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ANEXO II 
 

PROJETO BÁSICO – TERMO DE REFERÊNCIA – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

1. SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS. 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação, na modalidade de concessão 

administrativa, dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, que compreende a execução dos seguintes serviços: 

 

1.1.1. Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos domiciliares e comerciais da área urbana do Município de 

Campo Grande – MS; 

 

1.1.2. Coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos domiciliares e comerciais dos distritos de Anhandui e 

Rochedinho; 

 
1.1.3. Coleta e transporte de resíduos dos serviços de saúde (grandes e 

pequenos geradores), oriundos dos estabelecimentos de saúde que 

tem como mantenedor o município de Campo Grande; 

 
1.1.4. Coleta, transporte e destinação final adequada de resíduos inertes, 

classe II B – entulhos, oriundo dos estabelecimentos públicos 

municipais; 

 
1.1.5. Implantação, Operação e Manutenção de Crematório de animais de 

pequeno porte. 

 
1.1.6. Coleta e transporte de materiais recicláveis – Coleta Seletiva; 

 
1.1.7. Varrição de Ruas, Vias e Logradouros Públicos com Destinação e 

Disposição Final dos Resíduos;  
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1.1.8. Pintura de meio fio;  

 
1.1.9. Limpeza, lavagem e desinfecção de vias após as feiras livres; 

 
1.1.10. Capina, roçada e raspagem manual e mecanizada de passeios, 

guias, sarjetas vias e logradouros públicos; 

             
1.1.11. Limpeza manual de bocas de lobo; 

 
1.1.12. Aparelhamento e coordenação de unidade de 1.1.12.1.1.1.12.2.1 de 

resíduos recicláveis; 

 
1.1.13. Execução das obras de recuperação ambiental e encerramento do 

aterro sanitário Dom Antônio Barbosa I, assim como o seu 

monitoramento; 

 
1.1.14. Execução das obras de conclusão da construção do aterro 

sanitário Dom Antonio Barbosa II, bem como sua operação e 

manutenção, contemplando a instalação do sistema de queima de 

gás;  

 
1.1.15. Implantação, operação e manutenção do novo aterro sanitário a 

ser denominado de “Ereguaçu”, numa área mínima de 50 

(cinquenta) hectares que permita o funcionamento para recepção 

de resíduos sólidos domiciliares urbanos, durante o período de 

vigência da concessão; 

 
1.1.16. Implantação e operação de unidade de tratamento de resíduos 

sólidos oriundos dos estabelecimentos de serviços de saúde;  

 
1.1.17. Desenvolvimento e implementação de Programa de Educação 

Ambiental; 

                                                 
1 1) 
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1.1.18. Implantação e Gerenciamento de EcoPontos; 

 

2. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

2.1. Para fins da presente licitação, que tem por objeto a concessão 

administrativa de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, os serviços 

deverão ser executados, conforme as seguintes características, referência e 

especificações técnicas: 

 

2.1.1. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DA ÁREA URBANA DO 

MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – MS: 

 

2.1.1.1. O ciclo do gerenciamento que inclui o tratamento dos e disposição 

final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais do município 

de Campo Grande – MS, tem como meta a reutilização, a 

reciclagem, a compostagem, a recuperação e ou aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes, observando normas operacionais específicas de 

modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos. 

 

2.1.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá executar os serviços de coleta 

domiciliar em todas as vias públicas abertas a circulação, ou que 

venham a serem abertas durante a vigência do contrato, 

acessíveis a veículos coletores-compactadores. 

 

2.1.1.3. A coleta regular domiciliar deverá compreender os seguintes 

resíduos devidamente acondicionados em embalagens ou 

recipientes: 
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2.1.1.3.1. Coleta e transporte de lixo domiciliar ou comercial, de origem 

humana, produzida em suas áreas desde que acondicionados 

em recipientes de até 100 (cem) litros. 

 

2.1.1.3.2. Coleta de resíduos originários de restaurantes, bares, hotéis, 

quartéis, matadouros, abatedouros, recintos de exposições, 

próprios municipais e estabelecimentos públicos em geral, 

desde que acondicionados em recipientes de até 100 (cem) 

litros. 

 

2.1.1.3.3. Coleta de resíduos de cemitério, excluindo os restos de 

exumação. 

 

2.1.1.3.4. Coleta de restos de limpeza de jardins, desde que 

acondicionados em recipientes de até 100 (cem) litros. 

 

2.1.1.3.5. Coleta de restos de móveis, utensílios de mudança e similares, 

desde que acondicionados em recipientes de até 100 (cem) 

litros, com formato regular, não podendo ser pontiagudos eu 

agressivo ao equipamento coletor-compactador. 

 

2.1.1.3.6. Coleta de animais mortos de pequeno porte. 

 

2.1.1.3.7. Coleta de entulhos de obras públicas ou particulares, restos de 

mudanças e outros, com peso de até 50 (cinquenta) quilos 

devidamente acondicionados em recipientes de até 100 (cem) 

litros, com formato regular, não podendo ser pontiagudos eu 

agressivo ao equipamento coletor-compactador.  
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2.1.1.4. Não estão compreendidos na conceituação de resíduos sólidos 

domiciliares para efeito de coleta obrigatória, entulhos de obras 

públicas ou particulares, terra, areia, podas de arborização pública 

ou grandes jardins, resíduos de mudança de domicílios ou de 

reformas de estabelecimentos comerciais, colchões e mobiliários, 

cuja produção exceda 50 (cinquenta) quilos ou 100 (cem) litros. 

Nesse caso, os resíduos deverão ser levados ao ponto de destino 

final pelo próprio gerador. 

 

2.1.1.5. Quando o volume dos resíduos sólidos domiciliares oriundos de 

estabelecimentos comerciais, institucionais e de prestação de 

serviços excederem a 50 (cinquenta) quilos ou 100 (cem) litros 

diários por estabelecimento, a CONCESSIONÁRIA deverá enviar 

comunicação ao estabelecimento para as devidas providências. 

 

2.1.1.6. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer 200 (duzentos) contêineres 

para a implantação do sistema de coleta conteinerizada dos 

resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Os contêineres 

deverão ter capacidade volumétrica de no mínimo 1,2 m3, a serem 

implantados em locais indicados na metodologia de execução da 

licitante. 

 

2.1.1.6.1.  A CONCESSIONÁRIA deverá manter reserva técnica de 

contêineres para a imediata reposição de equipamentos 

danificados ou roubados. 

 

2.1.1.6.2.  A CONCESSIONÁRIA deverá substituir os contêineres citados 

no item 2.1.1.5, sempre que necessário. 
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2.1.1.6.3.  A CONCESSIONÁRIA deverá incrementar contêineres, de 

acordo com o crescimento vegetativo da produção de resíduos 

da cidade de Campo Grande.  

 

2.1.1.6.4.  Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a 

comunicação e orientação aos usuários finais, sobre a correta 

utilização dos contêineres, ensacamento dos resíduos e tipos 

de resíduos que neles podem ser depositados, através da 

distribuição de impressos e ou adesivos afixados nos mesmos. 

 

2.1.1.7. Nas situações em que houver impossibilidade de acesso ao 

veículo coletor à via pública, a coleta deverá ser executada 

manualmente, sendo necessário o coletor retirar os resíduos 

apresentados na via pública, e transportá-los até o veículo coletor. 

 

2.1.1.8. A coleta dos resíduos sólidos domiciliares deverá ser executada, 

através do método direto e em todos os imóveis, ou seja, o 

recolhimento dos sacos plásticos ou dos recipientes com resíduos 

pelo coletor se dará, apenas se os mesmos estiverem 

apresentados na via pública. 

 

2.1.1.9.  A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a coleta dos resíduos 

domiciliares, sejam quais forem os recipientes utilizados para seu 

acondicionamento, devendo a mesma comunicar os munícipes 

das exigências legais, para as devidas providências. 

 

2.1.1.10. Nas áreas onde a frequência de coleta é alternada, ou seja, três 

vezes por semana, não poderá haver interrupção por mais de 72 

(setenta e duas) horas entre 2 (duas) coletas consecutivas, 

ficando a CONCESSIONÁRIA obrigada a efetuar a coleta quando 
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isto ocorrer, mesmo em dias de feriados civis e religiosos, de 

forma que o serviço não venha sofrer descontinuidade. 

 

2.1.1.11. A equipe mínima para a realização da coleta dos resíduos sólidos 

domiciliares será constituída de: 01(um) caminhão coletor 

compactador de carga traseira, de capacidade volumétrica igual 

ou maior a 15m3; 01 (um) motorista e no mínimo, 3 (três) coletores 

por caminhão, bem como ferramentas e utensílios necessários à 

perfeita realização dos trabalhos. 

 

2.1.1.12. Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de coleta e transporte 

deverão ser instruídos sobre a maneira de efetuar o trabalho com 

qualidade, devendo-se apresentar nos locais e horários de 

trabalho equipados e uniformizados. 

 

2.1.1.12.1. Os trabalhadores deverão ser instruídos quanto à proibição de 

algazarras ou trabalhos que perturbem os cidadãos. 

 

2.1.1.13. Os resíduos que eventualmente se encontrarem fora dos 

recipientes deverão ser recolhidos manualmente, com auxílio de 

ferramentas, deixando os locais completamente limpos. 

 

2.1.1.14. Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares 

e comerciais, deverão ser executados de segunda-feira a sábado. 

 

2.1.1.15. Os funcionários da CONCESSIONÁRIA deverão se apresentar 

nos locais de trabalho, devidamente equipados e uniformizados. 

 

2.1.1.16. Os funcionários da CONCESSIONÁRIA deverão recolher e 

transportar os recipientes e sacos plásticos, com cuidado e 
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depositá-los no veículo coletor, evitando o derramamento de 

resíduos nas vias públicas. 

 

2.1.1.17. Nas situações em que o munícipe apresentar os resíduos para 

coleta, através de recipientes reutilizáveis, estes deverão ser 

esvaziados completamente, tomando precauções para não 

danificá-los. Após este processo, o recipiente deverá ser 

recolocado no ponto de origem pelos coletores. 

 

2.1.1.18. Todos os veículos coletores deverão estar equipados com pá e 

vassoura. 

 

2.1.1.19. Os resíduos domiciliares apresentados nas vias públicas pelos 

munícipes, que tiverem tombado dos recipientes, por qualquer 

motivo, ou que caírem durante o processo de coleta, deverão 

necessariamente ser varridos e recolhidos. 

 

2.1.1.20. É terminantemente proibido, transferir o conteúdo de um recipiente 

para outro, ou atirá-los de um coletor para outro, ou de volta ao 

passeio e a praça de carga do veículo coletor. 

 

2.1.1.21. No caso dos resíduos serem apresentados em sacos plásticos, a 

equipe deverá tomar todas as precauções, no sentido de evitar o 

rompimento dos mesmos, antes de depositá-los na caçamba do 

veículo. Se houver derrame de resíduos, estes deverão ser 

varridos e recolhidos. 

 

2.1.1.22. No processo de transporte do resíduo, a CONCESSIONÁRIA 

deverá tomar todas as precauções no sentido, de evitar o 

transbordamento na praça de carga do veículo, para a via pública. 
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Caso isso ocorra, deverá ser imediatamente varrido e colocado 

novamente no compactador. 

 

2.1.1.23. No percurso de deslocamento para a descarga no destino final, 

todas as tampas de abertura do veículo coletor, deverão estar 

completamente fechadas. 

 

2.1.1.24. Fica expressamente vedada a permanência de resíduos de um dia 

para outro no interior do equipamento coletor, salvo por motivo de 

pane ou outro incidente ocorrido com o veículo, o que deverá ser 

imediatamente comunicado à Fiscalização. 

 

2.1.1.25. Todos os veículos coletores carregados deverão ser pesados. 

 

2.1.1.26. Havendo aumento dos resíduos a recolher em consequência de 

acréscimo da população do número de estabelecimentos 

comerciais, institucionais, prestadores de serviços ou por outra 

ocorrência não prevista, poderá a Prefeitura, solicitar a 

CONCESSIONÁRIA que aumente o número de viagens, o número 

de veículos coletores, ou de pessoal necessário para a execução 

dos serviços.  

 

2.1.1.27. Veículos e Outros Equipamentos 

 

2.1.1.27.1. Todos os veículos aplicados na operação, bem como os de 

apoio, deverão obrigatoriamente ser emplacados no município 

de Campo Grande. 

 

2.1.1.27.2. Os veículos automotores, e equipamentos apresentados pela 

CONCESSIONÁRIA para realização dos serviços, deverão 

ser adequados e estarem disponíveis imediatamente após a 
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assinatura do contrato, ou seja, que os equipamentos 

compactadores estejam devidamente instalados nos chassis 

dos veículos e que o conjunto esteja em perfeitas condições 

de operação. 

  

2.1.1.27.3. Os veículos automotores, e equipamentos apresentados pela 

CONCESSIONÁRIA para realização dos serviços, deverão 

ser adequados e estarem disponível imediato após a 

assinatura do contrato, ou seja, que os equipamentos estejam 

devidamente instalados nos chassis dos veículos e que o 

conjunto esteja em perfeitas condições de operação.  

 

2.1.1.27.4. As marcas, os modelos, e outras características dos veículos 

propostos para a realização dos serviços ficam a critério da 

LICITANTE, desde que observadas as exigências e condições 

expressas no Edital e seus Anexos. 

 

2.1.1.27.5. A capacidade da caçamba do veículo compactador deverá ser 

igual ou maior a 15m3.  

 

2.1.1.27.6. A CONCESSIONÁRIA deverá colocar para execução do 

plano de trabalho de coleta e transporte de resíduos 

domiciliares, no mínimo 28 (vinte e oito) veículos 

compactadores, que poderão operar nos dois turnos de 

trabalho e mais 06 (seis) na reserva técnica. Estes veículos 

deverão obrigatoriamente ser novos (zero quilômetro) no 

início do Contrato.  

 

2.1.1.27.7. Para início da operação, a frota de veículos coletores e 

equipamentos deverá ser zero quilômetro e a vida útil para 

cálculo de custos deverá ser igual a 05 (cinco) anos. Em 
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qualquer momento durante a execução do contrato, nenhum 

dos veículos ou equipamentos deverá possuir idade superior 

a 05 (cinco) anos. 

 

2.1.1.27.8. Os veículos deverão possuir carrocerias do tipo especial para 

coleta e transporte de resíduo, de modelo compactador, 

devendo ser fechadas e estanques para evitar o despejo de 

líquidos nas vias públicas e serem providas de mecanismo de 

descarga automático. 

 

2.1.1.27.9. Os veículos coletores deverão estar equipados com 

equipamento de sinalização conforme a legislação de trânsito 

em vigor. 

 
2.1.1.27.10. Todos os veículos pesados utilizados na coleta de lixo 

domiciliar ou comercial, bem como, qualquer dos veículos 

pesados utilizados na prestação de qualquer dos serviços 

objeto da presente licitação, deverão possuir seguro contra 

terceiros, com cobertura para danos morais, pessoais e 

materiais. 

 

2.1.1.27.11. Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de 

operação, inclusive as unidades reserva. Ressalta-se nessa 

exigência: 

 

2.1.1.27.11.1. Perfeito funcionamento do velocímetro e hodômetro; 

 

2.1.1.27.11.2. Perfeito estado de conservação da pintura; 

 
2.1.1.27.11.3. Limpeza geral do veículo e equipamento, constituindo 

obrigação contratual a lavagem e desinfecção da 
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caçamba compactadora ou carroceria, com produtos 

específicos para este fim. 

 

2.1.1.27.12. A CONCESSIONÁRIA apresentar um plano de manutenção 

preventiva de seus equipamentos e apresentar à 

Fiscalização, e quando solicitado, os relatórios referentes a 

essa manutenção. 

 

2.1.1.27.13. Os veículos devem trazer além das placas regulamentares, 

as indicações necessárias ao reconhecimento da 

CONCESSIONÁRIA e telefone para reclamações. 

 

2.1.1.27.14. A CONCESSIONÁRIA deverá instalar e manter um serviço 

de atendimento ao cliente, cujo número do telefone deverá 

estar em local visível em todos os equipamentos. 

 
2.1.1.27.15. Todos os veículos coletores deverão ser rastreados, com 

opção de rastreamento “on line” e deverão apresentar 

comunicação via rádio um com o outro, bem como, com a 

central de gerenciamento da coleta.  

 

2.1.1.27.15.1. Os equipamentos citados no item 2.1.1.26.13, deverão 

estar disponíveis no dia do inicio da operação. 

2.1.1.27.16. Todos os veículos, e equipamentos utilizados nos serviços, 

deverão respeitar os limites estabelecidos em lei para fontes 

sonoras e emissão de poluentes. 

 

2.1.1.27.17. A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar de imediato a 

substituição dos equipamentos que estejam em manutenção 

preventivos ou avariados. 
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2.1.1.27.18. Todos os veículos coletores deverão conter um prefixo 

operacional. Estes prefixos constarão dos relatórios de 

atividades e nos relatórios de pesagem. 

 

2.1.1.27.19.  Frequência e Horário. 

 

2.1.1.27.19.1. Frequência diária ou alternada - três vezes por semana, 

nos períodos diurno e noturno, de todos os resíduos a 

seguir especificados, acondicionados em recipientes de 

diversos padrões, seja qual for o número deles, 

encontrados nas vias, logradouros e prédios públicos. 

 

2.1.1.27.19.2. Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

deverão ser executados na frequência diária ou 

alternada - três vezes por semana, nos períodos diurno 

das 7:00 até 15:20 horas e noturno, das 19:00 até 02:47 

horas. 

 
2.1.1.27.19.3. Para fins da execução da coleta e transporte, freqüência 

e horários de coleta, a CONCESSIONÁRIA deverá 

considerar os de menor impacto no meio antrópico, bem 

como, considerar o crescimento vegetativo da população 

e conseqüente aumento da quantidade de resíduos 

gerados.  

 

2.1.1.27.20. A CONCESSIONÁRIA terá um prazo de 60 (sessenta) dias a 

partir da primeira Ordem de Serviço para efetuar o 

realinhamento do projeto, caso seja necessário, e apresentá-

lo para apreciação da CONCEDENTE. O projeto deverá ser 

apresentado em mapa na escala 1:10.000 contendo: 

demarcação dos setores, número, frequência e turno de 
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coleta. Também deverá apresentá-lo encadernado no 

formato A-3, com as seguintes informações individualizadas 

para cada setor: demarcação, número, frequência, horário, 

período, bairro, descritivo da delimitação e descritivo dos 

itinerários. 

 

2.1.1.27.21. Em caso de implantação ou alteração dos planos de trabalho 

a CONCESSIONÁRIA deverá dar ciência prévia aos 

munícipes dos locais e horários da realização dos mesmos. 

A comunicação deverá ser feita através de impressos, cuja 

confecção correrá as expensas da CONCESSIONÁRIA. 

 

2.1.1.27.22. Medição 

 
2.1.1.27.22.1. Os serviços de coleta, transporte e destinação final de 

resíduos sólidos domiciliares e comerciais da área 

urbana, serão medidos por pesagem dos resíduos 

coletados, aferidos através de balança instalada na 

portaria do Aterro Sanitário, na entrada e saída dos 

veículos e registrado em boletins diários, assinados 

pelos representantes da Contratante e da Contratada, o 

qual servirá de base para se proceder mensalmente ao 

cálculo do quantitativo a ser pago. 

