anteriormente. 

Estende-se também dentro do serviço de coleta domiciliar o fornecimento e gestão (coleta 

e destinação final do resíduo) de 5 contêineres (caçambas estacionarias) com volume de 5 m³ cada. 

O contêineres permanecerão nos locais estabelecidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e devem ser removidos sempre que cheios, ou que estejam provocando mal cheiro, quaisquer 

danos, ou sempre que a Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitar, após o esvaziamento o 

mesmo deve voltar ao local em caráter imediato. Os contêineres deverão estar adesivados com 

adesivo na dimensão de 40cm x 100cm conforme orientações e designer gráfico fornecido pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

6.1.4. SINALIZAÇÃO 

 

Os serviços de varrição em vias com trânsito de veículos deverão ser convenientemente 

sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário ao fluxo de veículos, com o 

carrinho de varrição posicionado entre o varredor e o sentido do trânsito. Os serviços de varrição 

deverão sempre ser executados, nos dois lados das vias, considerando os calçadões e logradouros 

públicos. A placa de identificação deve estar visível e apresentada conforme modelo a ser 

fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

Equipamentos de Proteção Coletiva 

Cone de sinalização 

Placa sinalização 

Fita Zebrada (h=70mm) 

EPC's para atividade de Varrição de Eventos 

 

Detalhamento dos equipamentos de proteção coletiva: 

Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071. 

Placas indicativas de serviços de limpeza urbana: Confeccionadas em chapas de aço galvanizado 

com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas dimensões de 1,00m 

por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos a ser definido pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura. 
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Os equipamentos de proteção coletiva devem ser utilizados no caso em que o veículo 

coletor ficar parado na via pública, interrompendo o fluxo normal do trânsito, para executar o 

serviço. 

 

4.1.5. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

Será realizado de segunda-feira aos sábados, 14 horas diária, no período diurno, dividido 

em dois  turnos com início às 8h da manhã e término às17 horas, ou eventualmente, conforme 

solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

A jornada de trabalho, por equipe, será realizada em 8 horas diárias. O roteiro da coleta 

dos resíduos será entregue posteriormente pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

por meio de ordem de serviços. A alteração de cronograma, que influenciar nos valores e prazos, 

deverá ser justificada e autorizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

4.1.6. COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 

 

Os locais de coletas ocorrerão nas vias do município e serão indicados pela Secretaria 

municipal de Infraestrutura diariamente (de segunda-feira à sábado). As equipes devem estar 

disponíveis com seus respectivos materiais, equipamentos e veículos.  

Estima-se que a rota tenha 2600 km/mês (considerando às idas ao transbordo). 

 

4.1.7. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

 

Os resíduos coletados deverão ser destinados à central de transbordo e triagem do 

município. 

Devido à variedade de materiais de varrição, aqueles agressivos ou perigosos devem ser 

acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição. Os líquidos 

devem ser retirados. Vidros quebrados e superfícies cortantes devem ser embrulhados em jornal. 

A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de envio dos materiais recolhidos, com 

o quantitativo dos mesmos por meio de manifesto de pesagem dos locais receptores e suas 

respectivas licenças. 

A distância referência utilizada para cálculo dos serviços de transporte de destinação final 

foi de 5 km em linha reta (não é igual a distância de trajeto), do ponto mais distante a disposição 

final, estima-se ainda que a área de atuação da coleta e gestão dos resíduos sólidos estão situadas 

em raio de até 3Km a partir do marco central definido pela Secretaria Municipal De Infraestrutura. 

 Entende-se que a destinação final de todos os tipos de resíduos citados neste termo de 

referência (resíduos domiciliares, resíduos de serviços de limpezas como varrição, poda, roça e 
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capina, assim como resíduos do sistema de saúde - RSS) são de responsabilidade única e exclusiva 

de gerencia da CONTRATADA, está, responderá pela responsabilidade na coleta, transporte e na 

gestão final de acordo com as leis, resoluções e normas vigentes. A CONTRATADA poderá sofrer 

consequências de penalidades de acordo com as leis vigentes e com condições contratuais 

estabelecidas neste termo de referência. 

A contratada tem a obrigação de gerir o deposito a céu aberto (lixão) no município de 

RIACHÃO – Ma que deverá ser devidamente licenciado, a gestão se dará através de serviços de 

terraplenagens e recobrimento com material inerte com camadas após compactação de 20 cm, 

para cada camada de até 2 metros de resíduos domiciliares, utilizando: trator de esteira, moto 

niveladora. Assim como a conservação e manutenção do acesso ao local de disposição final. 

 

4.1.8. FISCALIZAÇÃO 

 

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos 

trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.  

O serviço de fiscalização será realizado em veículo de passeio da CONTRATADA juntamente 

com representante da CONTRATADA para acompanhamento das atividades estabelecidas em 

Ordem de Serviço e imediato acusamento de correções e ajustes em campo. 

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação 

que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação 

dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.  

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA, 

alocado na prestação de serviços remunerados, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. 

Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem 

comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que 

estiverem solicitando propina. 

 

4.1.9. MEDIÇÃO 

 

Os serviços prestados serão medidos e pagos conforme medições mensais em (t) toneladas, 

através da pesagem dos caminhões coletores no momento de despejo no deposito a céu aberto 

(lixão) e da posterior subtração do peso do caminhão vazio (tara), serviço este de responsabilidade 

e custos da CONTRATADA. Deposito este do Município de RIACHÃO e que deverá estar 

devidamente licenciado, respeitando os efetivos mínimos de trabalhadores, com treinamento 

adequado para as atividades, por meio de preenchimento da Planilha de Medição Diária e Planilha 

de Medição Mensal. As planilhas devem ser preenchidas corretamente, sem rasuras, para a 

comprovação da quantificação, frequência, número de trabalhadores, utilização de uniformes, 

utilização de EPI’s, utilização de EPC, ocorrências, atividades desenvolvidas, condições climáticas 

etc. 
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Esses documentos deverão ser assinados pelo responsável da CONTRATADA (preposto) e 

pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Fica a cargo da CONTRATADA a instalação de 

balança aferida pelo INMETRO para a pesagem dos resíduos coletados. 

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos 

trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais. 

Não serão computados tempos de deslocamento para fins de medição, devendo os 

operários apresentar-se diretamente nos locais de trabalho nos horários definidos no Termo de 

Referência. Serviços eventuais de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos não 

programados e a respectiva coleta, transporte e destinação final dos resíduos. 

 

4.2. Coleta, Transporte e Destinação final de entulhos e focos de lixo 

 

O serviço será realizado com o emprego de equipe munida dos equipamentos necessários, 

quando solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de Ordem de Serviço. 

 

4.2.1. COMPOSIÇÃO GERAL DOS RESÍDUOS 

 

Química: orgânico e inorgânico 

Conteúdo: constituídos por restos vegetais diversos, embalagens, descartáveis, plásticos, pontas 

de cigarro, latas, alumínio, areia, matéria orgânica, madeiras, tocos, pedras, vidros, papéis, isopor, 

longa vida, partículas resultantes da abrasão da pavimentação, borracha de pneus e resíduos de 

pastilhas e lonas de freios, resíduo domiciliar (geralmente em pequenas quantidades, 

principalmente próximo a terrenos baldios), dejetos de cães e de outros animais (em pequena 

quantidade), partículas resultantes da poluição atmosférica, entre outros. 

 

4.2.2 RECURSOS HUMANOS 

 

O serviço de coleta, transporte, segregação (quando necessário) e destinação final 

adequada dos resíduos sólidos urbano dispostos irregularmente nas vias e calçadas públicas 

(“focos de lixo”) devem ser realizados por, no mínimo, duas equipes dispostas da seguinte forma: 

 

Posto Quantidade Tipo de Trabalho 

Coletor/Gari 2 Integral 

Motorista 1 Integral 
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Encarregado 1 Integral 

Resp. Técnico* 1 Integral 

* (Profissional Legalmente Habilitado) 

 

Observação: devem estar disponíveis para as equipes um veículo coletor.  

O serviço deve ser executado de mesma maneira nos povoados Bacuri (32 Km), Posto Fiscal 

(71Km)  e Alto Bonito (56 Km), os resíduos devem ser recolhidos em dias alternados e em 

situações extremas no mínimo 2 vezes por semana. Os mesmos resíduos devem ser recolhidos e 

então depositados no lixão municipal. 

  

4.2.3. MATERIAL E MÉTODO 

 

Informações gerais:  

 

O serviço deverá ser realizado sob solicitação através de ordem de serviço, devendo este 

ser realizado de segunda à sábado, com carga horária de 08 horas diárias, e disponibilidade das 

duas equipes: 2 (dois) coletores/gari, 1 (um) motorista, um encarregado e um responsável técnico 

para as duas equipes.  

A rota será fornecida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de ordem de 

serviço.  

O serviço consiste na coleta, transporte, destinação final e gestão dos resíduos.  

 

Veículos, equipamentos e material utilizado:  

 

O serviço deverá contar com, no mínimo, um veículos coletores para auxiliar a colocação 

dos resíduos retirados do foco de lixo e outros equipamentos e materiais necessários, além de, 

veículos reservas.  

A CONTRATADA deverá disponibilizar telefone móvel para as equipes de campo com a 

finalidade de comunicação com a Secretaria Municipal de Infraestrutura além de cópia deste 

termo de referência em cada veículo da CONTRATADA que esteja prestando serviço ao município 

de RIACHÃO. 

 

Tipo de Veículo OBS Quantidades 

Caminhão basculante  Capacidade de 6,0 m³ um(1) 

Relação de Veículos (Coleta, Transporte e Destinação Final de entulhos e focos de lixo)  
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Detalhamento dos veículos, equipamentos e materiais: 

Caminhão: caminhão basculante 12m3 motor diesel 208 CV para coleta e transporte (destinação 

final dos resíduos), ou conforme necessidade na execução dos serviços, com orientação da 

fiscalização. O veículo deverá estar permanentemente limpo e ter boa apresentação e estado de 

conservação. A idade máxima dos veículos deverá ser de 05 (cinco) anos, combustível óleo diesel. 

