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PROCESSO LICITATÓRIO N° 55/2016  

 TOMADA DE PREÇO N° 012/2016 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA URBANA 

COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DO 

LIXO URBANO, DE ACORDO COM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

1 - CONSIDERAÇÕES 

 

1.1 - As especificações técnicas, constantes deste Projeto Básico, destinam-se a definir 

perfeitamente todos os serviços e materiais a serem executados.  

 

1.2 - Os serviços serão executados de acordo com a planilha de custos, especificações 

técnicas e normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

 

1.3 - O prazo para a execução do objeto da presente licitação será de 12 (doze) meses 

contados a partir do início da assinatura do contrato, conforme a Ordem de Início de 

Execução expedida pela Secretaria de Municipal de Obras, podendo ser prorrogado, a 

critério da Administração, respeitado o limite legal previsto no artigo 57, II, da Lei 

8.666/93 e posteriores alterações. 

 

1.4 - A empresa deverá fazer um relatório (Livro Diário da Execução dos Serviços) para 

o registro mensal de todas as ocorrências dos serviços. “O fiscal deverá assinar 

juntamente com o gerente responsável pela execução dos serviços, mensalmente, o 

Livro Diário da Execução dos Serviços.” 

 

1.5 - Para a execução dos serviços, a empresa contratada impreterivelmente terá que 

atender todas as normas técnicas de segurança do trabalho e meio ambiente pertinentes 

à legislação vigente.  

 

 

2 - EXECUÇÃO 

 

 

2.1 - Projeto Básico/ Memorial Descritivo 
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2.1.1 - Os serviços de gerenciamento de limpeza urbana do Município deverão ser 

executados em conformidade com este memorial e todas as especificações e demais 

elementos técnicos. 

 

2.1.2 - Ao Município fica ressalvado o direito de implantar alternativas operacionais 

diferentes dos planos e metodologia ora apresentados, de maneira a melhorar a 

qualidade dos serviços e/ou reduzir seus respectivos custos. 

 

 

 

2.2 - Fundamentos Gerais 

 

 

2.2.1 - O presente documento estabelece as condições técnicas a serem obedecidas na 

execução dos serviços. 

 

2.2.2 - Os serviços deverão ser executados de acordo com este projeto básico e 

determinações da Secretaria Municipal de Obras. 

 

2.2.3 - A omissão de qualquer procedimento destas especificações ou do Projeto 

Básico não exime a contratada da obrigatoriedade de utilizar as melhores técnicas 

padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos dos serviços e a adequação 

dos resultados. 

 

2.2.4 - Os critérios adotados procuram conservar as diretrizes atualmente utilizadas, 

evitando-se assim grandes mudanças que possam interferir nos hábitos da população 

e aumentando-se o padrão de serviços oferecidos.  

 

 

3 - SERVIÇOS 

 

 

3.1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

3.1.1 - A coleta será realizada pelo município e encaminhada para um local de 

transbordo em caçambas de 38 m³. 

 

3.1.2 – O Transporte deverá ser realizado com caminhões roll-on roll-off, 

transportando as caçambas com lixo urbano até um local devidamente licenciado.. 

 

3.1.3 - Os serviços deverão apresentar freqüência alternada, sendo que a freqüência 

alternada poderá ser uma ou duas vezes por semana, no período diurno, devendo ser 

recolhidos todos os resíduos sólidos urbanos, desde que devidamente 

acondicionados, de acordo com normas e leis aprovadas pelo Município; 
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3.1.4 - O serviço de transporte de resíduos sólidos urbanos deverão ser executados de 

segunda-feira a sábado, no período entre 07:00 horas  às 17:00 horas. 

 

3.1.5 - Não estão compreendidos na conceituação de resíduos sólidos urbanos, para 

efeito de transporte obrigatório, entulhos de obras públicas ou particulares, terra, 

areia, resíduos de mudança de domicílios ou de reformas de estabelecimentos 

comerciais; 

 

3.1.6 - A equipe e equipamentos padrões serão constituídas de 01 (um) caminhão 

trucado, 01 (um) motorista e 02 (duas) caçambas de 38 m³, bem como ferramentas e 

utensílios necessários à perfeita realização dos trabalhos e Equipamentos de Proteção 

Individual - EPI; 

 

3.1.7 - É atribuição estrita da contratada, apresentar nos locais e no horário de coleta 

das caçambas os funcionários devidamente equipados e uniformizados; 

 

3.1.8 - As caçambas deverão acomodar os resíduos sólidos, evitando o derramamento 

de resíduos nas vias públicas e nas rodovias; 

 

    3.1.9 –  O transporte do resíduo do local de transbordo até a destinação final  

deverá ser realizado semanal com previsão média de 36 viagens por ano.  

 

3.1.10 – A medição da destinação dos resíduos sólidos urbano será através  

da quantidade de toneladas aterradas por mês, como expectativa média de   900 

toneladas/ano. 

 

 

4 -  DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

4.1. Cuidados especiais: 

 

4.1.1 - Para a execução dos serviços de transporte e destinação final, a licitante 

vencedora deverá utilizar caminhões em bom estado de conservação e caçambas 

dotadas de caixa coletora de chorume ou serem vedadas. 

 

 

4.2. Identificação: 

 

4.2.1 - Todos os funcionários deverão estarem uniformizados com o nome da 

licitante vencedora. 

 

 

 

4.3. Mão de obra 
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4.3.1 - Todos os funcionários serão fiscalizados pela Prefeitura, aqueles de má 

conduta, serão imediatamente substituídos. Em hipótese alguma poderá estar 

trabalhando sem os devidos EPI’s que envolvem também o uniforme. 

 

4.3.2 - Competirá a licitante vencedora a admissão e demissão de pessoal dentro das 

exigências das leis trabalhistas, em conformidade com a convenção coletiva de 

trabalho, entre o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Coleta, Limpeza e 

Industrialização de Lixo no Estado de Minas Gerais – SINTRALIX/MG e o 

Sindicato das Empresas de Coleta, Limpeza e Industrialização do Lixo de Minas 

Gerais – SINDILURB-MG. 

 

4.3.3 - A licitante vencedora, no ato de admissão de pessoal, deverá DAR 

PREFÊRENCIA a funcionários residentes no município e de outras empresas que 

atualmente prestam serviços e que venham a ser demitidos em função da entrada em 

operação das atividades objeto destas. 

 

4.3.4 - A prefeitura Municipal de Luminárias terá direito de exigir o afastamento do 

funcionário da licitante vencedora, cuja conduta seja prejudicial ao bom 

andamento  dos serviços. 

 

    4.3.5 - Nos dias de chuva deverá ser fornecida capa protetora aos funcionários. 

 

 

 

QUADRO DE MÃO DE OBRA  

MÃO-DE-OBRA UNIDADE QUANTIDADE MENSAL 

Gerente geral Un 1 

Auxiliar administrativo Un 1 

Motorista/Operador Un                      1 

Total geral  03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Equipamentos 
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4.4.1 - A licitante vencedora fornecerá os equipamentos abaixo, nas quantidades e 

especificações conforme a seguir: 

 

EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE 

Caminhão trucado com plataforma Roll-on roll-

off, diesel. 

Un 01 

Caçambas Roll-on de 38 m³ Un 02 

 

4.4.1 - Todas as despesas com manutenção preventiva e corretiva, combustível, 

lubrificantes etc., serão a cargo exclusivamente da licitante vencedora. 

 

 

 

 

Luminárias, 25 de julho de 2016 

 

 

 

 

 

 

Antonio Marco Nascimento 

Eng. Civil / CREA – MG 44781/D 

 

 

 

 

 

 

        

 