 

2.1.1.27.22.2. O operador da balança que fará a aferição dos resíduos 

coletos, será obrigatoriamente um servidor da 

CONCEDENTE.  

 

2.1.1.27.23. Prazo de inicio dos serviços 
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2.1.1.27.23.1.  A coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais 

deverá ser iniciada imediatamente, após a assinatura e 

respectiva emissão da ordem de serviço. 

 

2.1.2. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DOS DISTRITOS DE 

ANHANDUI E ROCHEDINHO: 

 

2.1.2.1. Todas as premissas especificadas no item 2.1.1, são aplicáveis a 

Coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais dos distritos de Anhandui e Rochedinho, 

face a similaridade dos serviços a serem prestados. 

 

2.1.2.2. As freqüências de coleta nos respectivos distritos citados, serão 

executadas alternadamente no período diurno. 

 
2.1.2.3. Os referidos distritos deverão contar com um caminhão coletor-

compactador especifico, ou seja, dos veículos e equipamentos 

previstos para execução da coleta domiciliar, deverá a 

CONCESSIONÁRIA considerar o acréscimo de mais 01 (um) 

veículo. 

 
2.1.3. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE (GRANDES E PEQUENOS GERADORES), ORIUNDOS DOS 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE TEM COMO MANTENEDOR 

O MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE: 

 

 
2.1.3.1. A CONCESSIONÁRIA será responsável pela prestação de 

serviços de coleta e transporte de resíduos sépticos de serviços 

de saúde RSSS, gerados no Município, em hospitais, pronto 

socorros, laboratórios de análises clínicas, farmácias, drogarias, 
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zoonoses, biotérios, centros e postos de saúde, consultórios 

médicos e odontológicos, ambulatórios, que tenham como 

mantenedor o município de Campo Grande – MS. 

 

 
2.1.3.2. O serviço de coleta e transporte de resíduos de serviços de saúde 

deve obedecer à norma NBR-14652/2001, como também as 

Resoluções RDC-306/2004 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA e a 358/2005 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA, no que se referem aos resíduos sólidos das 

classes A e E. As exigências contidas nessas normas devem ser 

atendidas pela CONCESSIONÁRIA, assim como suas eventuais 

atualizações. 

 

2.1.3.3. Caberá à CONCESSIONÁRIA, sob a supervisão da Concedente, 

orientar aos estabelecimentos geradores, quanto aos locais de 

instalação dos contenedores, acondicionamento e abrigos, 

conforme NBR 12.807, 12.808, 12.809, 12.810 e 9.190, garantindo 

um adequado acondicionamento de acordo com as normas 

técnicas. 

 
 

2.1.3.4. A CONCESSIONÁRIA deverá notificar os gerados de RSS, 

quando observar que o estabelecimento não está atendendo a 

Resolução RDC-306/2004 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA e a 358/2005 do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – CONAMA as, no que tange a segregação, 

acondicionamento e armazenamento dos resíduos, esta 

notificação deverá ser feita formalmente ao GERADOR, com cópia 

para a CONCEDENTE. 
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2.1.3.5. Execução dos Serviços 

 

2.1.3.5.1.   A Equipe para execução da coleta de resíduos de serviços de 

saúde deverá ser constituída por no mínimo de 01 (um) 

motorista e 02 (dois) ajudantes. A coleta e transporte externos 

devem ser realizados de acordo com as normas NBR 

12.810/1993 e NBR 14.652/2001 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas. 

 
2.1.3.5.2.  O veículo destinado à coleta dos resíduos dos 

estabelecimentos de saúde, deverá ser 0 (zero) quilômetro, 

caminhão tipo ¾, equipado com equipamento coletor -

acomodador de resíduos “hospitalix ou similar”, de forma que 

os resíduos coletados não sejam compactador evitando o 

extravasamento dos resíduos em relação ao saco plástico 

leitoso em que os mesmos estiverem acondicionados. 

 
 A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar 02 (dois) veículos, atendendo as 
especificações do item 2.1.3.4.2, para aplicação na coleta de resíduos de serviços 
de saúde – Grandes Geradores.  

 
2.1.3.5.3.  O veículo deverá estar provido de carroceria especial, fechada, 

revestida com material liso, impermeável, estanque, que 

possua capacidade volumétrica mínima para atender a 

demanda do recolhimento de todos os resíduos de serviço de 

saúde gerados no Município de Campo Grande, e que atenda a 

NBR 8413. 

 
2.1.3.5.4.  Os veículos utilizados para o transporte de resíduos de 

serviços de saúde deverão ser desinfectados e lavados após a 

conclusão de cada ciclo de coleta, em local apropriado para 

esse fim. 
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2.1.3.5.5.  Os resíduos recolhidos deverão ser devidamente 

acondicionados em sacos plásticos especiais, conforme NBR 

9190 da ABNT, pelos próprios geradores; 

 
2.1.3.5.6.  Os veículos destinados a esses serviços deverão apresentar a 

identificação “Serviços de Coleta de Resíduos Hospitalares” 

em local de fácil visualização. 

 
2.1.3.5.7.  Caberá a CONCESSIONÁRIA manter fiscalização constante 

nos locais de armazenamento dos sacos plásticos, garantindo 

um adequado acondicionamento de acordo com as normas 

ambientais. 

 
2.1.3.5.8.  Em havendo necessidade de intervenções corretivas e ou 

alterações nos locais de armazenamento dos resíduos, a 

CONCESSIONÁRIA deverá notificar o referido estabelecimento 

para que as ações solicitadas sejam pelo estabelecimento 

executadas, sob suas expensas. 

 
2.1.3.5.9. As equipes que executarão os serviços de coleta, transporte e 

dos resíduos de serviços de saúde, deverão realizar exames 

médicos periódicos. 

 
A equipe de trabalho para a coleta dos grandes geradores, será formada por 01 (um) 
motorista e 02 (dois) coletores. 

 
2.1.3.5.10. A Coleta dos resíduos de serviço de saúde com frequência 

diária deverá ser realizada nos estabelecimentos listados no 

Anexo II-A, deste Edital. A freqüência diária, aplicar-se-á, aos 

grandes geradores. 

 

2.1.3.5.11. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS) 

(Pequenos Geradores) 
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2.1.3.5.11.1. Este serviço definido como a coleta e transporte de 

resíduos sépticos gerados por estabelecimentos como 

farmácias, postos de saúde, laboratórios, clinicas médicas 

e veterinárias, odontologia e outros. 

 

2.1.3.5.11.2. A equipe de trabalho para a coleta dos pequenos 

geradores, será formada por 01 (um) motorista e 02 (dois) 

coletores. 

 

2.1.3.5.11.3. Esta coleta deverá ser realizada, nos estabelecimentos 

indicados no Anexo II-A, em freqüência a ser adotada 

pela contratada e que atenda as necessidades de cada 

gerador, conforme quantidade e localização, e em comum 

acordo com a Prefeitura. 

 

2.1.3.5.11.4. O veículo destinado à coleta dos resíduos dos 

estabelecimentos de saúde, deverá ser 0 (zero) 

quilômetro, e deverá estar provido de carroceria especial, 

fechada, revestida com material liso, impermeável, 

estanque,  que possua capacidade volumétrica mínima 

para atender a demanda do recolhimento de todos os 

resíduos de serviço de saúde gerados no Município de 

Campo Grande, e que atenda a NBR 8413. 

 
2.1.3.5.11.5. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar 03 (três) 

veículos, para aplicação na coleta de resíduos de serviços 

de saúde – Pequenos Geradores, sendo 01 (um) 

caminhão tipo ¾, baú e 02 veículos leves, para realização 

da coleta nas regiões centrais da cidade.    

 
2.1.3.5.11.6. Os veículos utilizados para o transporte de resíduos de 
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serviços de saúde deverão ser desinfectados e lavados 

após a conclusão de cada ciclo de coleta, em local 

apropriado para esse fim. 

 

2.1.3.5.11.7. Os resíduos recolhidos deverão ser devidamente 

acondicionados em sacos plásticos especiais, conforme 

NBR 9190 da ABNT, pelos próprios geradores; 

 
2.1.3.5.11.8. Os veículos destinados a esses serviços deverão 

apresentar a identificação “Serviços de Coleta de 

Resíduos Hospitalares” em local de fácil visualização. 

 
2.1.3.5.12. Medição 

 
2.1.3.5.12.1. Os serviços de coleta, transporte e tratamento de 

resíduos sólidos de estabelecimentos de serviços de 

saúde (RSSS) do Município de Campo Grande, serão 

medidos por peso dos resíduos coletados e será aferido 

através de balança indicada pela CONCEDENTE, na 

entrada e saída dos veículos e registrado em boletins 

diários, assinados pelos representantes da 

CONCESSIONÁRIA e da CONCEDENTE, o qual servirá 

de base para se proceder mensalmente ao cálculo do 

quantitativo a ser pago. 

 

2.1.3.5.13. Prazo de Inicio dos Serviços 

 

2.1.3.5.13.1. O inicio dos serviços de coleta,  transporte e tratamento 

de resíduos de serviços de saúde, deverá ocorrer 

imediatamente após a assinatura do contrato e respectiva 

emissão da ordem de serviço. 
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2.1.4. COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE 

RESÍDUOS INERTES, CLASSE II B – ENTULHOS, ORIUNDO DOS 

ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS: 

 
2.1.4.1. O serviço de coleta manual e mecanizada, e transporte de 

resíduos inertes dispostos nas vias e logradouros públicos 

municipais, consistem no recolhimento e posterior transporte ao 

destino final, no local adequado para quaisquer resíduos ou 

detritos provenientes de entulhos, restos de construção civil, 

restos de bens inservíveis e resíduos volumosos de um modo 

geral, classificados segundo a ABNT como sendo Classe II-B. 

 

2.1.4.2. Durante o serviço a CONCESSIONÁRIA deverá cuidar da 

sinalização adequada à proteção dos trabalhadores e usuários. 

 

2.1.4.3. Competirá e fiscalização da CONCEDENTE definir a prioridade 

nos atendimentos, e as áreas para atuação da equipe. 

 
2.1.4.4. Somente serão coletados e destinados, resíduos inertes gerados 

em estabelecimentos públicos municipais. 

 

2.1.4.5. Será de responsabilidade da concorrente a coleta e o transporte 

dos resíduos recolhidos, a destinação e disposição final 

ambientalmente adequada, apresentando o local devidamente 

licenciado para este fim, conforme legislação aplicável. 

 

2.1.4.6. A CONCESSIONÁRIA não poderá, em hipótese alguma, 

interromper os serviços por motivo de quebra ou falta de 

veículo/equipamento, devendo providenciar a imediata reposição 

do mesmo. 

 

2.1.4.7. Equipe e Equipamento para a Realização dos Serviços. 
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2.1.4.7.1. A equipe para a coleta manual e mecanizada de resíduos 

inertes será constituída de: 

 

a) 01 (um) motorista. 

 

b) 01 (um) ajudante. 

 

c) 01 (um) caminhão poliguindaste com caixa “brook’s”, 

com capacidade de 5 m³ a 7 m³. 

 

2.1.4.7.2. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar o número de 

equipes necessárias a realização dos serviços, bem como, 

equipamentos, ferramentas, uniformes e EPI’s para a perfeita 

realização dos trabalhos. 

 

2.1.4.8. Veículos Coletores 

 

2.1.4.8.1. Os caminhões e veículos que integrarão a frota para o serviço 

de coleta manual e ou mecanizada de resíduos inertes, 

deverão apresentar perfeitas condições de uso. 

 

2.1.4.8.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar os caminhões 

poliguindaste com caixa “brook’s”, com capacidade de 5 m³ a 

7 m³, para a vistoria e aprovação junto a CONCENDENTE, 

após a celebração do Contrato, a qual se reserva o direito de 

solicitar a troca de veículos que julgar em desacordo com as 

condições de uso. 

 

2.1.4.9. Realização do Serviço 
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2.1.4.9.1. O serviço será realizado de Segunda-Feira a Sábado no 

período Diurno ou conforme solicitação da CONCEDENTE. 

 

2.1.4.10. Medição do Serviço 

 

2.1.4.10.1. O serviço será medido pelo número de toneladas 

efetivamente coletadas e dispostas em local adequado. 

 
2.1.5. IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CREMATÓRIO 

DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE: 

 
2.1.5.1. REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO DO CREMATÓRIO 

 
2.1.5.1.1. Os crematórios deverão oferecer em suas instalações 

físicas: 
 

2.1.5.1.1.1. Sala preparatória – local destinado à preparação das 
carcaças para cremação; 
 

2.1.5.1.1.2. Sala de cremação – local destinado à incineração das 
carcaças; 

 
2.1.5.1.1.3. Sala administrativa – local destinado à realização de 

serviços administrativos do crematório; 
 

2.1.5.1.1.4. Sanitário; 
 

2.1.5.1.1.5. Depósito de material de limpeza. 
 

 
2.1.5.2. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 
2.1.5.2.1.  Licença Ambiental expedida pelos órgãos competentes: 

 
2.1.5.2.2.   Licença Prévia (LP): a licença que deve ser solicitada na 

fase de planejamento da implantação, alteração ou ampliação 
do empreendimento. 

 
2.1.5.2.3.  Licença de Instalação (LI) ): a licença que deve ser solicitada 

na fase de planejamento da implantação, alteração ou 
ampliação do empreendimento. 
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2.1.5.2.4.  Licença de Operação (LO) ): a licença que deve ser solicitada 

quando do término das obras referentes ao 
empreendimento/atividade; somente após a emissão deste 
documento o empreendimento/atividade poderá iniciar seu 
funcionamento. 

 
2.1.5.2.5.  Projeto Arquitetônico e Memorial Descritivo (aprovado pela 

CONCEDENTE) no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir 
da obtenção da concessão; 

 
 

2.1.5.3. COM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO A SER IMPLANTADO, A 
LICITANTE DEVERÁ INFORMAR EM SUA PROPOSTA 
TÉCNICA: 

 
 

2.1.5.3.1.  Plano de implantação e operação do empreendimento. 
 

2.1.5.3.2.  Análise de Risco; 
 

2.1.5.3.3.  Plano de Teste de Queima 
 
 

2.1.5.3.3.1. O Plano de Teste de Queima (PTQ) deverá contemplar os 

dados, os cálculos e os procedimentos relacionados com 

as operações de incineração propostas para o resíduo ou 

material a ser submetido a tratamento térmico: 

 
2.1.5.3.3.2. Devem constar no conteúdo do Plano os seguintes itens: 

 
2.1.5.3.3.2.1. Fluxogramas do processo, com indicação dos pontos 

de alimentação, descrição e capacidade dos sistemas 

de alimentação (ar, água, combustivo auxiliar e 

resíduo), bem como o perfil de temperaturas do 

sistema; 

 
2.1.5.3.3.2.2. Descrição dos equipamentos do sistema de queima: 

  
2.1.5.3.3.2.3. Nome do fabricante; 
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2.1.5.3.3.2.4. Tipos e descrição sucinta dos componentes do 

sistema; 

 
2.1.5.3.3.2.5. Capacidade máxima de projeto e capacidade nominal 

 
- taxa de alimentação pretendida; 

 
- taxa de metais e teores de cloro total/cloreto, 

fluoretos, enxofre, cinzas e umidade; 

 
2.1.5.3.3.2.6. Combustíveis: 

 
- tipo; 

 
- poder calorífico superior-PCS; 

 
- teores de enxofre, cinzas e umidade; 

 
- vazão. 

 
2.1.5.3.3.2.7. Ar primário e ar secundário: 

 
- vazão; 

 
- temperatura; 

 
2.1.5.3.3.2.8. Água ou vapor de processo: 

 
- vazão; 

 
- temperatura. 

 
2.1.5.3.3.2.9. Condições operacionais propostas para o teste de 

queima, incluindo tempo de residência para gases e 

sólidos; 

 
2.1.5.3.3.2.10. Descrição do sistema de controle de emissões 

atmosféricas, seus equipamentos e suas condições 
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operacionais; 

 
2.1.5.3.3.2.11. Descrição do destino final dos resíduos gerados.  

 
2.1.5.3.3.2.12. Lista de parâmetros a serem monitorados, nos 

equipamentos de incineração e nos sistemas de 

tratamento dos gases provenientes da incineração, 

relacionando equipamentos utilizados no 

monitoramento. 

 
2.1.5.3.3.2.13. Lista de parâmetros a serem monitorados, em todas 

as etapas de controle das emissões, incluindo, entre 

outros, metodologias e equipamentos de coleta e 

análises, limites de detecção dos métodos de análise 

laboratorial, frequências de coletas de dados de 

amostragem e de medição para: combustíveis, 

matérias-primas, resíduos decorrentes de descarte, 

como material particulado, resíduos sólidos gerados, 

efluentes gasosos e efluentes líquidos; 

 
2.1.5.3.3.2.14. Descrição do sistema de intertravamento, das 

condições em que ocorrem a interrupção e a 

retomada da alimentação dos resíduos; 

 
2.1.5.3.3.2.15. Cronograma operacional; 

 
2.1.5.3.3.3. A CONCESSIONÁRIA deverá possuir nas instalações do 

crematório, um (1) refrigerador “Tipo Câmara Fria”, 

com temperatura entre –15 à –20ºC, adequada para 

preservação das carcaças, até que as mesmas possam 

ser cremadas. 

 
2.1.5.3.3.4. A CONCESSIONÁRIA receberá as carcaças do CCZ – 
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Centro de Zoonoses, acondicionadas em sacos plásticos 

de lixo com capacidade para 60L, 100L e 200L, para que 

não haja o contato direto dos trabalhadores com as 

carcaças. 

 
2.1.5.3.3.5. A CONCESSIONÁRIA deverá ainda realizar a limpeza da 

câmara fria - conservador(a) de carcaças com material 

próprio e com seus respectivos funcionários, 

higienizando-a com materiais de limpeza específicos, 

visando à higienização e desinfecção do equipamento 

descrito. 

 
2.1.5.3.3.6. A CONCESSIONÁRIA deverá possuir licença de 

funcionamento, fornecida pelos órgãos competentes, 

avalizando o processo e garantindo que as carcaças 

sejam destinadas adequadamente, obedecendo às 

legislações pertinentes. 

 
2.1.5.3.3.7. A licitante vencedora deverá colocar em operação o 

crematório no prazo máximo de 08 (oito) meses, após a 

emissão da ordem de serviço.  

 
2.1.5.3.3.8. A CONCESSIONÁRIA ainda deverá atender a toda a 

legislação vigente (no âmbito federal, estadual e 

municipal) durante a vigência contratual, no que tange ao 

objeto licitado. 

 
 
 
 

2.1.6. COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS – COLETA 

SELETIVA: 

 

2.1.6.1. Define-se como Coleta Seletiva a coleta e transporte regular dos 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

28 

materiais recicláveis disponibilizados pelos domicílios, 

estabelecimentos comerciais, estabelecimentos industriais, em 

vias ou logradouros públicos ou nos próprios locais de 

funcionamento dos estabelecimentos no âmbito do Município de 

Campo Grande.  