A manutenção preventiva deste veículo deverá ser feita a cada 10.000 (dez mil) quilômetros, 

sendo obrigação da CONTRATADA fornecer, periodicamente, comprovação da execução deste 

serviço. O veículo deverá ser vistoriado pelos órgãos de fiscalização veicular responsável, as 

expensas da CONTRATADA, a cada 6 (seis) meses, com entrega de cópia do comprovante à 

Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O veículo deverá ser adequado a toda 

legislação que disciplina veículos automotores. Nas laterais e na traseira dos veículos deverá haver 

letreiros com o nome da CONTRATADA, o prefixo do veículo e a inscrição “a serviço da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura”, conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. O veículo da CONTRATADA, mesmo que esteja sendo utilizado na prestação de 

serviço público, não goza da prerrogativa de transito ou estacionamento em áreas não permitidas. 

A CONTRATADA deverá obedecer à sinalização de transito local. O combustível utilizado na 

prestação de serviços, bem como, os serviços de manutenção, seguro (motorista e terceiros), 

entre outros deve ser à custa da CONTRATADA. A CONTRATADA deverá ter veículos reservas, 

sugerimos 10% da frota requerida para a substituição imediata do veículo em caso de sinistro, 

quebra, manutenção planejada ou não. O veículo reserva deverá apresentar características 

similares, para a continuidade dos serviços. 

 

Uniformes e equipamentos de proteção individual – EPI: 

 

A empresa CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os 

seguintes uniformes e EPI’s: 

 

ITEM 

Camiseta 

Jaqueta 

Calça 

Boné 

Bota de segurança 

Macacão 

Capa de chuva 

 Uniforme para atividade de Coleta, Transporte e Destinação final de entulhos e focos de lixo  
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ITEM 

Luvas de proteção 

 Coletes reflexivos  

Óculos de proteção  

Protetores auriculares 

 Protetor solar 

Uniforme para atividade de Coleta, Transporte e Destinação final de entulhos e focos de lixo  

 

 

As quantidades dependerão da necessidade do trabalho e fornecendo condições para que 

o trabalhador utilize os uniformes limpos. As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre 

que se apresentarem desgastadas, destruídas ou impróprias para a sua finalidade. 

A Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá determinar a substituição 

dos equipamentos. A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes 

materiais será de exclusividade da CONTRATADA. 

Ao critério do profissional de Segurança do Trabalho da CONTRATADA poderão ser 

utilizados outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos 

neste Termo de Referência. 

Os uniformes deverão ser de cor laranja (atendendo a NBR 15.292 – Vestuário de 

Segurança e de Alta Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e 

as inscrições “A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO – SECRETARIA MUNICIPAL DE 

INFRAESTRUTURA”. Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da 

CONTRATADA, o desenvolvimento dos serviços especificados neste Termo de Referência, sem a 

devida utilização dos uniformes e EPI’s listados anteriormente. 

 

4.2.4. SINALIZAÇÃO 

 

Os serviços de limpeza em vias com trânsito de veículos deverão ser convenientemente 

sinalizados e, preferencialmente, ser executados no sentido contrário ao fluxo de veículos. A placa 

de identificação deve estar visível e apresentada conforme modelo a ser fornecido pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura. 

 

Equipamentos de Proteção Coletiva 
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Cone de sinalização 

Rede protetora 

Placa sinalização 

Fita Zebrada (h=70mm) 

EPC's para atividade de Coleta, Transporte e Destinação final de entulhos e focos de lixo  

Detalhamento dos equipamentos de proteção coletiva: 

 

Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço com malha não inferior a 2mm 

(dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura mínima de 

2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), ou tela de poliamida ou poliéster, com espessura 

mínima de 2mm (dois milímetros) com altura mínima de 1,5m. O modelo de rede a ser utilizado 

pela CONTRATADA deve ser aprovado pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071. 

Placas indicativas de serviços de limpeza urbana: Confeccionadas em chapas de aço galvanizado 

com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas dimensões de 1,00m 

por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos a ser definido pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura. 

Os equipamentos de proteção coletiva devem ser utilizados no caso em que o veículo 

coletor ficar parado na via pública, interrompendo o fluxo normal do trânsito, para executar o 

serviço. 

 

4.2.5. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

Será realizado de segunda-feira aos sábados, no período diurno, ou eventualmente no 

período noturno, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.  

A jornada de trabalho será realizada em 8 horas diárias. O roteiro da coleta dos resíduos 

será entregue diariamente pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de 

ordem de serviços. A alteração de cronograma, que influenciar nos valores e prazos, deverá ser 

justificada e autorizada pela Procuradoria Jurídica do município. 

 

4.2.6. COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 

 

Os locais de coleta serão indicados pela Secretaria de Infraestrutura diariamente (de 

segunda-feira à sábado). As duas equipes devem estar disponíveis com seus respectivos materiais, 

equipamentos e veículos.  
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A distância adotada por rota/dia por cada veículo coletor foi baseada na proporção da 

velocidade média habitual da coleta de resíduos e o número de horas trabalhada ao dia. 

Devido à variedade de materiais coletados, aqueles agressivos ou perigosos devem ser 

acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição.  

 

4.2.7. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

 

Devido à variedade de materiais de varrição, aqueles agressivos ou perigosos devem ser 

acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição. Os líquidos 

devem ser retirados. Vidros quebrados e superfícies cortantes devem ser embrulha 

 Entende-se que a destinação final de todos os tipos de resíduos citados neste termo de 

referência (resíduos domiciliares, resíduos de serviços de limpezas como varrição, poda, roça e 

capina, assim como resíduos do sistema de saúde - RSS) são de responsabilidade única e exclusiva 

de gerencia da CONTRATADA, está, responderá pela responsabilidade na coleta, transporte e na 

gestão final de acordo com as leis, resoluções e normas vigentes. A CONTRATADA poderá sofrer 

consequências de penalidades de acordo com as leis vigentes e com condições contratuais 

estabelecidas neste termo de referência. 

 

4.2.8. FISCALIZAÇÃO 

 

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos 

trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais.  

A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação 

que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação 

dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.  

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA, 

alocado na prestação de serviços remunerados, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. 

Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem 

comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que 

estiverem solicitando propina. 

 

4.2.9. MEDIÇÃO 

 

A unidade referência da prestação de serviços será por m³ coletado efetivamente, ou seja, 

não há valor mensal fixo. Deve-se observar o preenchimento da Planilha de Medição Diária e 

Planilha de Medição Mensal corretamente, sem rasuras, para a comprovação da quantificação, 
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veículos, frequência, número de trabalhadores, utilização de uniformes, utilização de EPI’s, 

utilização de EPC, ocorrências, atividades desenvolvidas, condições climáticas etc.  

Os serviços prestados serão medidos e pagos conforme medições mensais em m³ coletado 

efetivamente, ou seja, não há valor mensal fixo. Através da cubagem dos caminhões coletores no 

momento de despejo no deposito a céu aberto (lixão) do Município de RIACHÃO que deverá estar 

devidamente licenciado por órgão competente, respeitando os efetivos mínimos de trabalhadores, 

com treinamento adequado para as atividades, por meio de preenchimento da Planilha de 

Medição Diária e Planilha de Medição Mensal. As planilhas devem ser preenchidas corretamente, 

sem rasuras, para a comprovação da quantificação, frequência, número de trabalhadores, 

utilização de uniformes, utilização de EPI’s, utilização de EPC, ocorrências, atividades 

desenvolvidas, condições climáticas etc. 

Esses documentos deverão ser assinados pelo responsável da CONTRATADA (preposto) e 

pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura.  

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura o acompanhamento dos 

trabalhos visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais. 

Não serão computados: tempos de deslocamento para fins de medição, devendo os 

operários apresentar-se diretamente nos locais de trabalho nos horários definidos no Termo de 

Referência; Serviços eventuais de limpeza e conservação de vias e logradouros públicos não 

programados e a respectiva coleta, transporte, destinação final e gestão dos resíduos. 

 

4.3. Coleta, Transporte, Destinação final e Gestão de Resíduos do Sistema de Saúde 

 

População 

(Estimada 

2016/IBGE) 

Geração per capita anual (Kg/hab. ano) (2015) 

(ABRELPE– Associação Brasileira das Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais)  

Toneladas/ano  Toneladas/mês 

19701 0,652 12,96 1,08 

 

 

RESÍDUOS HOSPITALARES E DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE e ZOONOSE.(Classe A e E) 

ITEM Descrição Unid. Quant./Mês 

Valor  (t) 

Máximo 

(R$) 

Valor total/mês 
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4 

Coleta, Transporte, 

Tratamento, 

Destinação Final e 

Gestão de Resíduos 

da Saúde 

t 1,08 
  

 

Relação das Unidades a Serem Atendidas 

O serviço será realizado com o emprego de equipe munida dos equipamentos necessários, 

quando solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de Ordem de Serviço. 

Garantir que os serviços de coleta, transporte, tratamento, destinação final e gestão dos 

resíduos da saúde mantenham a sanidade ambiental como ação de saneamento, preservação da 

saúde e meio ambiente com soluções planejadas e tecnicamente adequadas assegurando que a 

prestação de serviço seja oferecida à população local com qualidade, eficiência e economicidade. 

As empresas responsáveis pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 

resíduos de serviços de saúde – hospitalar das unidades básicas de saúde e zoonose, neste Termo 

de Referência denominado pontos de coleta, devem possuir um serviço de apoio que proporcione 

aos seus funcionários as seguintes condições:  

a) higienização e manutenção dos veículos;  

b) lavagem e desinfecção dos EPI (equipamentos de proteção individual);  

c) higienização corporal. 