 

2.1.6.2. Entende-se como materiais recicláveis todo material que tenha 

condições de reutilização, reuso ou de serem reciclados tais como 

- papel, papelão, plásticos, vidros, metais, ferrosos, e não ferrosos 

e outros. 

 

2.1.6.3. A coleta será realizada nas vias e logradouros da cidade de 

Campo Grande, no conceito de coleta porta a porta e nos Locais 

de Entrega Voluntária (LEV’s) elencados no anexo II-C.  

 

2.1.6.4. A coleta deverá ser implantada gradativamente, iniciando-se 

imediatamente após a emissão da ordem de serviço, nos bairros 

atualmente atendidos e relacionados no anexo II-C. 

Posteriormente a CONCESSIONÁRIA deverá Implantar Coleta 

Seletiva em todos os bairros e/ou regiões que através da demanda 

de geração de resíduos, justifiquem ter este serviço 

disponibilizado, ficando estabelecido portanto, que prazo máximo 

de 04 anos, a contar do inicio da concessão, todo o município de 

Campo Grande deverá ser atendido pela Coleta Seletiva. 

 

2.1.6.5. A equipe de coleta deverá ser orientada especificamente para os 

diferentes tipos de materiais recicláveis, sendo que os materiais 

recolhidos considerados não recicláveis deverão ser dispostos no 

Aterro Sanitário. 

 

2.1.6.6. Todo material coletado deverá ser encaminhado para a triagem, o 
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veículo coletor carregado de materiais, ao chegar na UTR, deverá 

ser pesado (peso bruto), e após a retirada dos materiais, ele 

deverá ser pesado (tara) novamente.  

 

2.1.6.7. Este procedimento serve para calcular a quantidade de materiais 

que estão sendo coletados por setor, por dia nos bairros da cidade 

e colocados para triagem. 

 

2.1.6.8. Periodicidade dos Serviços 

 

2.1.6.8.1. A coleta dos resíduos recicláveis – Coleta Seletiva, deverá ter 

frequência semanal (uma vez por semana), no período diurno. 

  

2.1.6.8.2. Será atribuição da CONCESSIONÁRIA programar o horário e 

os itinerários dos serviços, na metodologia de execução dos 

serviços, constantes da proposta técnica. 

 

2.1.6.8.3. Qualquer alteração deverá ser precedida de comunicação 

com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.  

 

2.1.6.8.4. A coleta seletiva não será realizada nos bairros onde a 

contratante tem parceria com as organizações não 

governamentais formadas por catadores de material 

reciclável. 

 

2.1.6.8.5. A CONCESSIONÁRIA deverá prestar quaisquer informações 

solicitadas pela CONCEDENTE, para as atividades 

relacionadas com a pesquisa das características de resíduos. 

 

2.1.6.8.6. Equipe e Tipo de Equipamento para a Realização dos 

Serviços 
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2.1.6.8.6.1. A equipe mínima estimada para a execução dos serviços 

da coleta seletiva será composta: 

 

a) 01 (um) motoristas; 

 

b) 02 (dois) coletores; 

 
c) 01 (um) caminhão ¾ equipado com gaiola de tela. 

 

2.1.6.8.7. Veículo Coletor - Dimensionamento 

 

2.1.6.8.7.1.  O veículo que integrará a coleta deverá ser novo, ou seja 

zero quilômetro, evitando-se prejuízos à continuidade dos 

serviços, à população e ao meio ambiente. 

 

2.1.6.8.7.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar o veículo para a 

vistoria e aprovação junto à CONCEDENTE, após a 

celebração do Contrato, a qual se reserva o direito de 

solicitar a troca de veículo se julgar em desacordo com as 

condições de uso estabelecidas pela legislação vigente. 

 

2.1.6.8.7.3. As marcas, os modelos, capacidade e outras 

características dos veículos propostos para a realização 

dos serviços ficam a critério da CONCESSIONÁRIA 

respeitada às condições acima descritas. 

 

2.1.6.8.8. Realização do Serviço 

 

2.1.6.8.8.1.  A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o calendário da 

Coleta Seletiva e disponibilizá-lo à comunidade através 
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de informativos periódicos realizados e distribuídos nos 

bairros e através de outros meios de comunicação e 

outras formas de divulgação. 

 

2.1.6.8.8.2.  A CONCESSIONÁRIA deverá promover atuação na área 

de educação ambiental, visando à conscientização da 

população para a importância da coleta seletiva para o 

meio ambiente. 

 

2.1.6.8.8.3. Constitui também obrigação da CONCESSIONÁRIA como 

complementação à atuação na área de educação 

ambiental a realização de visitas de alunos de escolas 

públicas e/ou privadas às dependências do aterro 

sanitário. 

 

2.1.6.8.8.4. Para tanto a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar, no 

mínimo, pessoal técnico treinado para orientação de visita 

guiada, recepção, material didático e demais materiais 

e/ou serviços necessários à perfeita obtenção dos 

resultados almejados. 

 

2.1.6.8.9. Medição do Serviço 

 
2.1.6.8.9.1. A remuneração das 03 (três) equipes previstas para 

executarem o serviço de Coleta Seletiva, nos locais 

elencados no anexo II-C, está contemplada na contra-

prestação que a CONCEDENTE pagará a 

CONCESSIONÁRIA, pela execução do serviço constante 

no item 1 (um) da planilha de quantitativos do anexo V.  

 
2.1.7. VARRIÇÃO DE RUAS, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM 

DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS: 
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2.1.7.1. Define-se como varrição a operação de limpeza, recolhimento e 

ensacamento de todos os resíduos existentes nas vias e 

logradouros públicos, compreendendo: passeio em toda a sua 

largura e sarjeta limitadas à largura de 1,0 (um) metros contados 

do meio-fio, floreiras e papeleiras. 

 

2.1.7.2. Execução dos Serviços 

 

2.1.7.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à CONTRATANTE o 

plano de trabalho que adotará para as opções destes serviços, 

especificando as ruas a serem varridas, o número de 

varredores e a frequência dos serviços; 

 

2.1.7.2.2. O horário estabelecido no plano de trabalho sugerido pela 

CONCESSIONÁRIA deverá ser rigorosamente cumprido, sob 

pena de aplicação das penalidades previstas; 

 

2.1.7.2.3. A CONCESSIONÁRIA deverá manter regularmente os serviços 

de varrição, esvaziamento de cestos existentes na via pública 

para colocação de detritos, bem como varrição de resíduos 

resultantes de eventos havidos em logradouros públicos; 

 

2.1.7.2.4. Os serviços de varrição deverão sempre ser executados dos 

dois lados das vias e logradouros públicos, inclusive nos 

canteiros centrais não ajardinados, utilizando-se lutocares 

guarnecidos com sacos plásticos especiais, suficientemente 

resistentes, para evitar o derramamento de resíduos, enquanto 

aguarda, no máximo 24 horas após execução dos serviços, no 

passeio o seu recolhimento pelos veículos da coleta; 
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2.1.7.2.5. A CONCESSIONÁRIA poderá realizar, no centro da cidade, 

coleta diária em caminhão 3/4 com carroceria específica para 

finalidade.   

 

2.1.7.2.6. Em nenhuma hipótese a CONCESSIONÁRIA poderá deslocar 

as equipes de varrição para a realização de qualquer outro 

serviço; 

 

2.1.7.2.7. Todos os resíduos existentes nas vias e logradouros públicos, 

bem como os resultantes da execução dos serviços deverão 

ser recolhidos e levados para o ponto de concentração de 

forma a não prejudicar o tráfego de veículos e os transito de 

pedestres; 

 

2.1.7.2.8. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer todo e qualquer 

equipamento e pessoal necessário, em número suficiente para 

o perfeito desempenho dos trabalhos, atendendo aos mais 

modernos e adequados processos de limpeza; 

 

2.1.7.2.9. A CONCESSIONÁRIA poderá propor, durante a vigência do 

contrato, outros tipos de equipamentos auxiliares na varrição 

podendo mudar, assim, o Plano de Trabalho, mediante 

aprovação expressa da CONTRATANTE; 

 

2.1.7.2.10. A CONTRATANTE, a seu critério poderá determinar alteração 

no número de varrições realizadas nas vias e logradouros 

públicos constantes do Plano de Trabalho de Varrição.. 

 

2.1.7.2.11. A Equipe para a execução dos serviços de varrição será 

constituída de: 
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a) 02 (dois) varredores; 

 

b) 01 (um) Lutocar,  

 
c) Utensílios, ferramentas e EPI necessários para a 

perfeita realização dos trabalhos; 

 

2.1.7.2.12. Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de varrição 

deverão ser instruídos sobre a maneira de efetuar o trabalho 

com qualidade, devendo se apresentar nos locais e horários 

de trabalho equipados e uniformizados; 

 

2.1.7.2.13. O produto da varrição deverá ser acondicionado em sacos 

plásticos dimensionados para este fim, recolhidos e 

transportados para Destinação e Disposição Final 

Ambientalmente Adequada, apresentando o local 

devidamente licenciado para este fim, de acordo com as 

recomendações das normas técnicas e legislação aplicável. 

 

2.1.7.2.14. A CONCESSIONÁRIA ficará responsável em prover a 

contratação de quantos trabalhadores forem necessários a 

execução dos serviços de varrição, que serão realizados de 

Segunda-Feira a Sábado na frequência e horários a 

previamente definidos. 

 

2.1.7.2.15. Aos Domingos e Feriados a CONCESSIONÁRIA deverá 

disponibilizar 10% de seu efetivo de varrição a título de 

plantão. 

 

2.1.7.3. Medição 
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2.1.7.3.1. Os serviços de varrição de vias e logradouros públicos serão 

pagos a CONCESSIONÁRIA por quilômetro varrido, sendo que 

a CONCEDENTE manterá a suas expensas, fiscal(ais) para 

acompanhar a efetiva realização dos serviços, nos respectivos 

quantitativos previstos no item  2.1.19.25., deste anexo. 

 

2.1.7.3.2. Em grandes áreas como calçadões, praças, estacionamentos, 

terminais de ônibus e outros, onde a varrição deverá ser 

executada na totalidade da área, os serviços serão fiscalizados 

pela CONCEDENTE, considerando, 01 (um) metro de sarjeta 

para cada 01 (um) metro quadrado varrido;  

 

2.1.7.4. Prazo de Inicio dos Serviços 

 

2.1.7.4.1. O inicio do serviço de varrição deverá ser imediato, após a 

emissão da respectiva ordem de serviço. 

 
2.1.8. PINTURA DE MEIO FIO: 

 
2.1.8.1. Vide item 2.1.10. 

 
2.1.9. LIMPEZA, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS APÓS AS FEIRAS 

LIVRES: 

 

2.1.9.1. As atividades a serem desenvolvidas pelas equipes de lavagem de 

feiras livres compreendem: jateamento d’água com pressão 

suficiente para a limpeza de todos os resíduos restantes e 

impregnados no pavimento, após a coleta ou varrição. 

 

2.1.9.2. Após o término das feiras livres, deverão ser efetuadas a lavagem 

e a desinfecção das ruas dos eventos, com produtos 

higienizadores aplicados manualmente nas áreas onde foram 
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comercializados pescados, aves e outros tipos de carnes. 

 

2.1.9.3. A água para a lavagem utilizada no serviço de limpeza deverá ser, 

preferencialmente, proveniente de “reuso” e fornecida através da 

Prefeitura do Município. 

 

2.1.9.4. A equipe para o serviço de lavagem de locais onde forem 

realizadas as feiras livres e de logradouros públicos será 

constituída de acordo com a necessidade e porte do evento. 

 
2.1.9.5. A equipe deverá contar com o apoio de no mínimo 01 (um) 

caminhão tanque irrigador dotado de moto bomba e utensílios e 

ferramentas necessárias para a perfeita realização dos trabalhos. 

 

2.1.9.6. Os veículos deverão possuir identificação dos serviços, bem 

como, ressaltar que estão a serviço da contratante. As 

identificações deverão ser colocadas em locais visíveis, e a critério 

da contratante, nas laterais e na traseira do tanque, assim como 

nas portas da cabine.  

 

2.1.9.7. O serviço de varrição de feiras livres, varejões e limpeza de 

terminais de ônibus serão realizados nas áreas efetivas do trecho 

onde se localizam os eventos. Nos trechos que ocorrerem os 

eventos de feiras livres não deverá ser programada a varrição de 

vias, quando programada para o mesmo período. 

 
2.1.9.8. Medição 

 

2.1.9.8.1. Os serviços serão medidos e fiscalizados por servidores da 

CONCEDENTE. A remuneração dos serviços está 

contemplada na remuneração dos serviços de varrição de vias 

e logradouros públicos item 2.1.7. 
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2.1.10. CAPINA, ROÇADA E RASPAGEM MANUAL E MECANIZADA DE     

PASSEIOS, GUIAS, SARJETAS VIAS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS: 

 

2.1.10.1. Os serviços correspondem à capinação, roçagem, raspagem, 

pintura de guias com cal, dentro da área do Município, utilizando 

as ferramentas necessárias para a melhor execução dos 

trabalhos, bem como o recolhimento dos resíduos gerados. 

 

2.1.10.2. Limpeza Interna e Externa dos locais, com manutenção dos 

Jardins, com roçada de gramas, poda de herbáceas, arbustos e 

árvores em praças. 

 

2.1.10.3. O serviço de capinação mecanizada deverá ser realizado por 

máquina capinadeira, com potência mínima de 1,7 HP. 

 

2.1.10.4. A capinação mecanizada será empregada em vias que possuam 

meio-fio e sejam pavimentadas (pavimentação poliédrica e 

asfáltica). 

 

 

2.1.10.5. O serviço compreende também, rastelar as áreas, retirando os 

resíduos resultantes das podas, capina, roçada e varrição das 

demais áreas. 

 

2.1.10.6. Após a execução da capina e roçada os resíduos devem ser 

aglutinados, recolhidos e transportados para o local de disposição 

final indicado pela CONTRATANTE. 
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2.1.10.7. Após a capina, roçada e varrição será executada a pintura dos 

meios-fios das sarjetas, muretas de canteiros centrais e guarda-

corpos existentes nos trechos autorizados por Ordens de Serviços. 

 

2.1.10.8. A pintura será executada através da aplicação de solução de 

água, cal hidratado e fixador por meio de brochas ou trinchas, 

podendo ser de forma contínua ou não, conforme a instrução 

determinada pela CONTRATANTE. 

 

2.1.10.9. Os materiais e ferramentas deverão ser fornecidos pela 

CONCESSIONÁRIA. 

 

2.1.10.10.  Equipe e Equipamentos 

 

2.1.10.10.1. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer todo e qualquer 

equipamento e pessoal necessário, em número suficiente e 

a critério da CONTRATANTE, para o perfeito desempenho 

dos trabalhos atendendo aos mais modernos e adequados 

processos de limpeza. 

 

2.1.10.10.2. Os funcionários se apresentarão nas frentes de trabalho nos 

horários determinados para execução de suas atividades. 

 

2.1.10.10.3. Os funcionários designados para estas atividades deverão 

estar munidos dos EPI’s e uniformes recomendados pelas 

normas operacionais e portarem crachás de identificação. 

 

2.1.10.10.4. A CONCESSIONÁRIA deverá se responsabilizar pela 

disponibilização dos equipamentos e ferramentas, uniformes 

e equipamentos de proteção individual necessárias para a 

perfeita realização dos trabalhos. 
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2.1.10.10.5. Todas as ferramentas e equipamentos necessários à 

execução dos serviços, incluindo sacos de lixo, vassouras, 

rastelos, enxadas e roçadeiras mecânicas. 

 

2.1.10.10.6. As quantidades e distribuições das equipes para serviços 

diversos serão feitas em face da demanda de serviços 

específicos em cada uma das regiões do Município, 

atendendo as vias, logradouros, próprios públicos, praças e 

áreas verdes. 

 

2.1.10.10.7. A fiscalização dos serviços será feita pela CONTRATANTE 

que determinará os locais onde serão executados os 

serviços através de uma planilha mensal. 

 

2.1.10.11.   Veículos 

 

2.1.10.11.1. Os caminhões, e veículos que integrarão a frota para 

execução dos serviços deverão ser novos, ou seja, zero 

quilômetro 

2.1.10.11.2. A CONCESSIONÁRIA vencedora deverá apresentar os 

caminhões com carroceria de madeira ou similar, equipado 

com cabine para transporte de pessoal, ou disponibilizar um 

veiculo tipo utilitário para este transporte para a vistoria e 

aprovação junto à CONTRATANTE, a qual se reserva o 

direito de solicitar a troca de veículos que julgar em 

desacordo com as condições de uso. 

 

2.1.10.12.   Realização do Serviço 
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2.1.10.12.1. O serviço será realizado de Segunda-Feira a Sábado no 

período Diurno ou conforme solicitação da CONTRATANTE. 

 

2.1.10.13.  Medição 

 

2.1.10.13.1. Os serviços serão medidos e fiscalizados por servidores da 

CONCEDENTE.  

 
2.1.11. LIMPEZA MANUAL DE BOCAS DE LOBO: 

 

 
2.1.11.1. O serviço de limpeza manual das bocas de lobo, define-se pela a 

retirada de terra e areia e outros materiais que estejam obstruindo 

as bocas de lobo, e as entradas das galerias, bem como o 

transporte dos resíduos retirados até o local de disposição  final, 

os quais devem ser executados com o auxílio de equipamentos e 

ferramentas manuais pela equipe de trabalho. 

 

2.1.11.2. Para a limpeza de boca-de-lobo deverá a CONCESSIONÁRIA 

inicialmente certificar-se de que a tampa não esteja danificada, 

pois, caso contrário será responsabilizado a substituí-la.  Na 

hipótese de ser encontrada tampa de boca de lobo danificado, 

antes de removê-la deverá notificar a fiscalização para que 

constate seu estado de deterioração a fim de eximir-se da 

responsabilidade de sua substituição. 

 

2.1.11.3. Os resíduos resultantes da limpeza das bocas de lobo, ramais, 

galerias, canais devem ser recolhidos e transportados com 

caminhão basculante para o local indicado para disposição final. 

 

2.1.11.4. Os funcionários designados para estas atividades deverão estar 

uniformizados, munidos dos EPI’s recomendados pelas normas 
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operacionais e portarem crachás de identificação. 

 

2.1.11.5. Durante o serviço, a CONCESSIONÁRIA deverá cuidar da 

sinalização adequada à proteção dos trabalhadores e usuários e 

do transporte dos funcionários até o local de trabalho. 

 

2.1.11.6. Competirá à fiscalização da CONTRATANTE definir a prioridade 

nos atendimentos, e as áreas para atuação da equipe. 

 
 

2.1.11.7. Equipe e Equipamentos para a Realização dos Serviços 

 

2.1.11.7.1. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer todo e qualquer 

equipamento e pessoal necessário, em número suficiente e a 

critério da contratante, para o perfeito desempenho dos 

trabalhos atendendo aos mais modernos e adequados 

processos de limpeza. 

 

2.1.11.7.2. A equipe para a execução dos serviços de limpeza de bocas 

de lobo, contará com o apoio de 01 (um) caminhão dotado de 

carroceria basculante, bem como de ferramentas de trabalho 

necessárias para o bom desempenho das funções. 