 

4.3.1. COMPOSIÇÃO GERAL DOS RESÍDUOS 

  

Os resíduos infectantes (sépticos): cultura, vacina vencida, sangue e hemoderivados, tecidos, 

órgão, produto de fecundação com as características definidas na resolução, materiais resultantes 

de cirurgia, agulhas, ampola, pipeta, bisturi, animais contaminados, resíduos que entraram em 

contato com pacientes (secreções, refeições etc.);  

Os resíduos especiais: rejeitos radioativos, medicamento vencido, contaminado, interditado; os 

resíduos químicos perigosos;  

Os resíduos comuns: não entram em contato com pacientes (escritório, restos de alimentos etc.). 

 

4.3.2 RECURSOS HUMANOS 

 

Período de execução: 7 dias por semana, 8 horas diárias. 
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DIA DA SEMANA 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Primeiro 08h às 12h 08h às 12h 08h às 12h 08h às 12h 08h às 12h 08h às 12h 08h às 12h 

Segundo 14h às 18h 14h às 18h 14h às 18h 14h às 18h 14h às 18h 14h às 18h 14h às 18h 

 

 

 

 

 

Quadro de Horas: Gari/equipe 

DIA DA SEMANA 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Primeiro 2 2 2 2 2 2 2 

Segundo 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Quantitativo Posto de Trabalho: Motorista 

DIA DA SEMANA 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Primeiro 1 1 1 1 1 1  

Segundo 1 1 1 1 1 1  

 

 

Quadro de Horas: Motorista/equipe 

Quantitativos postos de trabalho -Gari 

DIA DA SEMANA 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Primeiro 2 2 4 2 2 2 2 

Segundo 2 2 2 2 2 2 2 
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DIA DA SEMANA 

Turno Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo 

Primeiro 1 1 1 1 1 1  

Segundo 1 1 1 1 1 1  

 

Posto de Trabalho Quantidade 

Encarregado 1 

Responsável Técnico 1 

 

O responsável técnico deverá ser um engenheiro civil ou similar com habilitação técnica 

legalmente instituída. 

 

  Posto de Trabalho 

Turno Gari Motorista Encarregado Resp. Técnico 

Primeiro 2 1 1 1 

 

Turno Nº de Equipes Composição Mínima da Equipe 

Primeiro 1 

(1) Motoristas 

(2) Garis 

(1) Encarregado 

(1) Responsável Técnico 

(1) Caminhão coletor  

 

4.3.3. MATERIAL E MÉTODO 

 

Equipamento de Proteção Individual da guarnição da coleta:  

 

Uniforme: Deve ser composto por calça comprida e camisa com manga, no mínimo de 3/4, de 

tecido resistente e de cor clara, específico para o uso do funcionário do serviço, de forma a 

identificá-lo de acordo com a sua função. 

Luvas: Devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, preferencialmente branca, 

antiderrapantes e de cano longo.  
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Botas: Devem ser de PVC, impermeáveis, resistentes, de cor clara, preferencialmente branca, com 

cano 3/4 e solado antiderrapante.  

Colete: Deve ser de cor fosforescente para o caso de coleta noturna.  

Boné: Deve ser de cor branca e de forma a proteger os cabelos.  

Recipiente de armazenamento: Equipamento fechado de capacidade igual ou superior a 200 l 

(duzentos litros), empregado no armazenamento de recipientes, devendo atender ao seguinte:  

a) ser constituído de material rígido, lavável e impermeável, de forma a não permitir 

vazamento de líquido, e com cantos arredondados;  

b) possuir tampa articulada ao próprio corpo do equipamento;  

c) ser provido de dispositivo para drenagem com sistema de fechamento;  

d) ter rodas do tipo giratório, com bandas de rodagem de borracha maciça ou material 

equivalente;  

e) ser branco (ou outra cor acordada com a fiscalização municipal), ostentando em lugar 

visível o símbolo de “substância infectante”, conforme modelo e especificação determinados pela 

NBR 7500 e a indicação “À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – RIACHÃO - 

MA ”.  

A tampa deve permanecer fechada, sem empilhamento de recipientes sobre esta. 

Imediatamente após o esvaziamento do recipiente, este deve sofrer limpeza e desinfecção 

simultânea (a empresa responsável deverá disponibilizar outro recipiente higienizado e recolher o 

recipiente utilizado para higienização em local licenciado).  

O efluente de lavagem do recipiente deve receber tratamento, conforme exigências do 

órgão estadual de controle ambiental.  

Veículo coletor: Deve ser disponibilizado para a prestação de serviço 02 (dois) veículo coletor 

devidamente licenciado por órgão competente, para transporte dos resíduos sólidos de serviços 

de saúde, potência mínima de 80 cv com no máximo 05 (cinco) anos de uso, atendendo ao 

seguinte: 

a) ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a higienização; 

b) não permitir vazamento de líquido, e ser provido de ventilação adequada; 

c) sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de carga deve ser inferior a 

1,20 m; 

d) quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a não permitir o 

rompimento dos recipientes; 

e) quando forem utilizados contêineres, o veículo deve ser dotado de equipamento 

hidráulico de basculamento;  
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f) para veículo com capacidade superior a 1,0 t, a descarga deve ser mecânica; para veículo 

com capacidade inferior a 1 t, a descarga pode ser mecânica ou manual;  

g) o veículo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pá, rodo, saco 

plástico (ver NBR 9190) de reserva, solução desinfetante;  

h) devem constar em local visível o nome da municipalidade e do órgão responsável 

(Secretaria Municipal de Infraestrutura), o nome da empresa coletora (endereço e telefone), a 

especificação dos resíduos transportáveis, com o número ou código estabelecido na NBR 10004, e 

o número do veículo coletor;  

i) ser de cor branca;  

j) ostentar a simbologia para o transporte rodoviário (ver NBR 7500), procedendo-se de 

acordo com a NBR 8286.  

Notas:  

a) Os resíduos comuns serão coletados e transportados em veículos de coleta domiciliar, 

não se lhes aplicando a exigência de cor branca, desde que haja cumprimento das normas de 

segregação no serviço de saúde (a empresa não irá coletar os resíduos comuns).  

b) Os resíduos especiais devem ser coletados e transportados em veículos que atendam às 

exigências dos órgãos competentes, no que couber (responsabilidade da empresa contratada).  

Em caso de acidente de pequenas proporções, a própria guarnição deve retirar os resíduos 

do local atingido, efetuando a limpeza e desinfecção simultânea, mediante o uso dos 

equipamentos auxiliares mencionados anteriormente.  

Em caso de acidente de grandes proporções, a empresa e/ou administração responsável 

pela execução da coleta externa deve notificar imediatamente os órgãos municipais e estaduais de 

controle ambiental e de saúde pública.  

Ao final de cada turno de trabalho, o veículo coletor deve sofrer limpeza e desinfecção 

simultânea, usando-se jato de água, preferencialmente quente e sob pressão. O efluente 

proveniente da lavagem e desinfecção do veículo coletor deve ser encaminhado para tratamento, 

conforme exigências do órgão estadual de controle ambiental.  

Os EPI dos funcionários que efetuam a lavagem e desinfecção dos veículos coletores devem 

estar em conformidade com o descrito anteriormente, acrescentando-se capacete plástico.  

O condutor do veículo coletor deverá ser efetuado por profissionais com cursos de direção 

defensiva e transporte de cargas perigosas.  

 

4.3.4. SINALIZAÇÃO 

 

Os serviços de coleta de resíduos do sistema de saúde deverão ser convenientemente 

sinalizados e, preferencialmente, ser executados em condições que promovam a ordem e higiene 



78 

 

do ambiente. A placa de identificação deve estar visível e apresentada conforme modelo a ser 

fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

Equipamentos de Proteção Coletiva 

Cone de sinalização 

Placa sinalização 

Fita Zebrada (h=70mm) 

EPC's para atividade de Coleta, Transporte e Destinação final de entulhos e focos de lix o  

 

 

Detalhamento dos equipamentos de proteção coletiva: 

Cones de sinalização viária: deverão atender o que recomenda a NBR 15.071. 

Placas indicativas de serviços de limpeza urbana: Confeccionadas em chapas de aço galvanizado 

com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas dimensões de 1,00m 

por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos a ser definido pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura. 

Os equipamentos de proteção coletiva devem ser utilizados no caso em que o veículo 

coletor ficar parado na via pública, interrompendo o fluxo normal do trânsito, para executar o 

serviço ou conforme solicitação por escrito da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

 

4.3.5. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 

Será realizado de segunda-feira aos domingos, no período diurno, ou eventualmente no 

período noturno, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.  

A jornada de trabalho será realizada em 8 horas diárias. A coleta será diária e seu roteiro 

será entregue pelo fiscal da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por meio de ordem de serviços. 

A alteração de cronograma, que influenciar nos valores e prazos, deverá ser justificada e 

autorizada pela Procuradoria Jurídica do município. 

 

4.3.6. COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 

 

O acondicionamento deverá ser realizado em saco plástico2 resistente ou caixa, mantido 

em recipiente fechado com tampa ajustada.  

                                                             
2

 SACO PLASTICO PARA RESIDUOS HOSPITALARES INFECTANTES COR BRANCO LEITOSO, 

CAPACIDADE 200 LITROS – Saco plástico para acondicionamento de resíduos hospitalares infectantes, cor branco 
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O saco deverá tão somente ser utilizado até a metade da sua capacidade, com amarração 

acima do seu conteúdo, permanecendo fechado até o destino final.  

Para o lixo contaminado, o saco deverá ser intensificado.  

Os resíduos cortantes e pontiagudos deverão ser acondicionados em recipientes rígidos de 

papelão de 7 litros (coletor para perfurocortantes e infectantes – fornecidos pelo CONTRATADO) 

não devendo ser sobrecarregados e quando cheios devem ser fechados e lacrados.  