 

2.1.11.7.3. A CONCESSIONÁRIA deverá se responsabilizar pela 

disponibilização dos equipamentos e ferramentas, uniformes e 

equipamentos de proteção individual necessárias para a 

perfeita realização dos trabalhos. 

 
2.1.11.8. Veículo e Coletores 

 
 

2.1.11.8.1. O caminhão que integrará o referido serviço, deverá 

apresentar perfeitas condições de uso. 
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2.1.11.8.2. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar os caminhões com 

carroceria basculante para a vistoria e aprovação junto à 

contratante, após a celebração do Contrato, a qual se 

reserva o direito de solicitar a troca de veículos que julgar em 

desacordo com as condições de uso. 

 
2.1.11.9. Realização do Serviço 

 
2.1.11.9.1. O serviço será realizado de Segunda-Feira a Sábado no 

período Diurno ou conforme solicitação da contratante. 

 
2.1.11.10.  Medição 

 

2.1.11.10.1. Os serviços serão medidos e fiscalizados por servidores da 

CONCEDENTE. 

 
2.1.12. APARELHAMENTO E COORDENAÇÃO DE UNIDADE DE TRIAGEM 

DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS: 

 
2.1.12.1. Define-se como operação e manutenção de usina de triagem, o 

serviço de recepcionar os resíduos domiciliares e/ou da coleta 

seletiva, para serem selecionados e separados conforme a sua 

natureza.  

 

2.1.12.2. O objetivo da Usina de Triagem de Resíduos (Unidade de 

Reciclagem) é reduzir a quantidade de resíduos que serão 

dispostos no Aterro Sanitário.  

 

2.1.12.3.  A operação da usina de triagem/reciclagem será feita através de 

COOPERATIVA, a ser indicada pela CONCENDENTE. 

 

2.1.12.4. A CONCESSIONÁRIA deverá ser responsável, pela coordenação 
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da cooperativa, que irá operar a unidade de triagem de resíduos 

recicláveis. 

 
2.1.12.5. A CONCESSIONÁRIA ira coordenar os cooperados que irão 

operar a UTR – Unidade de Triagem de Resíduos, seguindo os 

seguintes preceitos: 

 
Princípios: Os princípios cooperativistas são as linhas 

orientadoras através das quais as cooperativas levam os seus 

valores à prática. 

 

• Adesão voluntária e livre - Cooperativas são organizações 

voluntárias, abertas a todas as pessoas aptas a utilizar seus 

serviços e dispostas a assumir as responsabilidades como 

membros, sem discriminações de sexo, condição social, 

raça, política e religião.  

 

• Gestão democrática - As cooperativas são organizações 

democráticas, controladas pelos seus membros, que 

participam ativamente na formulação das suas políticas e 

na tomada de decisões. Os homens e as mulheres, eleitos 

como representantes dos demais membros, são 

responsáveis perante estes. Nas cooperativas de primeiro 

grau ou singulares, os membros têm igual direito de voto 

(um membro, um voto). 

 

• Participação econômica dos membros - Os membros 

contribuem eqüitativamente para o capital da sua 

cooperativa e controlam-no democraticamente. Parte desse 

capital é, normalmente, propriedade comum da cooperativa. 

O capital recebe uma compensação limitada. As sobras 

(diferença entre receitas e despesas) são destinadas parte 
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para reservas, benefícios aos cooperados na proporção de 

suas transações com a cooperativa e outras destinações 

aprovadas em Assembléia Geral. 

 

• Autonomia e independência - As cooperativas são 

organizações autônomas, de ajuda mútua, controladas 

pelos seus membros. Se firmarem acordos com outras 

organizações, incluindo instituições públicas, ou recorrerem 

a capital externo, devem fazê-lo em condições que 

assegurem o controle democrático pelos seus membros e 

mantenham a autonomia da cooperativa. 

 

• Educação, formação e informação - As cooperativas 

promovem a educação e a formação dos seus membros, 

dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma 

que estes possam contribuir, eficazmente, para o 

desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o 

público em geral, particularmente os jovens e os líderes de 

opinião, sobre a natureza e as vantagens da cooperação. 

 

• Intercooperação - As cooperativas servem aos seus 

membros de forma mais eficaz e fortalecem movimento 

cooperativo, trabalhando em conjunto, através das 

estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. 

 

• Interesse pela comunidade - As cooperativas trabalham 

para o desenvolvimento sustentado das suas comunidades 

através de políticas aprovadas pelos membros. 

 
Objetivos: desenvolvimento do ser humano, das famílias e da 

comunidade. 

 

• Buscar fontes de trabalho e renda para os sócios 
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cooperados;  

 

• Contratar benefícios que atendam às necessidades dos 

associados;  

 

• Capacitar os associados;  

 

• Desenvolver e disponibilizar em conjunto com a 

CONCEDENTE, cursos de aperfeiçoamento profissional e 

de Educação Cooperativista para os associados e 

familiares;  

 

• Promover as melhores condições de trabalho possíveis;  

 

• Promover a Filosofia Cooperativista.  

 

2.1.12.6. A CONCESSIONÁRIA ficará obrigada a manter em funcionamento 

a UTR. Caso a operação pela(s) cooperativa(s) indicada(s) pela 

CONCEDENTE seja inviabilizada por qualquer que seja o motivo, 

a CONCESSIONÁRIA assumirá a operação da UTR, com 

funcionários próprios, sendo que a parcela onerosa a 

CONCESSIONÁRIA em função desta assunção, será remunerada 

pela CONCEDENTE. 

 

2.1.12.6.1. Caso seja necessário a assunção da operação da UTR 

conforme previsto no item anterior, a CONCESSIONÁRIA 

deverá apresentar previamente para análise e aprovação da 

CONCEDENTE, plano operacional, com memorial descritivo 

de todos os custos envolvidos. 

 
2.1.12.6.2. Considerando a hipótese de a CONCESSIONÁRIA assumir a 

operação da UTR, as receitas provenientes da 
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comercialização continuam sendo de propriedade da 

CONCEDENTE, podendo inclusive, serem utilizadas para 

atenuar o custo operacional da UTR.   

 

2.1.12.7. A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar para o Município de 

Campo Grande, o aparelhamento da UTR, conforme 

equipamentos constantes da Relação de 

Equipamentos/Investimentos anexo II-B. 

 

2.1.12.8. É obrigação da CONCESSIONÁRIA, realizar o transporte dos 

rejeitos até o aterro sanitário.  

 

2.1.12.9. A CONCESSIONÁRIA deverá se comprometer a manter válidas, 

por todo período de execução do contrato, as licenças 

ambientais para a prestação dos serviços. 

 

2.1.12.10.  A CONCEDENTE deverá se responsabilizar em obter todas e 

quaisquer licenças e autorizações necessárias para operação da 

UTR. 

 

2.1.12.11.  Os rejeitos provenientes da usina de triagem serão pesados e 

encaminhados para disposição no Aterro Sanitário. 

 

2.1.12.12.  A Usina de Triagem irá funcionar no período diurno e noturno, 

processando a capacidade instalada para esses períodos. 

 

2.1.12.13.  A operação da Usina é constituída pela recepção dos Resíduos 

Domiciliares oriundos da Coleta Domiciliar e pelos resíduos 

provenientes da Coleta Seletiva, a fim de serem separados 

conforme a especificação de uso e manuseio de cada material. 
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2.1.12.14.  A recepção dos resíduos domiciliares na usina de triagem será 

realizada em fosso existente no local e em seguida carregado na 

esteira com equipamento de carregamento a ser instalado no 

local até o sistema de separação dos materiais recicláveis.  

 

2.1.12.15. Os materiais oriundos da coleta seletiva serão recebidos 

diretamente na esteira de separação. A remoção dos produtos 

será realizada em mesa e/ou esteira de separação apropriada 

(catação). 

 

2.1.12.16. Será de responsabilidade da COOPERATIVA os gastos 

provenientes do consumo de energia elétrica da usina e demais 

insumos necessários, exceto o transporte dos rejeitos até o 

aterro sanitário. 

 

2.1.12.17. Será de responsabilidade da COOPERATIVA a comercialização 

do material reciclável. 

 
2.1.12.18. A receita oriunda da venda dos materiais recicláveis, obedecerá 

os critérios definidos no item 15.2., do anexo I. 

 

2.1.12.19. Após a separação dos materiais passíveis de reciclagem, o 

material orgânico deverá ser transportado e destinado ao Aterro 

Sanitário. 

 

2.1.12.20. Equipe e Equipamentos de Apoio para a Realização dos 

Serviços 

 

2.1.12.20.1. Os COOPERADOS deverão se responsabilizar pelos 

equipamentos e ferramentas, recursos humanos 

necessários, uniformes e equipamentos de proteção 
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individual necessárias para a perfeita realização dos 

trabalhos. 

 

2.1.12.20.2. O veículo que realizará o transporte dos rejeitos até o aterro 

sanitário, deverá apresentar-se em perfeito estado de 

funcionamento e conservação, evitando-se prejuízos à 

continuidade dos serviços, à população e ao meio ambiente. 

 

2.1.12.20.3. A marca, o modelo, capacidade e outras características do 

veículo proposto para a realização do serviço ficam a critério 

da CONCESSIONÁRIA, respeitando as condições acima 

descritas. 

 
2.1.12.21. Obras e Edificações 

 

2.1.12.21.1. Os galpões deverão ser edificados em concreto armado e/ou 

pré-moldado, com cobertura em telhas de amianto ou 

metálicas, piso em concreto polido com espessura mínima 

de 10 cm, suficiente para suportar a carga de caminhões 

e/ou equipamentos de até 25 toneladas. 

 

2.1.12.21.2. Todos os caminhos de serviço e acessos internos, deverão 

ser pavimentos preferencialmente em asfalto e quando 

possível, com bloquetes de encaixe, de forma a garantir a 

permeabilidade do solo, no caso das águas pluviais.  

 

2.1.12.22. Realização Do Serviço 

 

2.1.12.22.1. O serviço será realizado de Segunda à Sábado no período 

Diurno e Noturno, inclusive nos feriados e pontos 

facultativos. 
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2.1.12.23. Medição do Serviço 

 

2.1.12.23.1. O serviço será medido e remunerado a CONCESSIONÁRIA, 

face a quantidade de toneladas processadas /mês, que 

serão acompanhadas e fiscalizadas pela CONDENTE. 

 

 
 

2.1.13. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E 

ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DOM ANTÔNIO 

BARBOSA I, ASSIM COMO O SEU MONITORAMENTO: 

 

2.1.13.1. A execução dos serviços consiste em recuperar/remediar e 

revitalizar a área utilizada atualmente como depósito de lixo, com 

o intuito de minimizar o impacto ambiental em decorrência da 

disposição irregular de resíduos no local. 

 
2.1.13.2. As ações de recuperação/remedição da atual área degradada, 

deverão contemplar no mínimo as seguintes exigências:  

 
2.1.13.2.1. A metodologia de execução dos serviços, deverá conter 

informações que as revele claramente, discriminando os 

métodos e tecnologias que serão empregados e cronograma 

de implantação dos serviços; 

 
2.1.13.2.2. Máquinas e equipamentos a serem utilizados; 

 
2.1.13.2.3. Delimitar a área, cercando completamente; 

 
2.1.13.2.4. Para o completo embasamento técnico, deverão constar da 

proposta da(s) concorrente(s),  as sondagens que 

identifiquem a espessura da camada de lixo disposta ao longo 
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da área degradada; 

 
2.1.13.2.5. Conformar os taludes laterais com a declividade de 1:3 (V: H); 

 
2.1.13.2.6. Conformar o platô superior com declividade mínima de 2% na 

direção das bordas; 

 
2.1.13.2.7. Proceder à cobertura do maciço de lixo exposto com uma 

camada mínima de 50 cm de argila de boa qualidade, 

inclusive nos taludes laterais; 

 
2.1.13.2.8. Construir drenos verticais para queima de gás; 

 
2.1.13.2.9. Espalhar uma camada de solo vegetal, com 60 cm de 

espessura, sobre a camada de argila; 

 
2.1.13.2.10. Promover o plantio de espécies nativas de raízes curtas, 

preferencialmente gramíneas; 

 
2.1.13.2.11. Implantar poços de monitoramento, sendo um a montante do 

lixão recuperado/remediado e dois a jusante; 

 
2.1.13.2.12. Vistoriar periodicamente os pontos de queima do gás, 

acendendo-se aqueles que foram apagados pelo vento ou 

pelas chuvas; 

 
2.1.13.2.13. Monitorar a qualidade da água subterrânea através dos 

poços de monitoramento implantado, assim como as águas 

superficiais dos corpos hídricos próximos; 

 
2.1.13.2.14. Todas as ações de monitoramento deverão ser previstas e 

executadas durante todo o período da concessão. 

 
2.1.14. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO 

ATERRO SANITÁRIO DOM ANTONIO BARBOSA II, BEM COMO 
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SUA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, CONTEMPLANDO A 

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE QUEIMA DE GÁS: 

 
2.1.14.1. As obras a que se refere este tópico, visam construir as 

edificações civis, tais como, guarita, administração, sanitários e 

etc., do Aterro Sanitário Dom Antonio Barbosa II, bem como, sua 

operação e manutenção, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, 

inclusive  contemplando a instalação do sistema de queima de 

gás. 

 

2.1.14.2. A operação e  manutenção do empreendimento, deverá 

contemplar no mínimo os seguintes requisitos: 

 
2.1.14.2.1. Serviços de Topográfia 

 

2.1.14.2.1.1. A CONCESSIONÁRIA devera dispor, sempre que for 

necessária, de equipe de topografia munida de 

equipamentos adequados para, sob sua 

responsabilidade, executar as seguintes serviços 

(topografia de implantação e de acompanhamento): 

 

• Levantamentos topográficos em geral, com 

elaboração de plantas, seções e outros; 

 

• Implantação de obras de terraplanagem, acessos, 

drenagens e obras especiais; 

 

• Medição de áreas, volumes, etc.;  

 

2.1.14.2.2. Controle das Tecnologias Aplicadas 
 

2.1.14.2.2.1. A CONCESSIONÁRIA devera efetuar todos as controles 
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necessários para assegurar que a qualidade dos 

materiais empregados e dos produtos esteja em 

conformidade com as especificações.  

 

2.1.14.2.2.2. Os ensaios e verificações serão executados sob 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. Os materiais 

que não satisfizerem as exigências das especificações 

não poderão ser utilizados nos serviço. 

 

2.1.14.2.3. Considerações sobre a Movimentação de Terra 
 

2.1.14.2.3.1. Compreendem-se os serviços de terraplanagem 

necessários à execução das bases de assentamento de 

todas as unidades do sistema, incluindo sistema viário, 

células, edificações, sistemas de drenagem, etc. Para 

tanto, deverão ser mobilizados os equipamentos e 

máquinas apropriados aos serviços de escavação, carga, 

transporte, espalhamento e compactação. 

 

2.1.14.2.3.2. Para as células e a bacia de acumulação de chorume, o 

nível final da terraplanagem deverá considerar o 

rebaixamento necessário para execução da camada de 

impermeabilização da base e dos taludes. 

 

2.1.14.2.4. Implantação dos Caminhos de Serviço 
 

2.1.14.2.4.1. O sistema viário para operação do Aterro, poderá ser 

constituído de diferentes tipos de pavimento em função 

da localização e da utilização da via. 

 

2.1.14.2.4.2. O fator determinante para a definição do material de base 

dos caminhos de serviços, é a freqüência de utilização, 
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tipo de veículos e máquinas que utilizarão os referidos 

pavimentos e o tempo de utilização das frentes de 

serviço. 

 
2.1.14.2.5. Revestimento Vegetal 

 

2.1.14.2.5.1. Os taludes deverão ser revestidos com uma densa e 

rasteira cobertura vegetal, que tem a finalidade prevenir 

as erosões de proteger, bem como, evitar a lixiviação das 

águas pluviais. 

 

2.1.14.2.5.2. O revestimento será executado com o plantio de grama 

adaptável a região. Deverá ser aplicada no mínimo uma 

camada de 0,10 m de espessura de terra vegetal, 

fazendo-se em seguida a adubação e a irrigação. 

 

2.1.14.2.5.3. Os serviços de plantio deverão ser executados na 

seguinte ordem: abertura de sulcos, cavas ou 

revolvimentos do solo nos taludes, aplicação da camada 

de terra vegetal, adubação e plantio de mudas. 

 
2.1.14.2.5.4. As mudas de gramíneas serão plantadas com uma 

densidade de aproximadamente 100 unidades por metro 

quadrado. 

 

2.1.14.2.5.5. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a irrigar as áreas 

com revestimento vegetal, imediatamente antes e depois 

do plantio, assim como proceder a irrigações 

suplementares e periódicas indispensáveis ao 

crescimento da grama. 

 
 

2.1.14.2.6. Sistema de Impermeabilização das Células. 
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2.1.14.2.6.1. A Impermeabilização da célula deverá ser uma 

combinação dos seguintes fatores: 

 

• Um "liner" mineral constituído de uma camada com 

0,50 m de espessura após compactação, subdivididas 

em 02 camadas, formada de solos residuais maduros, 

provenientes da intemperização de rochas granulito-

gnaisse, ocorrentes na região, com características 

argilosas.  

 

• Uma manta de polietileno de alta densidade (PEAD) 

com 2,0 milímetros de espessura sobreposta ao 

"liner" mineral ancorada na crista dos aterros. 

 

• Uma camada de proteção da manta de PEAD na base 

célula, com solos de mesmas características, com 

0,50m de espessura, possibilitando tráfego de 

caminhões durante a operação da célula.  

 

• Uma camada de solo melhorado com cimento com 

espessura média de 0,10m para proteção da manta 

nos taludes da célula. 

 
2.1.14.2.7. Os requisitos mínimos para instalação da manta de 

proteção, são os seguintes. 
 

2.1.14.2.7.1. A camada de proteção da manta na base da célula terá 

espessura total após compactação de 0,50m, devendo 

ser executada de uma só vez. 

 

2.1.14.2.7.2. Os solos serão provenientes das escavações obrigatórias 

conforme previsto no balanceamento de materiais ou em 
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obediência a seleção de material a ser feita pela 

fiscalização no campo, isento de vegetação, blocos de 

rocha ou de materiais graúdos que possam danificar a 

manta. 

 

2.1.14.2.7.3. A execução dessa camada requer cuidados especiais da 

CONCESSIONÁRIA, para evitar danos à manta de PEAD 

pela passagem de equipamentos pesadas. 

 
2.1.14.2.7.4. O solo a ser empregado nesta camada deve ser tratado 

(umedecido ou aerado) fora do local de lançamento, já 

devendo ser lançado na umidade especifica. 

 

2.1.14.2.7.5. O material deverá ser descarregado em pilhas e 

espalhado com trator de esteira, não permitindo trânsito 

de equipamentos sobre a camada com espessura inferior 

a 0,50m. 

 

2.1.14.2.7.6. A camada de revestimentos nos taludes deverá ser 

iniciada de baixo para cima, com espessura em torno de 

0,10m.  

 

2.1.14.2.8. A drenagem interna de chorume deverá ser constituída de 

drenos cegos de brita que se desenvolvem ao longo do pé 

dos taludes internos e transversalmente a base da célula 

interligando-se com o dreno central. 