As agulhas não devem ser destacadas das seringas e nem recapadas.  

Os suportes ou recipientes que contenham sacos de resíduos devem ser desinfetados 

periodicamente.  

O manuseio dos sacos de lixo deverá ser mínimo e cuidadoso, devendo-se evitar o contato 

manual (usar luvas).  

É proibido esvaziar o saco de resíduos.  

Não será permitida a utilização de restos de alimentos e lavagem provenientes de 

estabelecimento hospitalares e similares, salvo que realizem a utilização dos mesmos, em fervura 

a 100º C (cem graus Celsius), por 01 h (uma hora), e não acumula-los após este procedimento por 

período de 72 h (setenta e duas horas).  

O transporte dos resíduos dos pontos de coleta até o veículo deverá ter rota específica e 

planejada de tal forma que evite circulação pela cozinha, despensa, sala de espera, instalações 

sanitárias e outros locais.  

A coleta interna deverá ser efetuada em carrinho de forma a evitar que os sacos de lixos 

sejam acondicionados no corredor, transportados abertos ou arrastados pelo chão.  

O funcionário responsável por esse serviço deverá usar equipamento de proteção 

individual.  

Manter sempre número de pessoas suficiente para a boa execução dos serviços 

independentemente de férias ou impedimentos de qualquer natureza, sem ônus para o 

contratante. 

 

4.3.7. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

 

Os resíduos coletados devem ser transportados para locais do tratamento (quando 

necessário) e da destinação final apresentando para todas as etapas a autorização legal para 

realização dos serviços (licenciamento ambiental) devendo ser comprovada às Secretarias 

Municipais de Infraestrutura.  

                                                                                                                                                                                                          
leitoso, com simbologia infectante impressa no saco, com capacidade para 200 litros, dimensões: 90 cm de largura, 110 

cm de comprimento. Fabricado em resina termoplástica. O produto deverá ter registro na ANVISA de acordo com a 

NBR 9191 e NBR 7500 da ABNT. 
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As licenças ambientais que não estiverem em nome da empresa licitante/contratada, 

deverão ser acompanhadas de uma autorização (contrato) da empresa detentora dos 

licenciamentos ambientais específicos (abrangendo cada etapa) para esta licitação com as 

assinaturas reconhecidas no Cartório.  

Cabe salientar que o Município de RIACHÃO não possui local devidamente licenciado para 

receber os resíduos oriundos dos serviços prestados a serem contratados.  

Devido à variedade de materiais de varrição, aqueles agressivos ou perigosos devem ser 

acondicionados em separado do restante do resíduo, para uma correta disposição. Os líquidos 

devem ser retirados. Vidros quebrados e superfícies cortantes devem ser embrulhados em jornal. 

A CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de envio dos materiais recolhidos, com 

o quantitativo dos mesmos por meio de manifesto de pesagem dos locais receptores e suas 

respectivas licenças. 

A contratada será responsável pela coleta, transporte, tratamento, destino final e gestão 

dos resíduos sólidos classificados como classe i - grupo a: infectantes e grupo e: pérfurocortantes, 

do município, nos parâmetros que determina as Resoluções do Conama, Anvisa, Lei Estadual nº 

10.099 de 07 de fevereiro de 1994 e normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

vigentes.  

 O armazenamento externo será permitido pela duração máxima de 3 dias afim de viabilizar 

a destinação final, o abrigo será de responsabilidade da CONTRATADA, podendo ser vistoriado a 

qualquer instante pela CONTRATANTE e deverá seguir as recomendações das normas vigentes. 

Atendendo aos critérios mínimo seguintes: 
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Trecho da NBR-12809 

 

 Entende-se que a destinação final de todos os tipos de resíduos citados neste termo de 

referência (resíduos domiciliares, resíduos de serviços de limpezas como varrição, poda, roça e 

capina, assim como resíduos do sistema de saúde - RSS) são de responsabilidade única e exclusiva 

de gerencia da CONTRATADA, está, responderá pela responsabilidade na coleta, transporte e na 

gestão final de acordo com as leis, resoluções e normas vigentes. A CONTRATADA poderá sofrer 

consequências de penalidades de acordo com as leis vigentes e com condições contratuais 

estabelecidas neste termo de referência. 

  

4.3.8. FISCALIZAÇÃO 

 

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, o contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 

desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 

diretamente ou por preposto especialmente designado, podendo para tanto: 
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 a) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 

contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou danificar a sua fiscalização ou 

cuja a permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;  

b) Examinar as carteiras profissionais dos empregados, colocados na execução dos serviços, 

para comprovar o registro profissional dos mesmos;  

c) Solicitar à contratada a substituição de qualquer equipamento ou ainda, que não atenda 

às necessidades; 

 d) O recipiente deverá ser pesado na presença do fiscal do contrato.  

A empresa deverá disponibilizar uma balança digital, com geração de tíquete de aferição. A 

balança deverá ser auditada pelas normas do INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE 

E TECNOLOGIA - INMETRO. A pesagem deverá ser realizada na presença do fiscal (em cada ponto 

de coleta) e do responsável pela empresa. O fiscal deverá preencher e assinar a planilha de 

medição e o responsável da empresa assinará juntamente com o fiscal a aferição do peso. O fiscal 

deverá colocar seu carimbo e data. 

 

 

 

 

Obs.: o formulário de medição semanal ficará com o fiscal de cada ponto de coleta, 

devendo ao final do mês, envia-los (juntamente com os tíquetes de aferição) ao fiscal geral do 

contrato para preenchimento do formulário de medição mensal. 

 

4.3.9. MEDIÇÃO 

 

A empresa deverá disponibilizar uma balança digital, com geração de tíquete de aferição. A 

balança deverá ser auditada pelas normas do INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE 

E TECNOLOGIA - INMETRO. A pesagem deverá ser realizada na presença do fiscal (em cada ponto 

de coleta) e do responsável pela empresa. O fiscal deverá preencher e assinar a planilha de 

medição e o responsável da empresa assinará juntamente com o fiscal a aferição do peso. O fiscal 

deverá colocar seu carimbo e data. 
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Obs.: o formulário de medição semanal ficará com o fiscal de cada ponto de coleta, 

devendo ao final do mês, envia-los (juntamente com os tíquetes de aferição) ao fiscal geral do 

contrato para preenchimento do formulário de medição mensal. 

A medição dos serviços será feita conforme descrição detalhada dos itens do Termo de 

Referência.  

Para efeito de faturamento e cobrança, será feita em períodos mensais, segundo 

calendário oficial.  

Na hipótese da não aceitação de um determinado serviço, por parte da fiscalização do 

Contrato, em virtude de não terem sido atendidas todas as exigências contratuais, caberá à 

CONTRATADA a correção da irregularidade. 

IX .DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Todos os serviços contratados serão executados no município de RIACHÃO. 

 

X .SISTEMA DE TRABALHO 

 

As atividades serão executadas por equipes de operários da CONTRATADA, comandadas 

por seus encarregados. As equipes de trabalho deverão estar permanentemente uniformizadas e 

munidas de ferramentas, equipamentos proteção individual – EPI’s, equipamentos de proteção 

coletiva – EPC’s e materiais de consumo necessários à execução completa das tarefas. Caberá à 

Secretaria Municipal de Infraestrutura elaborar a programação de serviços, supervisionar e 

fiscalizar a sua execução. 

Os trabalhos serão executados de acordo com programação prévia deste Termo de 

Referência e/ou através de Ordens de Serviço indicando o tipo de trabalho a ser realizado, o 

efetivo de operários a ser utilizado, os locais de trabalho, os prazos de execução e o quantitativo 

do serviço. A Secretaria Municipal de Infraestrutura poderá alterar o cronograma para ajustar a 

demanda do município. 
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A sinalização de atividades realizadas junto às vias públicas com trânsito de veículos deverá 

obedecer ao disposto no projeto de sinalização viária, a ser elaborado pela CONTRATADA, nos 

serviços que exijam sinalização viária. O projeto em questão deverá ser realizado por profissional 

legalmente habilitado e com a respectiva ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. 

O projeto de sinalização viária deverá conter, no mínimo, os seguintes itens: 

• Sinalização vertical e de advertência, que deverá levar em consideração as características das vias; 

• Seleção adequada de EPI’s em função dos riscos e conforto do trabalhador, com C.A. – 

Certificado de Aprovação; 

• Capacitação dos trabalhadores por profissional de segurança do trabalho sobre os riscos e 

medidas preventivas nas atividades junto às vias públicas 

Tal projeto deverá prever, necessariamente, que a liberação das equipes para a execução 

das atividades deverá ser precedida, diariamente, da expedição de termo de permissão para 

trabalho a ser emitida por profissional de segurança do trabalho, após checagem dos quesitos 

para a garantia da segurança e saúde dos trabalhadores. 

A quantidade mínima de trabalhadores e equipes deve respeitar o detalhamento de cada 

item descrito no Termo de Referência. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o deslocamento de seus operários e materiais 

para as frentes de serviço. O deslocamento deverá, quando necessário, ser realizado com veículos 

devidamente adequados para tal fim e composto por banheiro químico itinerante. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de caminhões para o 

recolhimento da produção dos serviços. 