 

2.1.14.2.9. O dreno central com elevada capacidade de vazão será 

constituído de um tubo de polietileno de alta densidade, 

ranhurado, com diâmetro mínimo de 300 mm, envolvido por 

camadas de transição constituídas de brita (8-16 mm) e de 
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pedriscos (4-8 mm). 

 

2.1.14.2.10. Para a soldagem dos tubos de polietileno ranhurados 

deverão ser utilizado o procedimento de solda de topo com 

eletrodo. 

 
2.1.14.2.11. Especificação do Sistema de Tratamento de Líquidos 

 

2.1.14.2.11.1. A CONCESSIONÁRIA deverá considerar em sua 

proposta técnica, que o tratamento de efluentes líquidos 

será realizado na ETE “Los Angeles”, devendo prever 

portanto, a condução (bombeamento) subterrânea do 

Chorume, até a referida ETE. 

 

2.1.14.2.11.2. Em suas propostas, a(s) licitante(s) não deverão 

considerar os custos que envolvem o tratamento dos 

efluentes líquidos dos Aterros Dom Antônio Barbosa I e 

II, haja vista, que os mesmos serão tratados na ETE 

“Los Angeles” e serão suportados pelo poder 

CONCEDENTE. 

 
2.1.14.2.12. Controle de Vetores 

 

2.1.14.2.12.1. A CONCESSIONÁRIA deve realizar todos os esforços 

no sentido de evitar a ocorrência de vetores, realizando 

o recobrimento diário dos resíduos sólidos dispostos, 

visando inibir a presença de urubus, moscas, ratos, 

baratas, além do cercamento de toda a área do aterro, 

para evitar a presença de animais domésticos, 

principalmente cães e porcos. Assim, deverá ser 

observada permanentemente a qualidade de operação 

do aterro sanitária para, caso seja necessário, realizar 
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programas de desratização, combate a urubus e outros 

procedimentos específicos para a eliminação de vetores 

transmissores de enfermidades. 

 
2.1.14.2.13. Engenharia Consultiva 

 

2.1.14.2.13.1. Caberá a CONCESSIONÁRIA a elaboração de todos os 

serviços de engenharia consultiva (projetos básico e 

executivos, laudos técnicos específicos e outros) 

necessários para a operação do aterro durante o prazo 

do contrato. 

 

2.1.14.2.14. Controles Gerenciais 
 

2.1.14.2.14.1. Durante a fase de operação do aterro sanitário se fará 

necessária a implementação de controles gerenciais, 

visando a otimização dos serviços. Na área operacional, 

os controles deverão ser implantados no mínimo para as 

questões referentes a: 

 

• Entrada e saída de veículos do aterro; 

 

• Qualidade e quantidade de resíduos sólidos 

descarregados; 

 

• Envio de efluentes para tratamento; 

 

• Avanço físico do aterro; 

 

• Monitoramento topográfico; 

 

• Vigilância. 
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2.1.14.2.14.2. Com relação ao controle de entrada de veículos 

transportadores de resíduos sólidos, da qualidade e 

quantidade de resíduos descarregados no aterro, estes 

deverão ser efetuado na balança, registrando-se para 

cada veículo, as seguintes informações:  

 

• Origem e placa do veículo; 

 

• Data da ocorrência; 

 

• Tipologia dos resíduos sólidos; 

 

• Tipo de veículo; 

 

• Hora de entrada; 

 

• Local indicado para a descarga (frente de serviço 

ativa); 

 

• Peso bruto do veículo carregado; 

 

• Peso bruto do veículo vazio; 

 

• Peso líquido da carga; 

 

• Hora da saída. 

 

2.1.14.2.14.3. Ao final do dia, o sistema de pesagem deverá emitir 

relatório constando o total de resíduos sólidos 

descarregados no aterro, por origem, por tipo de veículo 

e por tipo de resíduo. Vale registrar que na guarita, o 

controlador de pesagem devera fazer o reconhecimento 
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prévio do tipo de resíduos sólidos que está sendo 

transportados, só deixando ingressar, os resíduos com 

características compatíveis com a disposição final em 

Aterro Sanitário aqueles autorizados pela Prefeitura. 

 
2.1.14.2.15. Cercamento do Empreendimento 

 

2.1.14.2.15.1. As cercas devem ser erguidas em tela, com malha no 3, 

devem ser mantidas sempre em perfeitas condições, 

impedindo assim o acesso de pessoas não autorizadas 

e animais a parte interna do aterro. Para tanto, estas 

deverão ser inspecionadas, em todo o seu 

desenvolvimento, pelo menos uma vez por semana. 

Deverão ser verificados o estado dos fios, dos mourões, 

devendo ser reparados imediatamente quaisquer 

defeitos encontrados. 

 
2.1.14.2.16. Vigilância do Empreendimento 

 

2.1.14.2.16.1. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar esquema de 

vigilância em toda a área do aterro, sendo de sua 

responsabilidade a determinação da quantidade de 

pessoal e equipamento necessários a vigilância perfeita 

e permanente. Nesse planejamento, a 

CONCESSIONÁRIA deverá considerar os seguintes 

aspectos básicos: 

 

• Vigilância das instalações, dos bens municipais e da 

área interna do aterro, em regime de 24 (vinte e 

quatro) horas, inclusive sábados, domingos e 

feriados; 
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• Acesso à área do aterro somente de pessoal 

cadastrado ou autorizado pela CONCESSIONÁRIA, 

ou pela Prefeitura, portando para tanto, autorização 

expressa e formal; 

 

• Proibição expressa da permanência na área, de 

qualquer tipo de animal doméstico, exceto cães 

adestrados (da vigilância), se houverem;  

 

• Vigilância das cercas de divisa do aterro, especial 

mente junto as áreas de fácil acesso, mediante 

equipamentos e recursos adequados (veículos, 

sirenes, cães adestrados, equipamentos de 

advertência, sistema televisionado de vigilância e 

etc.). 

 

• Vigilância das frentes de descarga; 

 

2.1.14.2.16.2. Os vigilantes deverão ser habilitados, estar devidamente 

uniformizados e dispor de rádios de comunicação; 

 

2.1.14.2.16.3. A CONCEDENTE poderá, a qualquer momento, exigir a 

mudança do esquema de vigilância ou a retirada de 

equipamento e pessoas que estejam em desacordo com 

as normas de segurança. 

 

2.1.14.2.16.4. Integrara o serviço de vigilância, também, o 

acompanhamento das cargas de materiais apreendidos 

pelas autoridades competentes, até a sua completa 

destruição e descaracterização e disposição final na 

frente de serviço, bem como, o controle da segurança e 
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o disciplinamento do tráfego interno. 

 
2.1.14.2.17. Acessos e Pátios de Descarga de Resíduos 

 

2.1.14.2.17.1. Para a operação do Aterro Sanitário deverão ser 

implantados acessos provisórios e/ou definitivos no 

interior do aterro, áreas de descarga e outras, 

contemplando entre outros aspectos, declividades 

compatíveis com os equipamentos 'de transporte de 

resíduos, drenagem, revestimento provisório, 

equipamentos apropriados para sinalização de tráfego 

etc., afim de assegurar o trafego ininterrupto dos 

caminhões durante todo o ano. 

 

2.1.14.2.17.2. As pistas de acesso deverão receber revestimento 

simples, sendo que se prevê a execução dos seguintes 

serviços: limpeza do terreno, drenagem, terraplanagem, 

fornecimento, transporte e aplicação dos materiais de 

revestimento da pista de rolamento provisório e/ou 

definitiva. 

 
2.1.14.2.18. Descarga, Espalhamento, Compactação e Cobertura dos 

Rejeitos a serem Aterrados. 
 

2.1.14.2.18.1. A atividade referente à descarga dos rejeitos ocorrerá 

em frente de descarga que deverá possuir dimensões 

adequadas para o giro dos caminhões coletores, dotada 

de pavimento adequado ao tráfego. 

 

2.1.14.2.18.2. A orientação de descarga na frente de serviço ficará a 

cargo do servente de aterro (orientador de manobras), 

que indicará as áreas para a disposição. 
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2.1.14.2.18.3. O caminhão coletor ou basculante descarregará os 

rejeitos, que serão dispostos, com auxilio de um trator 

esteira com lamina, contra a camada em formação, 

formando uma rampa com inclinação de 1:3 a 1:2 (V:H). 

\ 

2.1.14.2.18.4. A frente de descarga deve ser mantida na menor área 

possível. Os rejeitos serão espalhados sobre a rampa 

pelo trator sobre esteiras com lâmina. Os rejeitos 

deverão ser espalhados na forma de camadas de 30 a 

60 cm, posteriormente compactados pelo trator sobre 

esteiras, que deverá subir e descer sobre os resíduos, 

de 3 a 5 vezes, formando-se a rampa de inclinação de 

1:3 a 1:2 (V:H); 

 

2.1.14.2.18.5. Após a operação de compactação dos rejeitos, estes 

deverão receber cobertura com uma camada de solo 

intermediária, de 20 cm (solo argiloso ou material inerte) 

e camada de cobertura final das células, com 

espessuras de 60 cm de solo compactado. 

 

2.1.14.2.18.6. A manutenção da frente de trabalho, em épocas normais 

e de chuva, deverá contar com acessos locais de 

descarga cascalhados e drenados.  

 
2.1.14.2.19. Implantação do Sistema de Drenagem de Gases. 

 

2.1.14.2.19.1. O sistema de drenagem de gases será constituído de 

drenos verticais, com o objetivo de coletar o biogás na 

massa de resíduos, atravessando todas as camadas do 

aterro, até atingir a superfície, com objetivo de 

minimização da emissão de gases que contribuem para 

efeito estufa (GEE). 
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2.1.14.2.19.2. Os drenos verticais serão constituídos de tubos, de 

diâmetro mínimo de 30 cm, devidamente perfurados. Ao 

redor dos tubos deverá ser disposta uma camada de 

brita ou pedra de mão, para sua proteção e com 

espessura de 0,60 m e uma tela metálica de modo a 

permitir que a mesma permaneça estável, antes da 

disposição de resíduos sólidos ao redor do dreno. 

 

2.1.14.2.19.3. Serão espaçados entre si, a cada 50 metros e sua 

construção acompanhará o processo de crescimento 

vertical e horizontal do aterro.  

 

2.1.14.2.19.4. Este procedimento deverá ser realizado em todas as 

alturas da progressão vertical das camadas do aterro, 

inclusive para as camadas intermediárias de 

recobrimento, até 0,80m da superfície aterrada.  

Posteriormente, será executada uma camada de argila, 

com espessura de 0,40m entre o fim do dreno e a 

superfície, com um raio de 5,0 m, que servirá de selo e 

promovera o fluxo dos gases pelos drenos, impedindo 

assim a dispersão destes pela superfície do aterro.  

 
2.1.14.2.19.5. Por último será executada a camada de recobrimento 

final da célula (0,80m) em argila e terra vegetal, 

podendo-se variar a espessura em função da utilização 

da manta de envelopação.  

 
2.1.14.2.20. Implantação do Sistema de Drenagem de Percolados no 

Interior do Maciço. 
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2.1.14.2.20.1. Deverá ser executada uma rede de drenos para permitir 

a drenagem de efluentes líquidos percolados (chorume) 

formados na célula de lixo. 

 

2.1.14.2.20.2. O sistema de drenagem de efluentes percolados deverá 

se interligar aos drenos verticais de gases instalados e 

que serão alteados. Assim, apesar destes poços 

trabalharem com a função de permitir o escape de gases 

contidos na massa de lixo para a atmosfera, também 

propiciam a percolação do chorume, por gravidade, até a 

rede de drenos horizontais situada na fundação do 

aterro. 

 

2.1.14.2.20.3. O sistema de drenagem de efluentes líquidos percolados 

será composto por drenos horizontais, executados numa 

rede interligada aos drenos verticais de gás, a cada 5m 

de altura na massa de rejeito. 

 

2.1.14.2.20.4. Tais drenos terão seção quadrada (0,60m x 0,60m), 

assentes em resíduos sólidos no interior do aterro 

sanitário, preenchidos com brita e pedra de mão, 

revestidos com manta geotêxtil não tecida, declividade 

mínima de 1% no sentido transversal e 1% no sentido 

longitudinal. 

 
2.1.14.2.21. Implantação de Sistema de Drenagem de Águas 

Superficiais. 
 

2.1.14.2.21.1. O sistema de drenagem superficial visa promover o 

rápido e total escoamento das águas precipitadas no 

aterro, impedindo-as de entrar em contato com os 

rejeitos depositados e também iniciarem processos 
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erosivos. 

 

2.1.14.2.21.2. Este sistema engloba fundamentalmente os seguintes 

dispositivos: 

 

• Canaletas em concreto, tipo meia cana: serão 

instaladas nos bordos do acesso ao aterro com o 

objetivo de captar as águas pluviais e conduzi-las 

até as caixas de passagem, bem como nas bermas 

do aterro acabado; 

 

• Canaletas em concreto: serão construídas valetas 

superficiais para interceptar as águas pluviais e 

conduzi-las ao local de desague; 

 

• Caixas de passagem: serão utilizadas para a 

passagem das águas pluviais das canaletas para os 

bueiros. 

 

• Bueiro de concreto: são dispositivos subterrâneos 

com o objetivo de transpor os acessos viários, de 

forma a conduzir as águas pluviais ao local de 

desague; 

 

• Descida d'agua em gabiões; 

 

• Descida d'agua em degraus (escadas) - dispositivo 

construído em concreto armado e destinado a 

promover a descida da água de pontos mais 

elevados para pontos mais baixos, dissipando a 

energia do escoamento; 
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• Proteção superficial com grama: plantio de 

vegetação em áreas com tendência a erosão, com 

finalidade de protege-Ias superficialmente. 

 
2.1.14.2.22. Drenos. 

 
2.1.14.2.22.1. Os drenos cegos serão construídos em fundo de grota, 

quando os bueiros forem executados fora do talvegue 

natural, ou sob os aterros assentes em solos com 

excesso de umidade. 

 

2.1.14.2.22.2. Drenos profundos longitudinais consistem de valas 

abertas paralelamente ao eixo do terrapleno com o 

objetivo de controlar o fluxo das águas subterrâneas e 

evitar que lençol freático atinja níveis que possa 

comprometer a plataforma. 

 

2.1.14.2.22.3. As caixas para águas pluviais deverão ser executadas 

em tijolinho. No caso de chorume deverá ser usado 

concreto armado. 

 
2.1.14.2.22.4. Vala de Canalização. 

 
2.1.14.2.22.4.1. As valas de canalização se destinam a conduzir as 

águas nas entradas e nas saídas dos bueiros. 

 

2.1.14.2.22.4.2. As valas serão executadas segundo as seções, 

alinhamentos e cotas estabelecidas no projeto e/ou 

de acordo com a ordem da fiscalização. 

 
2.1.14.2.23. Monitoramento. 

 
2.1.14.2.23.1. O monitoramento do lençol freático deverá ser 
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executado através da coleta e análise físico química de 

amostras de água dos lençóis freático coletadas em pelo 

menos 3 poços de monitoramento a serem instalados no 

aterro. A instalação desses poços será também 

obrigação da CONCESSIONÁRIA. 

 

2.1.14.2.23.2. Os serviços de análises físico-químicas do lençol freático 

deverão contemplar todas as atividades envolvidas na 

coleta das amostras, bem como encaminhamento dos 

laudos e relatórios finais sobre amostras coletadas nos 

poços de monitoramento.  

 
2.1.14.2.23.3. A coleta de amostras deverá ser efetivada por técnicos 

especializados, munidos de frascos adequados, 

considerando todos os parâmetros a ser analisados, 

tendo como a primeira etapa o esgotamento dos poços 

até a condição necessária a garantia da qualidade das 

amostras, a coleta das amostras propriamente dita, 

considerando os parâmetros necessários, o 

encaminhamento a laboratório, efetivação de análises 

laboratoriais e emissão de laudo e relatório finais, a 

serem encaminhados aos órgãos competentes. 

 

2.1.14.2.23.4. Os serviços de monitoramento do efluente (chorume) do 

aterro deverão contemplar todas as atividades 

envolvidas da amostragem da coleta das amostras ao 

encaminhamento dos laudos e relatório finais, efetivadas 

sobre amostras coletadas em pontos definidos no aterro 

sanitário, atendendo a legislação vigente.  

 

2.1.14.2.23.5. Os serviços de monitoramento das águas superficiais 
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para o aterro deverão contemplar todas as atividades 

envolvidas, da coleta das amostras ao encaminhamento 

dos laudos e relatórios finais, efetivas sabre amostras 

coletadas de pontos definidos internamente e na área de 

influência da gleba do aterro sanitário, devendo-se 

prever, no mínimo, as amostragens solicitadas pela 

legislação vigente.  

 

2.1.14.2.24. Manutenção Geral e das Instalações Existentes. 
 

2.1.14.2.24.1. Todo e qualquer aterro sanitário, em função das 

características operacionais, inerentes ao tipo de 

trabalho que e desenvolvido, para que seja mantido 

permanentemente em boas condições, requer a 

execução rotineira e sistemática de serviços de 

manutenção de seus sistemas viário, de drenagem e de 

tratamento dos efluentes líquidos e gasosos, das 

superfícies aterradas, e em especial dos taludes e do 

sistema de drenagem de águas pluviais dos dispositivos 

previstos para promover à descida d’água sabre a 

superfície dos taludes. 

 

2.1.14.2.24.2. Este serviço contempla a manutenção preventiva e 

corretiva das instalações, bem como a sua limpeza, 

reparos de pintura, equipamento de proteção contra 

incêndio, manutenção e limpeza dos equipamentos. 

Caberá a Concessionaria a manutenção das 

construções, instalações, estradas, pátios e cercas do 

canteiro até a final da obra. A CONCESSIONÁRIA 

deverá preencher todas as exigências da lei e 

regulamentos em vigor, que afetam as construções, sua 

manutenção operação será responsável par todas as 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

69 

demandas resultantes de má administração dos 

trabalhos. 

 

2.1.14.2.24.3. Para tanto devera ser elaborado um plano de 

manutenção com o objetivo de listar e descrever os 

procedimentos imprescindíveis a regularização das 

condições operacionais normais do aterro. Assim tem-se 

os seguintes serviços de manutenção rotineiros da 

operação: 

 

2.1.14.2.24.4. Manutenção do sistema viário: consistirá basicamente 

na regularização da superfície de rolamento, de forma a 

impedir a surgimento de depressões que prejudiquem a 

trafegabilidade dos veículos. Este serviço deverá ser 

executado com equipamento adequado e terá como 

objetivo, reconstruir a espessura de 0,40 m fixada para o 

revestimento de todas as vias internas. Caso seja 

necessário, em função do estado de conservação das 

vias, deverá ser aplicado material para reconstituição da 

espessura original. Este tipo de serviço terá frequência 

maior quando a ocorrência de chuvas prolongadas; 

 

2.1.14.2.24.5. Manutenção do sistema de drenagem de efluentes 

líquidos percolados: deverá ser efetuada semanalmente 

a verificação de seu funcionamento, bastando para 

tanto, efetuar inspeção visual nas caixas de passagem e 

poços de acumulação. Em caso de ser constatado o não 

funcionamento de algum dos drenos, deverá ser 

efetuada limpeza com a introdução de mangueira com 

ponta de aço e jato d'agua em alta pressão; 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

70 

2.1.14.2.24.6. Manutenção do sistema de drenagem de gases: 

semanalmente deverão ser verificados cada um dos 

drenos verticais, quanto ao funcionamento e o estado de 

conservação, em especial, o queimador posicionado na 

parte superior. Sempre que constatadas anormalidades, 

tais como, recalques da superfície do aterro na área 

próxima ao dreno, tubulação superior mau posicionada 

ou em mau estado de conservação, deverão ser 

providenciados os reparos necessários, com aplicação 

de material terroso, para correção de recalques 

eventualmente verificados ou substituição de peças de 

tubulação superior, quando as existentes estiverem fora 

do padrão exigido para um perfeito funcionamento do 

sistema. 

 

2.1.14.2.24.7. Manutenção das células acabadas: as superfícies das 

células acabadas deverão ser inspecionadas 

semanalmente ou após a ocorrência de períodos de 

chuvas intensas ou prolongadas, objetivando verificar a 

existência de processos erosivos ou de recalques e 

corrigi-los com a aplicação de material apropriado. Este 

mesmo procedimento deverá ser efetuado para todos os 

taludes externos de células acabadas, de células em 

operação e das vias internas. Caso a constatação do 

processo erosivo ocorra durante períodos de chuvas 

prolongadas, a área afetada deverá ser coberta com 

lençol de plástico, para bloquear a infiltração até que 

seja possível efetuar o reparo necessário; 

 

2.1.14.2.24.8. Manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais: 

todos os dispositivos deverão ser inspecionados 
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semanalmente durante a ocorrência de chuvas, quando 

devera ser verificado o funcionamento com relação a 

captação e transporte de todo o volume de água 

precipitado. No caso de ser constatada qualquer 

anormalidade no sistema de escoamento, deverão ser 

efetuados reparos imediatos, mesmo durante a 

ocorrência de chuvas. Os bueiros deverão ser 

inspecionados, para impedir a presença de corpos 

estranhos que venham a prejudicar o fluxo normal das 

águas. 

 

2.1.14.2.24.9. Para a manutenção das balanças, a CONCESSIONÁRIA 

deverá observar o Plano de Manutenção Preventiva, que 

deverá ser executado por profissionais da empresa 

fabricante do equipamento ou par seus representantes 

autorizados. 

 
2.1.14.2.25. Tickets de Pesagem. 

 
2.1.14.2.25.1. A confecção dos “tickets” de pesagem, bem como, os 

demais controles dos veículos transportadores de 

resíduos, serão de exclusiva responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

 
2.1.14.2.26. Ações complementares e Ratificação de Ações. 

 
2.1.14.2.26.1. Sem prejuízo das ações já previstas, deverão ser 

consideradas também as seguintes ações na 

implantação e operação e manutenção do Aterro 

sanitário: 

 
a) Cálculo do Volume de Resíduos Sólidos Domiciliares 

e Comerciais para o Período de 05 anos. 
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b) Levantamento planialtimétrico da área do 
empreendimento. 

 
c) Sistema de Fechamento da Área do 

empreendimento. 
 

d) Sistema de disposição de RSU. 
 

e) Sistema de Impermeabilização Inferior.   
 

f) Sistema de drenagem dos efluentes líquido e 
gasoso. 

 
g) Dimensionamento dos Drenos de Percolado. 

 
 

h) Dimensionamento do sistema de drenagem Pluvial; 
 

i) Proteção dos Taludes Externos e Cobertura Vegeta;. 
 

j) Sistema de Monitoramento Ambiental; 
 

k) Sistema de Monitoramento Geotécnico; 
 

l) Sistema de Monitoramento dos corpos hídricos 
dentro e no entorno do empreendimento. 

 
m) Sistema de Monitoramento de gases explosivos; 

 
n) Plano de manutenção (monitoramento) do aterro 

após o fechamento; 
 

o) Sistema Logístico (Instalações Fixas e Acessos); 
 

p) Controle de entrada e aplicação dos materiais; 
 

q) Controle Quali-quantitativo dos Resíduos; 
 

r) Cronograma de execução das ações; 
 

s) Demais exigências dos órgãos ambientais 
(SEMAC/IMASUL); 
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2.1.15. IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOVO ATERRO 
SANITÁRIO A SER DENOMINADO DE “EREGUAÇU”, NUMA ÁREA QUE 
PERMITA O FUNCIONAMENTO PARA RECEPÇÃO RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES URBANOS, DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA 
CONCESSÃO; 

 

 
2.1.15.1. A implantação do Aterro Sanitário “EREGUAÇU” visa atender o 

Município de Campo Grande, na disposição dos rejeitos, pelo 

período de 40 (quarenta) anos. 

 
2.1.15.2. O referido empreendimento deverá compreender no mínimo os 

seguintes requisitos: 

 
 

2.1.15.2.1. Serviços de Topográfia 
 
 

2.1.15.2.1.1. Caberá a CONCESSIONÁRIA indicar os pontos de 

amarração do eixo do traçado e referências de nível (RN) 

que julgar necessários e suficientes, a fim de possibilitar a 

locação da obra. 

 

2.1.15.2.1.2. Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, a 

amarração dos "off-sets" de projeto, levantamento de 

seções transversais e nivelamento de controle geométrico 

durante a execução da obra e de serviços 

complementares. 

 

2.1.15.2.1.3. A CONCESSIONÁRIA devera dispor, sempre que for 

necessária, de equipe de topografia munida de 

equipamentos adequados para, sob sua 
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responsabilidade, executar as seguintes serviços 

(topografia de implantação e de acompanhamento): 

 

• Levantamentos topográficos em geral, com 

elaboração de plantas, seções e outros; 

 

• Implantação de obras de terraplanagem, acessos, 

drenagens e obras especiais; 

 

• Medição de áreas, volumes, etc.;  

 

2.1.15.2.2. Controle das Tecnologias Aplicadas 
 

2.1.15.2.2.1. A CONCESSIONÁRIA devera efetuar todos as controles 

necessários para assegurar que a qualidade dos 

materiais empregados e dos produtos esteja em 

conformidade com as especificações.  

 

2.1.15.2.2.2. Os ensaios e verificações serão executados sob 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. Os materiais 

que não satisfizerem as exigências das especificações 

não poderão ser utilizados nos serviço. 

 

2.1.15.2.3. Considerações sobre a Movimentação de Terra 
 

2.1.15.2.3.1. Compreendem-se os serviços de terraplanagem 

necessários à execução das bases de assentamento de 

todas as unidades do sistema, incluindo sistema viário, 

células, edificações, sistemas de drenagem, etc. Para 

tanto, deverão ser mobilizados os equipamentos e 

máquinas apropriados aos serviços de escavação, carga, 

transporte, espalhamento e compactação. 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

75 

 

2.1.15.2.3.2. Para as células e a bacia de acumulação de chorume, o 

nível final da terraplanagem deverá considerar o 

rebaixamento necessário para execução da camada de 

impermeabilização da base e dos taludes. 

 

2.1.15.2.4. Implantação dos Caminhos de Serviço 
 

2.1.15.2.4.1. O sistema viário do Aterro poderá ser constituído de 

diferentes tipos de pavimento em função da localização e 

da utilização da via. 

 

2.1.15.2.4.2. O fator determinante para a definição do material de base 

dos caminhos de serviços, é a freqüência de utilização, 

tipo de veículos e máquinas que utilizarão os referidos 

pavimentos e o tempo de utilização das frentes de 

serviço. 

 
2.1.15.2.5. Revestimento Vegetal 

 

2.1.15.2.5.1. Os taludes deverão ser revestidos com uma densa e 

rasteira cobertura vegetal, que tem a finalidade prevenir 

as erosões de proteger, bem como, evitar a lixiviação das 

águas pluviais. 

 

2.1.15.2.5.2. O revestimento será executado com o plantio de grama 

adaptável a região. Deverá ser aplicada no mínimo uma 

camada de 0,10 m de espessura de terra vegetal, 

fazendo-se em seguida a adubação e a irrigação. 

 

2.1.15.2.5.3. Os serviços de plantio deverão ser executados na 

seguinte ordem: abertura de sulcos, cavas ou 
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revolvimentos do solo nos taludes, aplicação da camada 

de terra vegetal, adubação e plantio de mudas. 

 
2.1.15.2.5.4. As mudas de gramíneas serão plantadas com uma 

densidade de aproximadamente 100 unidades por metro 

quadrado. 

 

2.1.15.2.5.5. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a irrigar as áreas 

com revestimento vegetal, imediatamente antes e depois 

do plantio, assim como proceder a irrigações 

suplementares e periódicas indispensáveis ao 

crescimento da grama. 

 
 

2.1.15.2.6. Sistema de Impermeabilização das Células e da Bacia de 
Chorume 

 

2.1.15.2.6.1. A Impermeabilização da célula deverá ser uma 

combinação dos seguintes fatores:: 

 

• Uma "liner" mineral constituído de uma camada com 

0,50 m de espessura após compactação, subdivididas 

em 02 camadas, formada de solos residuais maduros, 

provenientes da intemperização de rochas granulito-

gnaisse, ocorrentes na região, com características 

argilosas.  

 

• Uma manta de polietileno de alta densidade (PEAD) 

com 2,0 milímetros de espessura sobreposta ao 

"liner" mineral ancorada na crista dos aterros. 

 

• Uma camada de proteção da manta de PEAD na base 

célula, com solos de mesmas características, com 
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0,50m de espessura, possibilitando tráfego de 

equipamentos e/ou caminhões durante a operação da 

célula.  

 

• Uma camada de solo melhorado com cimento com 

espessura média de 0,10m para proteção da manta 

nos taludes da célula. 

 
2.1.15.2.7. O sistema de impermeabilização da Bacia de Acumulação 

de Chorume deverá ser constituído do seguinte: 
 
 

• Um "liner" mineral na base da bacia constituído de 

uma camada com 0,50m de espessura após 

compactação, subdividida em 02 camadas, formada 

de solos residuais similares ao usado nas células, se 

estendendo lateralmente nos taludes. 

 
 

• Uma manta de polietileno de alta densidade (PEAD) 

com 1,0 mm de espessura sobreposta ao liner e 

ancorada na crista dos aterros. 

 
 

• Uma camada de proteção da manta PEAD de solo 

melhorado com espessura media de 0,10m, 

executada na base e nos taludes. 

 
2.1.15.2.7.1. Em toda a área da base (fundo) e taludes internos da 

célula e da bacia de acumulação de chorume será 

assentada uma manta impermeável de polietileno de alta 

densidade com 2,0 mm de espessura. 

 

2.1.15.2.7.2. O assentamento da manta se dará diretamente sobre a 
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camada do liner mineral. A superfície de contato deverá 

estar isenta de pedras ou outros materiais pontiagudos 

que possam provocar danos a manta. 

 

2.1.15.2.7.3. A ancoragem da manta na parte superior do talude se 

dará conforme detalhes de projeto. O reaterro para 

ancoragem das mantas deverá ser executado com 

camadas de 15cm de espessura.  O teor de umidade 

deverá situar-se na faixa de + ou - 2% e o grau de 

compactação mínima deverá ser de 98%. 

 
 

2.1.15.2.8. Os requisitos mínimos para fabricação, inspeção, 
fornecimento e instalação da manta de proteção, são os 
seguintes. 

 

 

2.1.15.2.8.1. A camada de proteção da manta na base da célula terá 

espessura total após compactação de 0,50m, devendo 

ser executada de uma só vez. 

 

2.1.15.2.8.2. Os solos serão provenientes das escavações obrigatórias 

conforme previsto no balanceamento de materiais ou em 

obediência a seleção de material a ser feita pela 

fiscalização no campo, isento de vegetação, blocos de 

rocha ou de materiais graúdos que possam danificar a 

manta. 

 

2.1.15.2.8.3. A execução dessa camada requer cuidados especiais da 

CONCESSIONÁRIA, para evitar danos à manta de PEAD 

pela passagem de equipamentos pesadas. 

 
2.1.15.2.8.4. O solo a ser empregado nesta camada deve ser tratado 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

79 

(umedecido ou aerado) fora do local de lançamento, já 

devendo ser lançado na umidade especifica. 

 

2.1.15.2.8.5. O material deverá ser descarregado em pilhas e 

espalhado com trator de esteira, não permitindo trânsito 

de equipamentos sobre a camada com espessura inferior 

a 0,50m. 

 

2.1.15.2.8.6. A camada deverá ser compactada com o rolo na umidade 

ótima, mais ou menos 2% até se obter grau de 

compactação mínimo de 95%. 

 

2.1.15.2.8.7. Durante o lançamento e compactação da camada de solo 

melhorado com cimento deverão ser tomados cuidados 

especiais, de forma a não danificar a manta de polietileno. 

 

2.1.15.2.8.8. A mistura deverá ser compactada com utilização de 

soquete manual, placas vibratórias ou sapos mecânicos. 

 

2.1.15.2.8.9. O tempo decorrido entre o lançamento do solo melhorado 

com cimento não deve ser superior ao tempo de pega do 

cimento. 

 

2.1.15.2.8.10. A camada de revestimentos nos taludes deverá ser 

iniciada de baixo para cima, com espessura em torno de 

0,10m. Os panos de solo melhorado com cimento 

deverão ser feitos inicialmente de forma alterada sendo 

posteriormente separados através da execução de 

juntas de dilatação, com espessura de 2,0 mm, 

preenchidas com isopor. 

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

80 

2.1.15.2.9. A drenagem interna de chorume deverá ser constituída de 

drenos cegos de brita que se desenvolvem ao longo do pé 

dos taludes internos e transversalmente a base da célula 

interligando-se com o dreno central. 

 

2.1.15.2.10. O dreno central com elevada capacidade de vazão será 

constituído de um tubo de polietileno de alta densidade, 

ranhurado, com adequado,  envolvido por camadas de 

transição constituídas de brita (8-16 mm) e de pedriscos (4-8 

mm). 

 

2.1.15.2.11. Especificação do Sistema de Tratamento de Líquidos 
 

2.1.15.2.11.1. A CONCESSIONÁRIA deverá especificar em sua 

proposta o sistema de tratamento de líquidos, podendo 

alterar-lo, desde que aprovado pela CONCEDENTE e de 

acordo com a legislação vigente. 

 
2.1.15.2.12. Controle de Vetores 

 

2.1.15.2.12.1. A CONCESSIONÁRIA deve realizar todos os esforços 

no sentido de evitar a ocorrência de vetores, realizando 

o recobrimento diário dos rejeitos dispostos, visando 

inibir a presença de urubus, moscas, ratos, baratas, 

além do cercamento de toda a área do aterro, para evitar 

a presença de animais domésticos, principalmente cães 

e porcos. Assim, deverá ser observada 

permanentemente a qualidade de operação do aterro 

sanitária para, caso seja necessário, realizar programas 

de desratização, combate a urubus e outros 

procedimentos específicos para a eliminação de vetores 

transmissores de enfermidades. 
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2.1.15.2.13. Engenharia Consultiva 

 

2.1.15.2.13.1. Caberá a CONCESSIONÁRIA a elaboração de todos os 

serviços de engenharia consultiva (projetos básico e 

executivos, laudos técnicos específicos e outros) 

necessários para a operação do aterro durante o prazo 

da concessão. 

 

2.1.15.2.14. Controles Gerenciais 
 

2.1.15.2.14.1. Durante a fase de operação do aterro sanitário se fará 

necessária a implementação de controles gerenciais, 

visando a otimização dos serviços. Na área operacional, 

os controles deverão ser implantados no mínimo para as 

questões referentes a: 

 

• Entrada e saída de veículos do aterro; 

 

• Característica e quantidade de resíduos sólidos 

descarregados; 

 

• Envio de efluentes para tratamento; 

 

• Avanço físico do aterro; 

 

• Monitoramento topográfico; 

 

• Vigilância. 

 
2.1.15.2.14.2. Com relação ao controle de entrada de veículos 

transportadores de resíduos sólidos, da qualidade e 

quantidade de resíduos descarregados no aterro, estes 
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deverão ser efetuado na balança, registrando-se para 

cada veículo, as seguintes informações:  

 

• Origem e placa do veículo; 

• Data da ocorrência; 

• Tipologia dos resíduos sólidos; 

 

• Tipo de veículo; 

 

• Hora de entrada; 

 

• Local indicado para a descarga (frente de serviço 

ativa); 

 

• Peso bruto do veículo carregado; 

 

• Peso bruto do veículo vazio; 

 

• Peso líquido da carga; 

 

• Hora da saída. 

 

2.1.15.2.14.3. Ao final do dia, o sistema de pesagem deverá emitir 

relatório constando o total de resíduos sólidos 

descarregados no aterro, por origem, por tipo de veículo 

e por tipo de resíduo. Vale registrar que na guarita, o 

controlador de pesagem devera fazer o reconhecimento 

prévio do tipo de resíduos sólidos que está sendo 

transportado, só deixando ingressar, os resíduos com 

características compatíveis com a disposição final em 

Aterro Sanitário aqueles autorizados pela 

CONCEDENTE. 
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2.1.15.2.15. Cercamento do Empreendimento 

 

2.1.15.2.15.1. As cercas devem ser erguidas em tela, com malha no 3, 

devem ser mantidas sempre em perfeitas condições, 

impedindo assim o acesso de pessoas não autorizadas 

e animais a parte interna do aterro. Para tanto, estas 

deverão ser inspecionadas, em todo o seu 

desenvolvimento, pelo menos uma vez por semana. 

Deverão ser verificados o estado dos fios, dos mourões, 

devendo ser reparados imediatamente quaisquer 

defeitos encontrados. 

 
2.1.15.2.16. Vigilância do Empreendimento 

 

2.1.15.2.16.1. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar um sistema de 

vigilância em toda a área do aterro, sendo de sua 

responsabilidade a determinação da quantidade de 

pessoal e equipamento necessários a vigilância perfeita 

e permanente. Nesse planejamento, a 

CONCESSIONÁRIA deverá considerar os seguintes 

aspectos básicos: 

 

• Vigilância das instalações, dos bens municipais e da 

área interna do aterro, em regime de 24 (vinte e 

quatro) horas, inclusive sábados, domingos e 

feriados; 

 

• Acesso à área do aterro somente de pessoal 

cadastrado ou autorizado pela CONCESSIONÁRIA, 

ou pela CONCEDENTE, sendo a respectiva 

autorização expressa e formal; 
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• Proibição expressa da permanência na área, de 

qualquer tipo de animal doméstico, exceto cães 

adestrados (da vigilância), se houverem;  

 

• Vigilância das cercas de divisa do aterro, 

especialmente junto as áreas de fácil acesso, 

mediante equipamentos e recursos adequados 

(veículos, sirenes, cães adestrados, equipamentos 

de advertência, sistema televisionado de vigilância e 

etc.). 

 

• Vigilância das frentes de descarga; 

 

2.1.15.2.16.2. Os vigilantes deverão ser habilitados, estar devidamente 

uniformizados e dispor de rádios de comunicação; 

 

2.1.15.2.16.3. A Prefeitura poderá, a qualquer momento, exigir a 

mudança do sistema de vigilância ou a retirada de 

equipamento e pessoas que estejam em desacordo com 

as normas de segurança. 