A programação de serviços será repassada previamente à CONTRATADA, por meio de 

Ordens de Serviço devidamente assinadas pelo fiscal do contrato da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, ou seus prepostos, onde deverão necessariamente constar as seguintes 

informações: 

 

a) Tipo de serviço a ser executado; 

b) Local de execução do serviço; 

c) Horários de execução; 

d) Efetivo de operários a serem empregados na sua execução; 

e) Ferramentas e equipamentos a serem utilizados; 

f) Prazo de execução; 

g) Quantitativo físico do serviço (quando for viável a sua mensuração); 

Diariamente a CONTRATADA deverá buscar, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, 

as Ordens de Serviço expedidas e estas devem ser iniciadas em prazo máximo de 72 h, fica ainda 

esclarecido que a após o início o serviço pela CONTRATADA, o mesmo (serviço) NÃO poderá ser 

interrompido sem previa autorização da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Destaca-se ainda 

que o período de execução do serviço é de no máximo 10 dias corridos, podendo este ser 

antecipado se de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
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XI . DOS DEVERES DA CONTRATADA 

 

- Realizar os serviços descritos no Termo de Referência, conforme cronogramas e solicitação da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

- Realizar pesagem diária dos materiais coletados oriundos da coleta domiciliar e do sistema de 

saúde, bem como de todos os veículos e todas as viagens (carradas) de materiais coletados, a fim 

de obter peso especifico, peso aparente, densidade, peso bruto do veículo carregado, tara dos 

veículos e peso líquido do material coletado, para obtenção e justificativa do pagamento mensal. 

- Fornecer local, ferramentas e equipamentos (balança) que permitam a pesagem dos resíduos 

coletados e que forneça tíquetes de pesagem afim de comprovar os valores informados. 

-  Promover e fornecer mensalmente a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

quantificações das: produções por macro áreas, tempo de execução, equipes utilizadas no serviço, 

durante a execução de todos os serviços que fazem parte desse termo de referência, 

apresentando todas estas informações em papel carimbado e assinado pelos encarregados das 

atividades executadas juntamente com o representante legal da empresa.   

- Responsabilizar pela segurança dos seus funcionários e terceiros na prestação dos serviços, bem 

como, possíveis danos a bens e materiais da CONTRATADA, CONTRATANTE e terceiro. 

- Disponibilizar os equipamentos exigidos, pessoal devidamente habilitado, e o que mais se fizer 

necessário para a execução dos serviços, conforme estabelecido no Termo de Referência. 

- Fornecer mão de obra para a realização dos serviços gerais, conforme ordens de serviço da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

- Fornecer, às suas expensas, uniformes, crachás de identificação pessoal, EPIs e todos os 

equipamentos de proteção e segurança, indispensáveis para a execução dos serviços que assim o 

exigirem, em quantidades compatíveis com o número de pessoas empregadas, obrigando-os ao 

uso permanente; 

- Manter em boas condições de funcionamento, durante a execução dos serviços, todos os 

veículos, máquinas e equipamentos tantos quantos necessários à execução dos mesmos, estes 

fornecidos pela CONTRATADA. 

- Fornecer abastecimento sob custos da CONTRATADA para toda a frota de veículos da coleta, 

gestão, disposição final e demais serviços deste termo, incluindo os veículos destinados a 

fiscalização. 

- O serviço de fiscalização será realizado em veículo de passeio da CONTRATADA (3 veículos mais 1 

reserva) juntamente com representante da CONTRATADA para acompanhamento das atividades 

estabelecidas em Ordem de Serviço e/ou Termo de Referência e imediato acusamento de 

correções e ajustes em campo. 

-Substituir no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os equipamentos por outros de 

características idênticas quando os mesmos por qualquer defeito técnico deixarem de executar os 

serviços, e também se tais equipamentos não apresentarem bons rendimentos operacionais; 

-Comunicar à CONTRATANTE, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

interferir na execução dos serviços; 
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- Refazer, corrigir, remover, substituir, às suas expensas e sem qualquer ônus à CONTRATANTE, no 

todo ou em parte, os trabalhos executados deficientemente, e/ou com vícios e imperfeições 

resultantes da execução e de materiais empregados, e/ou em desacordo com as instruções 

emanadas da fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura; 

- Escolher, contratar e treinar pessoal a ser fornecido em seu nome e sob sua responsabilidade, 

em quantidade e qualificação compatíveis, para a execução dos serviços, objeto da contratação, 

constante do Termo de Referência, observando as leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e 

sindicais, sendo considerada nesse particular, como única empregadora. 

- Na escolha de pessoal, proporcionar oportunidade aos trabalhadores residentes no Município de 

RIACHÃO. 

- O pessoal da CONTRATADA, por ela designado para trabalhar na execução do contrato, não terá 

vínculo empregatício algum com a CONTRATANTE. 

- Responder pelo pagamento dos salários devidos pela mão-de-obra empregada na Prestação dos 

Serviços, pelos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários respectivos, e por tudo mais que, 

como empregadora deva satisfazer, além de ficar sob sua integral responsabilidade a observância 

das leis trabalhistas, previdenciárias e fiscais, assim como os registros, seguros contra riscos de 

acidentes do trabalho, impostos e outras providências e obrigações necessárias à execução dos 

serviços; 

-Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação por escrito e nesse sentido lhe fizer a 

CONTRATANTE, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada 

inconveniente, correndo por conta única e exclusiva da CONTRATADA quaisquer ônus legais, 

trabalhistas e previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. 

Os empregados, eventualmente afastados, deverão ser substituídos imediatamente por outros, de 

categoria profissional idêntica. 

-Fazer cumprir, pelo pessoal, as normas disciplinares e de segurança que emanarem da 

CONTRATANTE, através de recomendações ou de instruções escritas e observar rigorosamente, as 

normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

- Arcar com os ônus decorrentes de incidência de todos os tributos federais, estaduais e 

municipais, inclusive o ISS, que possam advir dos serviços contratados, fazendo prova deles 

quando solicitado e responsabilizando-se pelo cumprimento de todas as exigências das 

repartições competentes, com total isenção da CONTRATANTE; 

- Indicar e manter, às suas expensas, em caráter permanente, profissional que representará a 

CONTRATADA em tudo o que se relacionar com os serviços descritos no Contrato; 

- Desenvolver boas relações com os funcionários da CONTRATANTE, acatando ordens, instruções e 

o que mais emanar da fiscalização; 

- Responder por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou pessoais causados à 

Administração, seus empregados e/ou terceiros, como consequência de imperícia, imprudência ou 

negligência própria ou de seus empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE. 

- A coleta, transporte e destinação final dos resíduos devem atender as orientações de cada item 

descrito no Termo de Referência, sendo obrigatória a gestão do depósito a céu aberto (lixão) pela 

CONTRATADA, além da obrigatória apresentação do licenciamento ambiental dos locais 
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receptores. Não haverá custo para a deposição dos resíduos no local indicado e eventuais custos 

com o deslocamento até o local de destinação final que serão suportados pela CONTRATADA. 

- Cumprir as exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, sindicais e securitárias relativamente 

aos empregados envolvidos, na execução dos serviços, inclusive as determinações emanadas da 

fiscalização da Prefeitura, fazendo prova dos recolhimentos devidos. 

- Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, de forma a não 

serem confundidos com similares de propriedade da Prefeitura. 

- Manter local físico, próprio ou alugado, com estrutura para atendimento das obrigações 

decorrentes do presente contrato, com atendimento diário em horário comercial por todo o 

período de funcionamento (2ª à 6ª feira). 

- Manter os locais de execução dos Serviços sempre e devidamente sinalizados; 

- Promover a organização técnica e administrativa da Prestação dos Serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o Edital e 

seus anexos, no prazo determinado; 

- Arcar com os custos de combustível e manutenção dos equipamentos que porventura necessite 

utilizar; 

- Executar os trabalhos de forma a não prejudicar o trânsito local, e de acordo com as 

especificações técnicas do Termo de Referência, especificações municipais, boas normas de 

higiene, segurança e normas da ABNT; 

- Respeitar e exigir que o seu pessoal respeite a legislação sobre segurança, higiene e medicina do 

trabalho e sua regulamentação devendo fornecer aos seus empregados, quando necessário, os 

EPI’s básicos de segurança; 

- Promover o transporte de pessoal em veículos apropriados. 

- Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratados, nos termos da legislação vigente, ou 

quaisquer outros que vierem a substituí-los, alterá-los ou complementá-los; 

- Atender prontamente às requisições dos entres contratantes para o fornecimento/serviço de 

Gestão dos Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana discriminados neste Termo de Referência. 

- Responsabilizar-se civil e/ou criminalmente e/ou administrativamente, por qualquer 

danos/prejuízo/perda causados à CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do 

objeto deste termo de referência, devidamente comprovado, sem prejuízo de outras sanções 

cabíveis. 

- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, salvo mediante prévia e 

expressa autorização do Órgão Contratante. 

- Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

neste Termo de Referência. 

- Prestar os esclarecimentos desejados, bem como, comunicar à CONTRATANTE, através do 

representante ou diretamente quaisquer fatos ou anormalidade que por ventura possam 

prejudicar o bom andamento ou o resultado final do objeto; 

- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da 

execução do contrato, entre outras despesas como transporte, embalagens, seguro, entrega 

relacionadas ou objeto. 

- Cumprir a execução das ordens de serviço nos prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura sobre pena de ser advertida e/ou multada. 



88 

 

-Fornecer as caçambas estacionarias e mantê-las limpas permanentemente. Conservar a 

adesivagem da mesma de forma a manter sempre legíveis as informações apresentadas.  

 

XII.  DOS DEVERES DA CONTRATANTE 

 

-Exigir garantias através de deposito caução. 

-Prestar à Proponente eventualmente CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à 

execução do contrato. 

- Promover o apontamento e elaborar as medições dos serviços executados bem como efetuar os 

pagamentos devidos. 

- Não obstante a CONTRATADA seja a única exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços deste contrato, a CONTRATANTE, acompanhará e fiscalizará sua execução, sem de 

qualquer forma restringir a plenitude dessa responsabilidade. 

-Sustar qualquer serviço em execução que comprovadamente não esteja sendo executado com 

toda a boa técnica ou que ponha em risco a segurança pública ou bens da CONTRATANTE, ou 

ainda por inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções da CONTRATANTE, cabendo à 

CONTRATADA todos os ônus da paralisação. 

- Fiscalizar todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a 

execução dos serviços, feitas pela CONTRATANTE ou seus prepostos à CONTRATADA ou vice-versa, 

nas hipóteses em que couber, somente produzirão efeitos vinculatórios desde que processadas 

por escrito e registradas na planilha de medição diária, relatório de medição mensal ou ficha de 

avaliação. 

- Pagar à CONTRATADA os valores devidos, nas datas avençadas; 

- O fiel cumprimento de todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente termo. 

- Será responsável pela lavratura do respectivo Contrato, com base nas disposições da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações. 

- Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o Contrato. 

- Emitir a “REQUISIÇÃO” autorizadora do fornecimento/serviço contratados. 

- Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido. 

- Fiscalizar a execução do Termo de Referência, através de servidor especialmente designado, 

conforme dispõe o art. 67 da Lei 8.666/93. 

 

XIII.  DOS PROCEDIMENTOS DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

Caberá à Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme descrição 

detalhada nos itens que compõem o Termo de Referência, o acompanhamento dos trabalhos 

visando verificar o atendimento integral às exigências contratuais. 
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A Fiscalização terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer determinação 

que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a paralisação 

dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais. 

A Fiscalização terá direito de exigir a substituição de qualquer funcionário da CONTRATADA, 

alocado na prestação de serviços remunerados, cuja produtividade não estiver sendo satisfatória. 

Também terá poderes para solicitar a substituição de funcionários que apresentarem 

comportamento desrespeitoso para com a população, estiverem drogados ou alcoolizados ou que 

estiverem solicitando propina. 

 

XIV.  DOS PROCEDIMENTOS PARA MEDIÇÃO E FATURAMENTO 

 

A medição dos serviços será feita por medição por produtividade ou homem/hora, 

conforme descrição detalhada dos itens do Termo de Referência. 

Para efeito de faturamento e cobrança, será feita em períodos mensais, segundo 

calendário oficial. 

Não serão descontadas da medição as horas/produtividade de operários que estiverem à 

disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura e que não puderem executar as atividades 

programadas, em funções de condições climáticas adversas ou outras ocorrências relevantes. 

Neste caso as equipes deverão apresentar-se no setor responsável. A autonomia para decidir 

sobre a largada das equipes nestas condições será exclusiva da Fiscalização do Contrato, podendo 

os mesmos, nestas circunstâncias, alterar a programação de serviços, com vistas a aproveitar o 

efetivo disponível. 

Nos meses, que por algum motivo, senão climático, não for realizada a totalidade dos 

serviços, a medição basear-se-á no valor proporcional ao serviço executado.  

Serão adotadas como formulários de medição, listagens com os nomes e registros dos 

operários da CONTRATADA a serviço da CONTRATANTE, por local de serviço, onde serão anotadas 

diariamente as horas trabalhadas de cada um destes. 

Serão medidas diariamente as horas / produtividade executadas por operários, não tendo 

qualquer tipo de majoração no seu valor, para efeitos de medição e pagamento, as horas 

trabalhadas em feriados, dias santos ou fora da jornada normal de trabalho. 

Não serão medidas as horas de trabalho de gerentes, encarregados, supervisores, 

capatazes, apontadores, técnicos de segurança do trabalho ou pessoal administrativo envolvido 

direta ou indiretamente nos serviços. 

Na hipótese da não aceitação de um determinado serviço, por parte da fiscalização do 

Contrato, em virtude de não terem sido atendidas todas as exigências contratuais, caberá à 

CONTRATADA a correção da irregularidade, sem que sejam computadas, para efeito de medição, 

as horas trabalhadas para esta correção. 
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XV.  DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS 

 

A CONTRATADA deverá dispor de instalações físicas compatíveis com o tamanho do efetivo 

que utilizará na prestação dos serviços, devendo atender as Normas de Saúde e Segurança do 

Trabalho, em especial a NR 24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho, 

podendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura executar visitas a fim de observar aspectos 

sanitários e ambientais podendo notificar a CONTRATADA pelo ajuste das instalações podendo a 

CONTRATANTE usar de penalidades cabíveis e até mesmo cancelamento contratual em caso de 

não conformidades e ausência de adequação após notificação e prazo de ajustes definidos pela 

Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

a) Pátio de estacionamento de veículos coletores 

b) Box para lavagem de veículos 

c) Box para lubrificação 

d) Oficinas mecânicas com ferramental apropriado 

e) Almoxarifado 

f) Vestiários, sanitários (ambos os sexos) 

g) Refeitórios 

h) Instalações administrativas 

Durante o expediente nas vias públicas, a CONTRATADA deverá disponibilizar banheiro 

químico aos seus operários. 

XVI.  DOS HORÁRIOS DE TRABALHO 

 

Os serviços de limpeza urbana, por tratar-se de atividades essenciais, se desenvolvem 

quase que de forma ininterrupta, nos turnos do dia e eventualmente da noite, sem paralisação em 

feriados e com algumas atividades nos domingos. 

Os serviços cuja medição será feita por produtividade deverão ser iniciados, diariamente, 

no máximo 15 minutos após os horários de início dos turnos de trabalho definidos no 

detalhamento de cada item do Termo de Referência. 

Em postos de trabalho cuja prestação de serviços se dê de forma rotineira, como é o caso 

dos operários alocados nas atividades de limpeza de cemitério os operários deverão apresentar-se 

nos locais de trabalho nos horários definidos no detalhamento dos itens deste Termo de 

Referência, sem tolerâncias de tempo para deslocamento. 

Nos feriados, salvo se por expressa determinação contrária da Fiscalização da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, os horários de trabalho serão os mesmos dos dias úteis. 

Não será admitido, em hipótese alguma, o pagamento de salário, em dinheiro, a operários 

da CONTRATADA, nas unidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura ou da Administração 

Municipal. 
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As escalas de horários dos operários, para adaptação aos horários de trabalho 

determinados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, deverão ser feitas pela CONTRATADA, 

garantindo todos os direitos legais de seus operários. 

O total, ou parte do total, dos operários das equipes de serviços diversos poderão ter seu 

horário de trabalho alterado para prestar serviços em locais de realização de eventos, em fins de 

semana ou à noite. Neste caso serão respeitados a folga semanal e o limite de 44 (quarenta e 

quatro) horas semanais trabalho. 

Os horários de trabalho definidos no Termo de Referência poderão ser parcialmente 

alterados no decorrer do contrato, sendo que a CONTRATADA será comunicada com a 

antecedência prévia de, no mínimo, 7 (sete) dias para providenciar a adaptação necessária às 

alterações solicitadas. 

 

XVII.  DOS RECURSOS HUMANOS 

 

Para a execução dos serviços objeto do Termo de Referência a CONTRATADA deverá 

disponibilizar um número mínimo de operários, devidamente capacitados para as atividades nas 

quais serão alocados. 

A CONTRATADA deverá respeitar o número mínimo de funcionários descritos 

detalhadamente nos itens deste Termo de Referência. Não haverá possibilidade de compensação 

de número de operários entre setores ou turnos de trabalho, salvo se por expressa autorização da 

Fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

Não será admitido que um mesmo operário trabalhe em dois turnos no mesmo dia, 

respeitadas as demais exigências e limitações da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, no que 

diz respeito ao excedente da carga horária diária. 

No decorrer do prazo contratual poderá haver alterações nas quantidades de operários a 

disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura, seja por necessidade de serviço ou por 

adequação a ajustes financeiros. Tais alterações serão obrigatoriamente comunicadas com 

antecedência mínima de 07 (sete) dias, devendo a CONTRATADA efetuar os ajustes, 

impreterivelmente, neste prazo. 

Eventualmente, poderá ser solicitado que parte do efetivo que presta serviço em 

determinada região seja deslocado, temporariamente, para prestar serviço em outra região, com 

vistas à realização de mutirões de limpeza, de interesse do Município, que exija um número de 

operários superior ao disponível no local. 

A CONTRATADA deverá possuir, em seu quadro, todo pessoal exigido para prestar as 

atividades legais relativas à segurança do trabalho. 

Os serviços que utilizam motosserras deverão ter, no mínimo, 01 (um) operário com 

habilitação para o uso de motosserras. 
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A CONTRATADA deverá cumprir e fazer cumprir todas as determinações que, em matéria 

de saúde e segurança do trabalho, os diferentes estatutos legais determinam ou venham a 

determinar como de observância obrigatória pelas empresas que possuem empregados regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, independentemente do tipo de contrato de trabalho 

firmado com seus trabalhadores. Este compromisso deverá contemplar as Normas 

Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria n.º 3214 do Ministério do Trabalho, na sua 

redação atual e também nas alterações que esta eventualmente possa vir a sofrer durante o 

período de vigência do contrato. 

Deverão ser oferecidas condições mínimas de saúde, através do desenvolvimento de ações 

em saúde e do provimento de materiais e equipamentos, que assegurem a segurança dos 

trabalhadores em relação à saúde e integridade dos mesmos especialmente dentro do ambiente 

de trabalho. 

Todo pessoal envolvido na execução dos serviços, como operários, operadores de 

máquinas, encarregados, supervisores, gerente operacional e técnicos de segurança do trabalho, 

deverão ser do quadro funcional da CONTRATADA, sendo vedada a subcontratação. 

Será admitido que os motoristas dos veículos de transporte de pessoal e 

ferramentas/equipamentos não sejam do quadro funcional da CONTRATADA, na hipótese desta 

optar pela locação dos veículos. Caso ocorra esta opção, deverá ser exigido destes motoristas ou 

empresas o cumprimento das normas de segurança do trabalho. 

A prestação de serviços de que trata este Termo de Referência Instrução não gera vínculo 

empregatício entre os operários da CONTRATADA e a Administração, vedando-se qualquer relação 

entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. Todo contato com a 

Administração Pública Municipal deverá ser realizado pelo preposto indicado pela CONTRATADA. 