 

2.1.15.2.16.4. Integrara o serviço de vigilância, também, o 

acompanhamento das cargas de materiais apreendidos 

pelas autoridades competentes, até a sua completa 

destruição e descaracterização e disposição final na 

frente de serviço, bem como, o controle da segurança e 

o disciplinamento do tráfego interno. 

 
2.1.15.2.17. Acessos e Pátios de Descarga de Resíduos 

 

2.1.15.2.17.1. Para a operação do Aterro Sanitário deverão ser 
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implantados acessos provisórios e/ou definitivos no 

interior do aterro, áreas de descarga e outras, 

contemplando entre outros aspectos, declividades 

compatíveis com os equipamentos 'de transporte de 

resíduos, drenagem, revestimento provisório, 

equipamentos apropriados para sinalização de tráfego 

etc., afim de assegurar o trafego ininterrupto dos 

caminhões durante todo o ano. 

 

2.1.15.2.17.2. As pistas de acesso deverão receber revestimento 

simples, sendo que se prevê a execução dos seguintes 

serviços: limpeza do terreno, drenagem, terraplanagem, 

fornecimento, transporte e aplicação dos materiais de 

revestimento da pista de rolamento provisório e/ou 

definitiva. 

 
2.1.15.2.18. Descarga, Espalhamento, Compactação e Cobertura dos 

Rejeitos a serem Aterrados. 
 

2.1.15.2.18.1. A atividade referente à descarga dos rejeitos ocorrerá 

em frente de descarga que deverá possuir dimensões 

adequadas para o giro dos caminhões coletores, dotada 

de pavimento adequado ao tráfego. 

 

2.1.15.2.18.2. A orientação de descarga na frente de serviço ficará a 

cargo do servente de aterro (orientador de manobras), 

que indicará as áreas para a disposição. 

 

2.1.15.2.18.3. O caminhão coletor ou basculante descarregará os 

rejeitos, que serão dispostos, com auxilio de um trator 

esteira com lamina, contra a camada em formação, 

formando uma rampa com inclinação de 1:3 a 1:2 (V:H). 
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2.1.15.2.18.4. A frente de descarga deverá ser mantida na menor área 

possível. Os rejeitos serão espalhados sobre a rampa 

pelo trator sobre esteiras com lâmina. Os rejeitos 

deverão ser espalhados na forma de camadas de 30 a 

60 cm, posteriormente compactados pelo trator sobre 

esteiras, que deverá subir e descer sobre o lixo, de 3 a 5 

vezes, formando-se a rampa de inclinação de 1:3 a 1:2 

(V:H); 

 

2.1.15.2.18.5. Após a operação de compactação dos rejeitos, estes 

deverão receber cobertura com uma camada de solo 

intermediária, de 20 cm (solo argiloso ou material inerte) 

e camada de cobertura final das células, com 

espessuras de 60 cm de solo compactado. 

 

2.1.15.2.18.6. A manutenção da frente de trabalho, em épocas normais 

e de chuva, deverá contar com acessos locais de 

descarga cascalhados e drenados.  

 

2.1.15.2.18.7. O entulho de construção civil, resíduo inerte classe lIB, 

poderá ser utilizado como material de cobertura 

intermediária da célula pela CONCESSIONÁRIA. 

 
2.1.15.2.19. Implantação do Sistema de Drenagem de Gases. 

 

2.1.15.2.19.1. O sistema de drenagem de gases será constituído de 

drenos verticais, com o objetivo de coletar o biogás na 

massa de lixo, atravessando todas as camadas do 

aterro, até atingir a superfície, com objetivo de 

minimização da emissão de gases que contribuem para 

efeito estufa (GEE). 
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2.1.15.2.19.2. Os drenos verticais serão constituídos de tubos, de 

diâmetro mínimo de 30 cm, devidamente perfurados. Ao 

redor dos tubos deverá ser disposta uma camada de 

brita ou pedra de mão, para sua proteção e com 

espessura de 0,60 m e uma tela metálica de modo a 

permitir que a mesma permaneça estável, antes da 

disposição dos rejeitos ao redor do dreno. 

 

2.1.15.2.19.3. Serão espaçados entre si, a cada 50 metros e sua 

construção acompanhará o processo de crescimento 

vertical e horizontal do aterro.  

 

2.1.15.2.19.4. Este procedimento deverá ser realizado em todas as 

alturas da progressão vertical das camadas do aterro, 

inclusive para as camadas intermediárias de 

recobrimento, até 0,80m da superfície aterrada.  

Posteriormente, será executada uma camada de argila, 

com espessura de 0,40m entre o fim do dreno e a 

superfície, com um raio de 5,0 m, que servirá de selo e 

promovera o fluxo dos gases pelos drenos, impedindo 

assim a dispersão destes pela superfície do aterro.  

 
2.1.15.2.19.5. Por último será executada a camada de recobrimento 

final da célula (0,80m) em argila e terra vegetal, 

podendo-se variar a espessura em função da utilização 

da manta de envelopação.  

 
2.1.15.2.19.6. A CONCESSIONÁRIA, no 1º ano de operação do Aterro 

Sanitário “EREGUAÇU”, deverá apresentar á 

CONCEDENTE, projeto de viabilidade técnica- 

econômica visando, através do MDL (Mecanismo de 
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Desenvolvimento Limpo), a obtenção de créditos de 

carbono.  

 
2.1.15.2.20. Implantação do Sistema de Drenagem de Percolados no 

Interior do Maciço. 
 

2.1.15.2.20.1. Deverá ser executada uma rede de drenos para permitir 

a drenagem de efluentes líquidos percolados (chorume) 

formados nas células. 

 

2.1.15.2.20.2. O sistema de drenagem de efluentes percolados deverá 

se interligar aos drenos verticais de gases instalados e 

que serão alteados. Assim, apesar destes poços 

trabalharem com a função de permitir o escape de gases 

contidos na massa de lixo para a atmosfera, também 

propiciam a percolação do chorume, por gravidade, até a 

rede de drenos horizontais situada na fundação do 

aterro. 

 

2.1.15.2.20.3. O sistema de drenagem de efluentes líquidos percolados 

será composto por drenos horizontais, executados numa 

rede interligada aos drenos verticais de gás, a cada 5m 

de altura na massa de rejeitos. 

 

2.1.15.2.20.4. Tais drenos terão seção quadrada (0,60m x 0,60m), 

assentes em resíduos sólidos no interior do aterro 

sanitário, preenchidos com brita e pedra de mão, 

revestidos com manta geotêxtil não tecida, declividade 

mínima de 1% no sentido transversal e 1% no sentido 

longitudinal. 

 
2.1.15.2.21. Implantação da Drenagem de Percolado no Perímetro da 

Célula. 
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2.1.15.2.21.1. Deverá ser executada uma rede de drenos anelar ao 

longo de todo o perímetro da célula, destinada a captar 

eventuais afloramentos de percolado existentes, 

conduzindo-os até a caixa de acumulação. 

 

2.1.15.2.21.2. Tais drenos terão seção retangular de 1m x 1m, 

extensão aproximada de 250m, preenchidos com 

brita/pedra de mão, revestidos com manta geotêxtil não 

tecida, declividade mínima de 1% no sentido transversal 

e 1% no sentido longitudinal, sendo selados na face 

superior com camada de solo argiloso. 

 
2.1.15.2.22. Implantação de Sistema de Drenagem de Águas 

Superficiais. 
 

2.1.15.2.22.1. O sistema de drenagem superficial visa promover o 

rápido e total escoamento das águas precipitadas no 

aterro, impedindo-as de entrar em contato com os 

rejeitos depositados e também iniciarem processos 

erosivos. 

 

2.1.15.2.22.2. Este sistema engloba fundamentalmente os seguintes 

dispositivos: 

 

• Canaletas em concreto, tipo meia cana: serão 

instaladas nos bordos do acesso ao aterro com o 

objetivo de captar as águas pluviais e conduzi-las 

até as caixas de passagem, bem como nas bermas 

do aterro acabado; 
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• Canaletas em concreto: serão construídas valetas 

superficiais para interceptar as águas pluviais e 

conduzi-las ao local de desague; 

 

• Caixas de passagem: serão utilizadas para a 

passagem das águas pluviais das canaletas para os 

bueiros. 

 

• Bueiro de concreto: são dispositivos subterrâneos 

com o objetivo de transpor os acessos viários, de 

forma a conduzir as águas pluviais ao local de 

desague; 

 

• Descida d'agua em gabiões; 

 

• Descida d'agua em degraus (escadas) - dispositivo 

construído em concreto armado e destinado a 

promover a descida da água de pontos mais 

elevados para pontos mais baixos, dissipando a 

energia do escoamento; 

 

• Proteção superficial com grama: plantio de 

vegetação em áreas com tendência a erosão, com 

finalidade de protege-Ias superficialmente. 

 
2.1.15.2.23. Drenos. 

 
2.1.15.2.23.1. Os drenos cegos serão construídos em fundo de grota, 

quando os bueiros forem executados fora do talvegue 

natural, ou sob os aterros assentes em solos com 

excesso de umidade. 
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2.1.15.2.23.2. Drenos profundos longitudinais consistem de valas 

abertas paralelamente ao eixo do terrapleno com o 

objetivo de controlar o fluxo das águas subterrâneas e 

evitar que lençol freático atinja níveis que possa 

comprometer a plataforma. 

 

2.1.15.2.23.3. As caixas para águas pluviais deverão ser executadas 

em alvenaria. No caso de chorume deverá ser usado 

concreto armado. 

 
2.1.15.2.23.4. Vala de Canalização. 

 
2.1.15.2.23.4.1. As valas de canalização se destinam a conduzir as 

águas nas entradas e nas saídas dos bueiros. 

 

2.1.15.2.23.4.2. As valas serão executadas segundo as seções, 

alinhamentos e cotas estabelecidas no projeto e/ou 

de acordo com a ordem da fiscalização. 

 
2.1.15.2.23.5. Obras de Arte Corrente. 

 
2.1.15.2.23.5.1. As obras de arte correntes, compostas de bueiros 

tubulares em concreto armado e/ou chapas 

metálicas e bueiros celulares em concreto armado, 

deverão ser executados de acordo com as 

especificações e em conformidade com as 

respectivas especificações. 

 
2.1.15.2.24. Monitoramento. 

 
2.1.15.2.24.1. O monitoramento do lençol freático deverá ser 

executado através da coleta e análise físico química de 

amostras de água dos lençóis freático coletadas em pelo 
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menos 3 poços de monitoramento a serem instalados no 

aterro. A instalação desses poços será também 

obrigação da CONCESSIONÁRIA. 

 

2.1.15.2.24.2. Os serviços de análises físico-químicas do lençol freático 

deverão contemplar todas as atividades envolvidas na 

coleta das amostras, bem como encaminhamento dos 

laudos e relatórios finais sobre amostras coletadas nos 

poços de monitoramento.  

 
2.1.15.2.24.3. A coleta de amostras deverá ser efetivada por técnicos 

especializados, munidos de frascos adequados, 

considerando todos os parâmetros a ser analisados, 

tendo como a primeira etapa o esgotamento dos poços 

até a condição necessária a garantia da qualidade das 

amostras, a coleta das amostras propriamente dita, 

considerando os parâmetros necessários, o 

encaminhamento a laboratório, efetivação de análises 

laboratoriais e emissão de laudo e relatório finais, a 

serem encaminhados aos órgãos competentes. 

 

2.1.15.2.24.4. Os serviços de monitoramento do efluente (chorume) do 

aterro deverão contemplar todas as atividades 

envolvidas da amostragem da coleta das amostras ao 

encaminhamento dos laudos e relatório finais, efetivadas 

sobre amostras coletadas em pontos definidos no aterro 

sanitário, atendendo a legislação vigente.  

 

2.1.15.2.24.5. Os serviços de monitoramento das águas superficiais 

para o aterro deverão contemplar todas as atividades 

envolvidas, da coleta das amostras ao encaminhamento 
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dos laudos e relatórios finais, efetivas sabre amostras 

coletadas de pontos definidos internamente e na área de 

influência do aterro sanitário, devendo-se prever, no 

mínimo, as amostragens solicitadas pela legislação 

vigente.  

 

2.1.15.2.25. Manutenção Geral e das Instalações Existentes. 
 

2.1.15.2.25.1. Todo e qualquer aterro sanitário, em função das 

características operacionais, inerentes ao tipo de 

trabalho que e desenvolvido, para que seja mantido 

permanentemente em boas condições, requer a 

execução rotineira e sistemática de serviços de 

manutenção de seus sistemas viário, de drenagem e de 

tratamento dos efluentes líquidos e gasosos, das 

superfícies aterradas, e em especial dos taludes e do 

sistema de drenagem de águas pluviais dos dispositivos 

previstos para promover à descida d’água sabre a 

superfície dos taludes. 

 

2.1.15.2.25.2. Este serviço contempla a manutenção preventiva e 

corretiva das instalações, bem como a sua limpeza, 

reparos de pintura, equipamento de proteção contra 

incêndio, manutenção e limpeza dos equipamentos. 

Caberá a Concessionaria a manutenção das 

construções, instalações, estradas, pátios e cercas do 

canteiro até a final da obra. A CONCESSIONÁRIA 

deverá preencher todas as exigências da lei e 

regulamentos em vigor, que afetam as construções, sua 

manutenção operação será responsável par todas as 

demandas resultantes de má administração dos 

trabalhos. 
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2.1.15.2.25.3. Para tanto devera ser elaborado um plano de 

manutenção com o objetivo de listar e descrever os 

procedimentos imprescindíveis a regularização das 

condições operacionais normais do aterro. Assim tem-se 

os seguintes serviços de manutenção rotineiros da 

operação: 

 

2.1.15.2.25.4. Manutenção do sistema viário: consistirá basicamente 

na regularização da superfície de rolamento, de forma a 

impedir a surgimento de depressões que prejudiquem a 

trafegabilidade dos veículos. Este serviço deverá ser 

executado com equipamento adequado e terá como 

objetivo, reconstruir a espessura de 0,40 m fixada para o 

revestimento de todas as vias internas. Caso seja 

necessário, em função do estado de conservação das 

vias, deverá ser aplicado material para reconstituição da 

espessura original. Este tipo de serviço terá frequência 

maior quando houver a ocorrência de chuvas 

prolongadas; 

 

2.1.15.2.25.5. Manutenção do sistema de drenagem de efluentes 

líquidos percolados: deverá ser efetuada semanalmente 

a verificação de seu funcionamento, bastando para 

tanto, efetuar inspeção visual nas caixas de passagem e 

poços de acumulação. Em caso de ser constatado o não 

funcionamento de algum dos drenos, deverá ser 

efetuada a limpeza com equipamentos e ferramentas 

adequados; 

 

2.1.15.2.25.6. Manutenção do sistema de drenagem de gases: 
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semanalmente deverão ser verificados cada um dos 

drenos verticais, quanto ao funcionamento e o estado de 

conservação, em especial, o queimador posicionado na 

parte superior. Sempre que constatadas anormalidades, 

tais como, recalques da superfície do aterro na área 

próxima ao dreno, tubulação superior mau posicionada 

ou em mau estado de conservação, deverão ser 

providenciados os reparos necessários, com aplicação 

de material terroso, para correção de recalques 

eventualmente verificados ou substituição de peças de 

tubulação superior, quando as existentes estiverem fora 

do padrão exigido para um perfeito funcionamento do 

sistema. 

 

2.1.15.2.25.7. Manutenção das células acabadas: as superfícies das 

células acabadas deverão ser inspecionadas 

semanalmente ou após a ocorrência de períodos de 

chuvas intensas ou prolongadas, objetivando verificar a 

existência de processos erosivos ou de recalques e 

corrigi-los com a aplicação de material apropriado. Este 

mesmo procedimento deverá ser efetuado para todos os 

taludes externos de células acabadas, de células em 

operação e das vias internas. Caso a constatação do 

processo erosivo ocorra durante períodos de chuvas 

prolongadas, a área afetada deverá ser coberta com 

lençol de plástico, para bloquear a infiltração até que 

seja possível efetuar o reparo necessário; 

 

2.1.15.2.25.8. Manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais: 

todos os dispositivos deverão ser inspecionados 

semanalmente durante a ocorrência de chuvas, quando 
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devera ser verificado o funcionamento com relação a 

captação e transporte de todo o volume de água 

precipitado. No caso de ser constatada qualquer 

anormalidade no sistema de escoamento, deverão ser 

efetuados reparos imediatos, mesmo durante a 

ocorrência de chuvas. Os bueiros deverão ser 

inspecionados, para impedir a presença de corpos 

estranhos que venham a prejudicar o fluxo normal das 

águas. 

 

2.1.15.2.25.9. Para a manutenção das balanças, a CONCESSIONÁRIA 

deverá observar o Plano de Manutenção Preventiva, que 

deverá ser executado por profissionais da empresa 

fabricante do equipamento ou por seus representantes 

autorizados. 

 
2.1.15.2.26. Tickets de Pesagem. 

 
2.1.15.2.26.1. A confecção dos “tickets” de pesagem, bem como, os 

demais controles dos veículos transportadores de 

resíduos, serão de exclusiva responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

 
 

2.1.15.2.27. Sobre a Área a ser Adquirida para Implantação do Aterro 
Sanitário “EREGUAÇU”. 

 
 
 

2.1.15.2.27.1. Descrição geral do Aterro Sanitário, incluindo localização 

da zona de disposição de obras em função das 

especificidades do terreno, altitude máxima a ser 

atingida, altura das células, volume disponibilizado e 

descrição dos parâmetros considerados para a definição 
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dessa morfologia; 

 

2.1.15.2.27.2. A área mínima exigida para a implantação do Aterro 

Sanitário é de 50 (cinqüenta) hectares. 

 

2.1.15.2.27.3. Locação da Área número 01 (um), em planta (visão geral 

e detalhe) do município, levantamento planialtimétrico, 

demonstração de compatibilidade de requisitos 

relacionados no termo de referência da 

SEMAC/IMASUL, para o licenciamento deste tipo de 

empreendimento, comprovação de titularidade da área 

em nome da(s) licitante(s), ou compromisso de compra e 

venda da área, com reconhecimento de firma por 

verdadeiro das partes,  caso do licitante seja o vencedor 

do certame e justificativa da escolha da área, 

comparativamente com as fases do licenciamento (LP, 

LI e LO).  

 
2.1.15.2.27.4. Indicação de outras duas áreas alternativas, com as 

respectivas locações em planta (visão geral e detalhe) 

do município, com as respectivas justificativas da 

escolha das áreas, comparativamente com as fases do 

licenciamento (LP, LI e LO), para atendimento ao objeto 

da licitação, caso a área número 01 (um) for reprovada 

em qualquer fase do licenciamento.  

 
2.1.15.2.27.5. Cronograma da construção e da operação das diversas 

fases do Aterro, incluindo a obtenção das diversas 

licenças necessárias. 

 

2.1.15.2.27.6. Demonstrar, através de uma conclusão sucinta, as 

premissas da escolha da área número 01 (um), afim de 
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minimizar o risco de impacto sobre o meio ambiente, 

incluindo comentários resumidos sobre as interferências 

com o ecossistema local, recursos hídricos, solo, 

vegetação, meio antrópico e fauna. 