 

XVIII.  DOS UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

A empresa CONTRATADA deverá fornecer gratuitamente aos seus operários, no mínimo, os 

seguintes uniformes e EPI’s de acordo com as normas técnicas e a descrição detalhada dos itens 

do Termo de Referência. 

Os operadores de motosserra deverão portar equipamentos de proteção individuais 

específicos para esta atividade. 

As peças deverão ser repostas gratuitamente sempre que se apresentarem desgastadas, 

destruídas ou impróprias para a sua finalidade. A Fiscalização do Contrato poderá determinar a 

substituição dos equipamentos. 

A responsabilidade pela manutenção, reposição e higienização destes materiais será de 

exclusividade da CONTRATADA. 
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A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da CONTRATADA poderão ser utilizados 

outros equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, além dos exigidos no Termo 

de Referência. 

Os uniformes deverão ser de cor laranja (atendendo a NBR 15.292 - Vestuário de 

Segurança de Alta Visibilidade) e nas jaquetas e camisetas deverá constar o nome da empresa e as 

inscrições definidas nos itens do Termo de Referência. 

Em nenhuma hipótese será permitido, parte dos trabalhadores da CONTRATADA, o 

desenvolvimento dos serviços especificados no Termo de Referência, sem a devida utilização dos 

uniformes e EPI’s listados anteriormente. 

 

XVIII. DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA 

 

Os trabalhos desenvolvidos em avenidas e/ou vias movimentadas, deverão ser realizados 

com utilização de equipamentos de proteção coletiva. Deverão ser disponibilizadas para uso 

quantidades mínimas de equipamentos dimensionados de acordo com o cada item do Termo de 

Referência. 

Os encarregados de equipes deverão ser devidamente capacitados quanto à sinalização de 

serviços em vias de transito de veículos. A CONTRATADA deverá se adaptar as normas e 

regulamentos do Município de RIACHÃO, relativas a execução de serviços em vias públicas. 

As equipes de roçada e serviços diversos deverão ter disponíveis redes de proteção contra 

arremesso de pedras, em quantidade igual ou superior ao número de roçadeiras em operação. 

Será de responsabilidade da empresa a ocorrência e reparação de qualquer sinistro recorrente da 

realização das atividades. 

Os equipamentos de proteção coletiva, listados anteriormente, deverão obedecer às 

seguintes especificações: 

Rede de proteção: deverão ser confeccionadas em tela de aço com malha não inferior a 

2mm (dois milímetros), altura mínima de 1,80m (um metro e oitenta centímetros) e largura 

mínima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros), ou tela de poliamida ou poliéster, com 

espessura mínima de 2mm (dois milímetros) com altura mínima de 1,5m. O modelo de rede a ser 

utilizado pela CONTRATADA deve ser aprovado pelo fiscal da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. 

Os Cones de sinalização viária deverão atender o que recomenda a NBR 15.071. 

As Placas indicativas de serviços de limpeza urbana serão confeccionadas em chapas de aço 

galvanizado com pedestais em aço ou madeira, de dupla face, de formato retangular, nas 

dimensões de 1,00m por 0,40m. Os detalhes de cores, inscrições, figuras e logotipos serão 

definidos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
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A critério dos Técnicos de Segurança do Trabalho da CONTRATADA poderão ser utilizados 

outros equipamentos de proteção coletiva, além dos exigidos no Termo de Referência. 

 

XIX.  DAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 

As ferramentas e equipamentos devem atender a descrição detalhada em cada item do 

Termo de Referência. 

 

XXIV.  DOS MATERIAIS DE CONSUMO 

 

Os materiais de consumo devem atender a descrição detalhada em cada item do Termo de 

Referência. 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo material necessário à 

execução dos serviços, inclusive a operação dos sopradores, roçadeiras e motosserras, tais como: 

combustíveis, óleos, graxas e acessórios de corte, sendo também de sua responsabilidade a 

manutenção das mesmas.  

 

XX.  DA VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 

O serviço descrito neste Termo de Referência – TR terá validade por 1 (um) ano a partir da 

data de contratação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite previsto 

no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

XXI.  DO VALOR CONTRATADO E DO BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 

 

Para os serviços descritos neste Termo de Referência – TR o valor máximo a ser contratado 

será a média de cotação posterior feita no mercado local, estas já utilizarão o BENEFICIO E 

DESPESAS INDIRETAS (BDI) do valor do serviço acionado.  

XXII.  DO PAGAMENTO 
 

1. Os pagamentos serão efetuados conforme adimplemento da condição, em moeda corrente 

nacional, em até 30 (trinta) dias úteis do mês subsequente ao fornecimento dos 

bens/prestação dos serviços, ou em outro prazo inferior que poderá ficar ajustado com o 

contratante, inclusive quanto aos parcelamentos, mediante apresentação das notas fiscais 

devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO e notas de recebimento, sendo efetuada a 

retenção na fonte dos tributos e contribuições elencados na legislação em vigor. 
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2. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto pendente de liquidação, qualquer 

obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 

direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

3. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e 

b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo objeto, responderá o contratado 

pela diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

4. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as 

devidas correções. Nesse caso, o prazo para pagamento começará a fluir a partir da data de 

apresentação da nota fiscal/fatura corrigidas. 

5. A CONTRATADA, quando da solicitação do pagamento, deverá apresentar a documentação 

que comprove a regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual, Municipal, INSS, FGTS, 

Justiça do Trabalho, sob pena da não efetivação do pagamento. 

6. A CONTRATADA deverá apresentar ainda os seguintes documentos relativos à regularidade 

trabalhista: 

• Recibo do Pagamento dos Salários e Benefícios relativo ao mês anterior; 

• Guia de Recolhimento de FGTS-GRF; 

• Guia da Previdência Social-GPS; 

• GFIP/SEFIP (Relação de Empregados, Relação Tomadores/Obras, Protocolo de Envio 

de Arquivo e Comprovante de Declaração à Previdência); 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

• Laudo de Insalubridade (quando a atividade for insalubre); 

• Nota Fiscal de Serviços, com destaque para retenção de 11% de Contribuição 

Previdenciária, nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212/91; 

• Folha de pagamento; 

• Controle da Jornada de Trabalho (cópia da folha de ponto); 

7. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento estiver 

em desacordo com as especificações constantes no termo de referência. 

 

XIII.  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
 

1. As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos 

artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei no. 8.666/93 e artigo 7º da Lei 10.520/02. 

2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será 

calculada sobre o valor do objeto, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, 

observando os seguintes percentuais: 
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a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 10 

(dez) dias; e 

b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso  a partir do 11º (décimo 

primeiro) dia, até o limite correspondente a 15 (quinze) dias;   

c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 

limite correspondente a 30 (trinta) dias, findo o qual a Contratante rescindirá o contrato 

correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93. 

3. Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a 

CONTRATADA cometer qualquer infração às normas legais Federais, Estadual e Municipal, 

respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração 

cometida. 

4. Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada: 

a) executar objeto em desacordo com o presente Termo de Referência, normas e 

técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções 

necessárias, às suas expensas; 

b) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, 

imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à CONTRATANTE ou a terceiros, 

independentemente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. 

 

XXIV.  ADVERTÊNCIA  
 

A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos: 

a) descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde 

que acarretem pequeno prejuízo ao Município de RIACHÃO, independentemente da 

aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o 

prejuízo; 

b) execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não 

recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de 

inidoneidade; 

c) outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento 

das atividades do órgão solicitante, desde que não sejam passiveis de aplicação das 

sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade. 

 

XXV.  SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
 

Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de 

RIACHÃO pelo prazo de até 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
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punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei nº 

10.520/02. 

 

XXVI.  DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
 

1. A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável para o acompanhamento 

da execução contratual se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do 

Município de RIACHÃO, evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas 

que acarretem prejuízos ao Município ou aplicações sucessivas de outras sanções 

administrativas. 

2. A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com toda a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 05 (cinco) 

anos. 

3. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será 

aplicada ao licitante ou contratado nos casos em que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) demonstrarem não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de 

RIACHÃO, em virtude de atos ilícitos praticados; 

d) reproduzirem, divulgarem ou utilizarem em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução 

deste contrato, sem consentimento prévio, em caso de reincidência; 

e) apresentarem à Administração qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em 

parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual; 

d) praticarem fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93. 

4. Independentemente das sanções a que se referem este capítulo, o licitante ou contratado está 

sujeito ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo a Administração propor que 

seja responsabilizado: 

a) civilmente, nos termos do Código Civil; 

b) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício 

profissional a elas pertinentes; 

c) criminalmente, na forma da legislação pertinente. 

 

5. Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal 

penalidade seja descontada de seus haveres. 
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6. As sanções serão aplicadas pelo titular da Administração, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da 

declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, 

conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

7. As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, 

o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

 

XXVII.  DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 
 

A fiscalização/gestão do fornecimento estará a cargo setor competente do órgão 

contratante, por intermédio de servidor designado para tal finalidade, nos termos do art. 67 da Lei 

nº 8.666/93, o qual registrará todas as ocorrências e deficiências verificadas e encaminhará a 

ocorrência à CONTRATADA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas. 

CONCLUSÃO: 

 

De acordo com dados coletados in loco e dimensionamento se faz esse projeto básico de 

especificação, planejamento e dimensionamento dos recursos para a implantação do sistema de 

limpeza pública no município de Riachão – MA em ref 

 

 

 

 

JOSIEL XXXXXXXXXXXX 
Secretária Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Urbanos  
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PLANILHA DIMENSIONAMENTO

Fonte Serviços
Und.

Quantidade 

Mês

Quantidade 

Ano
Valor sem BDI BDI (%) Valor com BDI

Valor Mensal 

Estimado

Valor Anual 

Estimado

90777 - Sinapi ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH 80,00 960,00 81,23R$           26,24% 102,54R$      8.203,59R$       98.443,09R$        

93572 - Sinapi ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARESMês 2,00 24,00 4.021,28R$     26,24% 5.076,47R$  10.152,94R$     121.835,29R$      

Própria Varrição HomemxMês 12,00 144,00 2.910,06R$     26,24% 3.673,67R$  44.084,00R$     529.008,04R$      

85186 - Sinapi

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS 

SECOS E RETIRADA DE PARASITAS INCLUINDO 

REMOCAO DE ENTULHO

Und.

120,00

1.440,00

81,50R$           26,24% 102,89R$      12.346,29R$     148.155,45R$      

83693 * - Sinapi CAIACAO EM MEIO FIO Km 35,00 420,00 840,85R$         26,24% 1.061,49R$  37.152,16R$     445.825,96R$      

C3954 - SEINFRA ** CAPINA MANUAL Km 35,00 420,00 450,00R$         26,24% 568,08R$      19.882,83R$     238.593,90R$      

72897 - Sinapi CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3M3 400,00 4.800,00 15,86R$           26,24% 20,02R$        8.008,68R$       96.104,11R$        

95302 - Sinapi

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)

M3 x Km

3.200,00

38.400,00

1,36R$              26,24% 1,72R$           5.493,97R$       65.927,66R$        

Cotação Licitações Coleta Manual e Mecanizada de Residuos Domiciliares T/Mês 371,76 4.461,12 consulta ___ 148,90R$      55.355,06R$     664.260,77R$      

Cotação Licitações Coleta De Residuos da Saude T/Mês 1,08 12,96 consulta ____ 7.057,59R$  7.622,19R$       91.466,30R$        

* Estimou-se a metragem de 0,4 M2/M (0,2M2/M para cada lado da via) , facilitando a fiscalização , então adotou-se a unidade em KM. Foi removido a mao de obra do pintor e ultilizado somente servente.208.301,71R$  2.499.620,57R$  

** Estimou-se a metragem de 1 M2 /M ( 0,5 M2/ M para cada lado da via), facilitando a fiscalização , portanto adotou-se a unidade em KM.
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ANEXO I 



 

ANEXO II 

TABELA BDI 

 

         

         

         

BDI 26,24%    ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  

AC 4,00%  AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central;  4,00%    

R 1,27%  R = taxa representativa de riscos;      

S 0,40%  S = taxa representativa de seguros;  SEGURO + GARANTIA RISCO 

G 0,40%  G = taxa representativa de garantias;  0,80%   1,27% 

DF 1,23%  DF = taxa representativa das despesas financeiras;      

L 7,40%  L = taxa representativa do lucro/remuneração; e      

T 8,65%  T = taxa representativa da incidência de tributos.   DESPESA FINANCEIRA LUCRO 

     1,23%   7,40% 

         

         

     ISS PIS COFINS CPRB 

     5% 0,65% 3,00% 0,00% 
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ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H  PRECO 

UNITAR

IO 

CUSTO 

TOTAL 

CUSTO 

MAO DE 

OBRA 

% MAO 

DE 

OBRA 

CUSTO 

MATER

IAL 

% 

MATER

IAL 

CUST

O 

EQUI

PAME

NTO 

% 

EQ

UI

PA

ME

NT

O 

CUS

TO 

SER

VIC

OS 

TER

CEI

ROS 

% 

SER

VIC

OS 

TER

CEI

ROS 

CUST

O 

OUTR

OS 

% 

OUTR

OS 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,000000

0 

79,86 79,86 80,84 99,51

970 

0,39 0,480

2955 

0 0 0 0 0 0 

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 

H 1,000000

0 

0,37 0,37           

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 

H 1,000000

0 

0,02 0,02           

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA 

H 0,050000

0 

0,69 0,03           

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA 

H 1,000000

0 

0,95 0,95           

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 

MES  PRECO 

UNITAR

IO 

CUSTO 

TOTAL 

CUSTO 

MAO DE 

OBRA 

% MAO 

DE 

OBRA 

CUSTO 

MATER

IAL 

% 

MATER

IAL 

CUST

O 

EQUI

PAME

NTO 

% 

EQ

UI

PA

ME

NT

O 

CUS

TO 

SER

VIC

OS 

TER

CEI

ROS 

% 

SER

VIC

OS 

TER

CEI

ROS 

CUST

O 

OUTR

OS 

% 

OUTR

OS 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(MENSALISTA) 

MES 1,000000

0 

3.811,

50 

3.811,50 3.861,

08 

96,01

615 

160,2 3,983

8457 

0 0 0 0 0 0 

TRANSPORTE - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 

MES 1,000000

0 

80,22 80,22           

ALIMENTACAO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 

MES 1,000000

0 

0,01 0,01           

EXAMES - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 

MES 1,000000

0 

69,24 69,24           

SEGURO - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 

MES 1,000000

0 

3,94 3,94           

EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA 

MES 0,050000

0 

136,64 6,83           

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

MENSALISTA 

MES 1,000000

0 

49,54 49,54           
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Varredor InsalubridadeValor Com Insalubridade

INSUMO 41084 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARESMês COLETADO 1 1.738,04 1.738,04 695,22 2.433,26

Encargos Complementares

INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)H COLETADO 1,0000000 0,01 0,01

INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)H COLETADO 1,0000000 0,43 0,43

INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)H COLETADO 1,0000000 0,37 0,37

INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)H COLETADO 1,0000000 0,02 0,02

COMPOSICAO88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAH COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE1,0000000 0,39 0,39

COMPOSICAO88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAH COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE1,0000000 0,69 0,69

COMPOSICAO95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTAH COLETADO 1,0000000 0,16 0,16

Valor Horista 2,07R$     

Valor Mensalista 364,32R$   

Valor mensal 2.797,58R$        

Saco Plastico Valor Pacote N.de Unidade/ Pacote Valor Unitario

Insumo Cotaçao 1 59,95 100 0,5995

Insumo Cotaçao 2 16,5 25 0,66

Insumo Cotaçao 3 39,9 100 0,399

Insumo Cotaçao 4 36,9 100 0,369

Insumo Cotaçao 5 52,9 100 0,529

Valor Unitario 0,5113

Quantidade Ultilizada por (Varredor/Dia) 10 Valor Diario 5,113

Quantidade Ultilizada por (Varredor/Mês) 220 Valor Mensal 112,486

Valor Varredor + Insumo = 2.910,06R$                                                               
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URBA 85186

PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA 

DE GALHOS SECOS E RETIRADA 

DE PARASITAS, INCLUINDO 

REMOCAO DE ENTULHO

UN

PRECO 

UNITA

RIO

CUSTO 

TOTAL

CUSTO MAO 

DE OBRA

% 

MAO 

DE 

OBRA

CUSTO 

MATERIAL

% 

MATER

IAL

CUS

TO 

EQU

IPA

MEN

% 

EQ

UI

PA

ME

CUS

TO 

SER

VIC

OS 

% 

SER

VIC

OS 

TER

CUST

O 

OUTR

OS

% 

OUTR

OS

COMPOSI

CAO
5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. 

ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 

CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA 

ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE 

GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. 

APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP
0,031000

0
122,62 3,8

COMPOSI

CAO
88441

JARDINEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

5,000000

0
15,54 77,7

PAVI 83693 CAIACAO EM MEIO FIO M2

PRECO 

UNITA

RIO

CUSTO 

TOTAL

CUSTO MAO 

DE OBRA

% 

MAO 

DE 

OBRA

CUSTO 

MATERIAL

% 

MATER

IAL

CUS

TO 

EQU

IPA

MEN

% 

EQ

UI

PA

ME

CUS

TO 

SER

VIC

OS 

% 

SER

VIC

OS 

TER

CUST

O 

OUTR

OS

% 

OUTR

OS

INSUMO 1107
CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS 

(NBR 6453)
KG

0,300000

0
0,75 0,22

COMPOSI

CAO
88316

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,16 11,95 1,88

0 0 01, 88 ##### 0, 2250 10, 47% 0 0

1, 3 0 0 0

0

068, 65 84, 22 11, 83 14, 526 1, 02
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 CAPINA MANUAL M2 Preço Total

INSUMO I2543 SERVENTE H 0,0333 4,8800 0,1627

INSUMO I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR H 0,0033 13,4400 0,0448

Total: 0,2075

Total 

Simples:

0,21

Encargos 

Sociais:

0,24

Valor Geral: 0,45

MOVT 72897
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
M3

PRECO 

UNITA

RIO

CUSTO 

TOTAL

CUSTO MAO 

DE OBRA

% 

MAO 

DE 

OBRA

CUSTO 

MATERIAL

% 

MATER

IAL

CUS

TO 

EQU

IPA

MEN

% 

EQ

UI

PA

ME

CUS

TO 

SER

VIC

OS 

% 

SER

VIC

OS 

TER

CUST

O 

OUTR

OS

% 

OUTR

OS

COMPOSI

CAO
5961

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI
0,250000

0
30,01 7,5

COMPOSI

CAO
88316

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H

0,700000

0
11,95 8,36

MOVT 95302

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA 

DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 

KM)

M3XKM

PRECO 

UNITA

RIO

CUSTO 

TOTAL

CUSTO MAO 

DE OBRA

% 

MAO 

DE 

OBRA

CUSTO 

MATERIAL

% 

MATER

IAL

CUS

TO 

EQU

IPA

MEN

% 

EQ

UI

PA

ME

CUS

TO 

SER

VIC

OS 

% 

SER

VIC

OS 

TER

CUST

O 

OUTR

OS

% 

OUTR

OS

COMPOSI

CAO
5811

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 

CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP
0,008900

0
153,45 1,36 0,11 8,462 0,96 70 0,29 22 0 0 0 0

08, 7261 3, 99 25 0 0 010, 49 66, 11 1, 38