 
 

2.1.15.2.28. Ações complementares e Ratificação de Ações. 
 
 

2.1.15.2.28.1. Sem prejuízo das ações já previstas, deverão ser 

consideradas também as seguintes ações na 

implantação e operação e manutenção do Aterro 

Sanitário: 

 
a) Cálculo do Volume de Resíduos Sólidos Domiciliares 

e Comerciais para o Período de 40 anos. 
 

b) Sistema de Fechamento da Área do 
empreendimento. 

 
c) Sistema de disposição de RSDC. 

 
d) Sistema de Impermeabilização Inferior.   

 
e) Sistema de drenagem dos efluentes líquido e 

gasoso. 
 

f) Dimensionamento dos Drenos de Percolado. 
 

g) Sistema de tratamento do efluente líquido do Aterro 
Sanitário. 

 
h) Tecnologia de tratamento do efluente líquido. 

 
i) Dimensionamento do sistema de tratamento dos 

efluentes líquido. 
 

j) Dimensionamento do sistema de drenagem Pluvial; 
 

k) Proteção dos Taludes Externos e Cobertura Vegeta;. 
 

l) Sistema de Monitoramento Ambiental; 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

99 

 
m) Sistema de Monitoramento Geotécnico; 

 
n) Sistema de Monitoramento dos corpos hídricos 

dentro e no entorno do empreendimento. 
 

o) Sistema de Monitoramento de gases explosivos; 
 

p) Plano de manutenção (monitoramento) do aterro 
após o fechamento; 

 
q) Sistema Logístico (Instalações Fixas e Acessos); 

 
r) Controle de entrada e aplicação dos materiais; 

 
s) Controle Quali-quantitativo dos Resíduos; 

 
t) Cronograma de execução das ações; 

 
u) Demais exigências dos órgãos ambientais 

(SEMAC/IMASUL); 
 

 
2.1.16. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UNIDADE DE TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DOS ESTABELECIMENTOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE:  

 
2.1.16.1. O serviço constitui em, nos primeiros meses de contrato, licenciar, 

implantar e operar o sistema de tratamento de resíduos dos 

serviços de saúde do município de Campo Grande, em área a ser 

definida pela CONCESSIONÁRIA. 

 
2.1.16.2. O sistema de tratamento a ser implantado e operado pela 

CONCESSIONÁRIA, admitindo-se, AUTOCLAVAGEM, 

MICROONDAS e/ou INCINERAÇÃO,  deverá comprovar a eficácia 

no tratamento de resíduos infectantes de serviço de saúde, 

eliminando suas características de periculosidade, conforme 

classificação estabelecida pela Resolução CONAMA nº 358, de 

29/04/2005 e Resolução ANVISA RDC nº 306, de 07/12/2004, ou 
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outras que vierem substituí-las, para os resíduos do Grupo A, que 

apresentem risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente 

devido à presença de agente biológico. 

 
2.1.16.3. Enquadram-se nos resíduos de Grupo A, dentre outros: os 

resíduos de atividades de vacinação (agulhas e seringas), as 

bolsas de hemocomponentes contaminadas e bolsas 

transfucionais contendo sangue ou hemocomponentes, as sobras 

de amostras de laboratórios contendo sangue ou líquido corpóreo, 

os recipientes de processos de assistência contendo sangue ou 

líquido corpóreo, os perfuro cortantes contaminados com agente 

biológico Classe de Risco 4, os microrganismos com risco de 

doença emergente (Grupo E), os resíduos de saúde de indivíduos 

ou animais com suspeita de contaminação biológica por agente 

Classe 4 e as bolsas de sangue, e todos os demais resíduos 

enquadrados nesta especificação ou que venham a ser 

enquadrados. 

 
2.1.16.4. Não serão aceitas tecnologias de tratamento de RSSS que gerem 

poluição ao meio ambiente seja através da emissão de gases, seja 

através de resíduos resultantes de processos químicos utilizados 

no tratamento. 

 
2.1.16.5. O tratamento dos resíduos infectantes deverá contemplar todas as 

superfícies internas e externas do resíduo, inclusive contemplando 

o resíduo infectante no interior dos recipientes. 

 
2.1.16.6. O sistema de tratamento não poderá expor diretamente seus 

operadores ao compartimento de tratamento, sendo obrigatória à 

presença de antecâmara como proteção coletiva. 

 
2.1.16.7. Os resíduos dispostos pelos geradores de resíduos sépticos não 

poderão sofrer segregação ou ter pré-tratamento antes do início 
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do tratamento. 

 
2.1.16.8. Ao término da operação de tratamento dos resíduos infectantes, 

não só o material deverá estar tratado, mas também todas as 

partes do equipamento que entrarem em contato com os resíduos. 

 
2.1.16.9. Os resultados dos exames atestando a eficiência do processo de 

tratamento deverão ser elaborados por instituição reconhecida, 

previamente aprovada pela CONCEDENTE. 

  
2.1.16.10. A unidade deverá ser dimensionada para atender a totalidade 

dos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde gerados nas 

unidades de saúde que tem como mantenedor o Município de 

Campo Grande, ou seja, a quantidade gerada nas instituições 

públicas e não as privadas. 

 
 

2.1.16.11. Realização do Serviço. 
 

2.1.16.11.1. O serviço será realizado de Segunda-Feira a Sábado, no 

período Diurno, porém caso seja necessários e a critério da 

CONCESSIONÁRIA, poderão ser realizados em outros 

turnos e dias. 

 
2.1.16.11.2. O sistema deverá ser dimensionado para permitir o 

tratamento da totalidade dos Resíduos Sólidos dos Serviços 

de Saúde, gerados nos estabelecimentos públicos. 

 
2.1.16.11.3. Até que seja implantada a Unidade de Tratamento dos 

resíduos infectantes de serviços de saúde, a 

CONCESSIONÁRIA deverá responsabilizar-se pelo 

tratamento dos RSSS, conforme apontado em sua Proposta 

Técnica e em conformidade com as condições estabelecidas 

neste Anexo e nas normas técnicas aplicáveis. 
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2.1.16.12. Etapas do Manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde. 
 

2.1.16.12.1. Segregação - Consiste na separação dos resíduos no local 

onde estão armazenados, de acordo com as características 

físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos 

envolvidos; 

 

2.1.16.12.2. Acondicionamento e Manuseio - Consiste no ato de 

embalar corretamente os resíduos segregados de acordo 

com as suas características, em saco e/ou recipientes 

impermeáveis resistentes à ruptura e vazamento. Serve 

como barreira física, reduzindo os riscos de contaminação, 

facilitando a coleta, o armazenamento e o transporte; 

 

2.1.16.12.3. Identificação - dos resíduos contidos nos sacos e 

recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos 

resíduos de acordo com o grupo em qual o resíduo se 

encaixa, Grupo A e E, Grupo B, Grupo C; 

 

2.1.16.12.4. Coleta Interna - Consiste na remoção dos recipientes do 

local de geração dos resíduos, para o local de 

armazenamento externo ou diretamente ao veículo coletor; 

 

2.1.16.12.5. Armazenamento Externo - Consiste na guarda dos 

recipientes de resíduos em locais específicos no próprio 

estabelecimento até a coleta externa, com acesso facilitado 

para os veículos coletores. Os resíduos devem estar 

separados de acordo com o grupo a que pertence. No 

armazenamento externo não é permitida a manutenção dos 

sacos de resíduos fora dos recipientes ali estacionados; 
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2.1.16.12.6. Coleta e Transporte Externos - Consistem na remoção dos 

RSS do local de armazenagem de resíduos 

(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou 

disposição final, utilizando-se técnicas que garantam a 

preservação das condições de acondicionamento e a 

integridade dos trabalhadores, da população e do meio 

ambiente, devendo estar de acordo com as orientações da 

CONCEDENTE. A coleta e transporte externo dos resíduos 

de serviços de saúde devem ser realizados de acordo com 

as normas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT – 

Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 

2.1.16.12.7. Tratamento - Consiste na aplicação de método, técnica ou 

processo que modifique as características dos riscos 

inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de 

contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao 

meio ambiente. 

 

2.1.16.12.7.1. O tratamento deverá ser aplicado no estabelecimento da 

CONCESSIONÁRIA, observadas nestes casos, as 

condições de segurança para o transporte entre o 

estabelecimento gerador e o local do tratamento; 

 

2.1.16.12.7.2. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de 

saúde da CONCESSIONÁRIA devem ser objeto de 

licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução 

CONAMA nº 237/1997 e são passíveis de fiscalização e 

de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de 

meio ambiente. 
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2.1.16.13. Da Qualificação Técnica 
 

2.1.16.13.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar relação explícita e 

formal dos equipamentos, ferramental, aparelhamento 

(adequado), instalações físicas apropriadas e específicas. 

 

2.1.16.13.1.1. Deverá constar da propostas da(s) concorrente(s), 

acompanhada das respectivas anuências se aplicável, o 

local onde será realizado o tratamento dos resíduos, 

enquanto a unidade de tratamento de RSSS de Campo 

Grande não estiver em operação; 

 

2.1.16.13.1.2. Deverão ser apresentados também, todos os 

documentos que comprovem a condição regular do local 

indicado (licenças, autorizações e etc.), inclusive as 

anuências para tratamento e transporte dos RSSS.  

 

2.1.16.14. Deveres da CONCESSIONÁRIA 
 

2.1.16.14.1. Estar apta para iniciar o tratamento, observando as etapas 

do manejo de RSSS, imediatamente após o recebimento da 

ordem de serviço; 

 

2.1.16.14.2. Comprovar capacitação e treinamento dos funcionários em 

serviço de manejo de RSS para atuar no tratamento e 

disposição final destes resíduos; 

 

2.1.16.14.3. Apresentar licença ambiental para o tratamento ou 

disposição final dos resíduos de serviços de saúde e 

documento de cadastro emitido pelo órgão responsável, 

para a realização da coleta e o transporte dos resíduos; 
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2.1.16.14.4. Tomar imediatamente as providências que julgar cabíveis, 

quando for notificada pela CONCEDENTE, para sanar 

quaisquer falhas, negligências, desvios de conduta, 

imperícias e/ou imprudências de seus profissionais enquanto 

estes estiverem no exercício de suas atividades de 

prestação de serviço; 

 

2.1.16.14.5. O pessoal da CONCESSIONÁRIA deverá trabalhar 

devidamente uniformizado, usar os equipamentos de 

proteção individual (EPI) adequados à função e portar cartão 

de identificação em local visível com foto 3X4 (crachá), 

nome e função; 

 

2.1.16.15.  Gestões, Fiscalização e Controle da Execução do Serviço. 
 

2.1.16.15.1. A execução das obrigações contratuais integrantes deste 

Projeto serão geridas e fiscalizadas, por um servidor da 

CONCEDENTE e/ou por comissão de servidores, doravante 

denominada de fiscalização, com autoridade para exercer, 

como representante da Administração, toda e qualquer ação 

de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da 

execução contratual. 

 

2.1.16.15.2. A comissão fiscalizará obrigatoriamente a execução dos 

serviços contratados, a fim de verificar se no seu 

desenvolvimento estão sendo observadas as especificações 

e demais requisitos previstos no contrato, reservando-se o 

direito de rejeitar os que, a seu critério, não forem 

considerados satisfatórios. 

 

2.1.16.15.3. A CONCESSIONÁRIA se obriga a permitir ao pessoal da 
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fiscalização da CONCEDENTE livre acesso a todas as suas 

dependências, possibilitando o exame de instalações, 

equipamentos, ao pessoal e ao material, fornecendo, 

quando for solicitado, todos os dados e elementos referentes 

aos serviços. 

 

2.1.16.15.4. Toda a irregularidade constatada, durante a vigência do 

contrato, será comunicada por escrito aos responsáveis 

credenciados da CONCESSIONÁRIA. 

 

2.1.16.16. Manejo dos Resíduos 
  

2.1.16.16.1. Deve ser feita a elaboração de um conjunto de normas 

envolvendo:  

 

2.1.16.16.1.1. Segregação de resíduos na fonte geradora em 

recipientes adequados e identificados de acordo com as 

normas;  

 

2.1.16.16.1.2. Coleta interna da fonte geradora até o armazenamento 

temporário;  

 

2.1.16.16.1.3. Pré-tratamento (esterilização, decaimento, etc);  

 

2.1.16.16.1.4. Coleta interna do armazenamento temporário até o 

armazenamento externo;  

 

2.1.16.16.2. Coleta externa:  

 

2.1.16.16.2.1. Vide item 2.1.3. 
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2.1.16.16.3. Disposição final.  

 

2.1.16.16.3.1. Profissionais das prestadoras de serviço de limpeza do 

lixo hospitalar precisam ser treinados para trabalhar com 

a devida segurança, a fim de prevenir acidentes e 

afastar os riscos de contaminação;  

 

2.1.16.16.3.2. O acondicionamento dos resíduos deve ser feito em 

sacos e/ou recipientes impermeáveis, resistentes à 

ruptura e vazamentos, contando identificação do 

conteúdo;  

 

2.1.16.16.3.3. O armazenamento interno e externo e transporte deste 

lixo devem seguir as normas dos órgãos da limpeza 

pública. 

  

2.1.16.17. Legislação  
 

2.1.16.17.1. Segundo a Legislação Brasileira Resolução do CONAMA 

nº358/05 Conselho Nacional do Meio Ambiente, cabe aos 

geradores de RSSS e ao responsável legal o 

gerenciamento dos resíduos, desde a geração até a 

disposição final, de forma a atender aos requisitos 

ambientais e de saúde pública e ocupacional.  

 

2.1.16.17.2. De acordo com a Resolução RDC nº 306/2004, da ANVISA 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os resíduos de 

serviços de saúde são classificados em cinco grupos:  

 

• Grupo A: potencialmente infectantes;  
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• Grupo B: químicos;  

 

• Grupo C: resíduos radioativos;  

 

• Grupo D: resíduos comuns;  

 

• Grupo E: perfuro cortantes 

 

2.1.16.17.3. Não são todos os grupos que apresentam riscos de 

contaminação, e são apenas estes que necessitam de 

tratamento diferenciado. 

 

2.1.17. DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

 

2.1.17.1. A Educação Ambiental é um processo participativo, onde a 

CONCESSIONÁRIA assume o papel de elemento central do 

processo de ensino/aprendizagem pretendido, participando 

ativamente no diagnóstico dos problemas ambientais e busca de 

soluções, sendo preparado como agente transformador, através 

do desenvolvimento de habilidades e formação de atitudes, 

conduta ética, condizentes ao exercício da cidadania. 

 

2.1.17.2. No que tange aos Resíduos Sólidos, o Programa de Educação 

Ambiental, deverá primar em consolidar como senso comum dos 

munícipes, a Não Geração, Redução a Reutilização e a 

Reciclagem dos resíduos, prioritariamente nesta mesma 

sequência.  

 

2.1.17.3. A CONCESSIONÁRIA deverá ser o responsável pela execução do 

programa, devendo-se, entretanto buscar parcerias, para a 
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otimização da Educação Ambiental. 

 

2.1.17.4. A CONCESSIONÁRIA deverá promover a integração entre as 

organizações que trabalham nas diversas dimensões da educação 

ambiental. 

 

2.1.17.5. A CONCESSIONÁRIA deverá contribuir para o cumprimento das 

obrigações previstas nas licenças ambientais, conforme 

determinações dos órgãos competentes. 

 

2.1.17.6. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar campanhas educativas 

utilizando os meios de comunicação disponíveis, a fim de informar 

e incentivar a população em relação à problemática ambiental. 

 

2.1.17.7. A CONCESSIONÁRIA deverá promover um processo de 

conscientização a fim de incentivar a adoção de práticas 

compatíveis com a proteção do meio ambiente. 

 

2.1.17.8. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar medidas a serem 

adotadas de controle, visando à defesa e melhoria do meio 

ambiente. 

 

2.1.17.9. A CONCESSIONÁRIA deverá Integrar a população nas ações de 

Educação Ambiental. 

 

2.1.17.10. A CONCESSIONÁRIA deverá capacitar educadores da rede 

pública de ensino ou lideranças comunitárias como agentes 

multiplicadores de educação ambiental. 

 

2.1.18. IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ECOPONTOS: 
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2.1.18.1. Definições: 

 
2.1.18.1.1. Ecopontos são instalações criadas para recebimento gratuito 

e voluntário de resíduos diversos, tais como: resíduos 

domiciliares e comerciais, materiais recicláveis, entulho de 

obras e restos materiais de construção, galhadas e outros 

materiais inservíveis, transportados em alguns casos por 

carroceiros, bem como, a população de uma forma geral, em 

volume não superior a 1m³. 

 
2.1.18.2. Implantação dos Ecopontos 

 
2.1.18.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá instalar, num prazo máximo 03 

(três) anos, 05 (cinco) unidades de Ecoponto no município de 

Campo Grande, em áreas pré-definidas de 1.000 m2 (um mil 

metros quadrados), cedidas pela CONCEDENTE. 

 

2.1.18.2.2. A instalação de cada Ecoponto deve contemplar minimamente 

a seguinte estrutura: 

 
2.1.18.2.2.1. Cerca viva do tipo murta ou legostin com mudas a cada 

25 cm; 

 

2.1.18.2.2.2. Cerca de arame farpado com 15 fios em poste de 

concreto curvo; 

 
2.1.18.2.2.3. Guarita com no mínimo 9m² incluindo banheiro e caixa 

d’água de PVC 250L; 

 
2.1.18.2.2.4. 04 (quatro) caçambas estacionária de 5m³; 

 
2.1.18.2.2.5. 02 (dois) contêineres metálicos de 1,20m³ para a coleta 

de resíduos domiciliares e comerciais; 
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2.1.18.2.2.6. 03 (três) conjuntos de contêineres para disposição 

seletiva de resíduos recicláveis. 

 
2.1.18.2.2.7. Área coberta para acondicionamento de materiais 

inservíveis. 

 
2.1.18.2.2.8. Deverá ser feito terraplanagem no local, com desnível de 

cerca de 40 cm, que permite a descarga mais fácil de 

resíduos inertes, diretamente do veículo transportador 

(munícipe) nas caixas Brook’s. 

 
2.1.18.3. Gerenciamento dos Ecopontos: 

 
2.1.18.3.1. A CONCESSIONÁRIA ficará responsável pelo gerenciamento 

e pelo bom funcionamento dos Ecopontos. 

 

2.1.18.3.2. As coletas ou transporte dos resíduos dispostos nos 

Ecopontos, independentemente da sua característica ou 

classificação, não poderá ter intervalo maior do que 72 horas, 

entre uma coleta e outra.  

 
2.1.18.3.3. Os Ecopontos deverão funcionar de segunda-feira a sábado, 

das 07:00 às 18:00 horas. 

 
2.1.18.3.4. Todos os custos com energia e água serão suportados pelo 

poder CONCEDENTE, sendo que os demais insumos, bem 

como, as manutenções necessárias, ficarão a cargo da 

CONCESSIONÁRIA.  

 
2.1.18.3.5. As licenças ambientais necessárias ao funcionamento dos 

Ecopontos, serão de inteira responsabilidade da 

CONCEDENTE.  
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2.1.19.  CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

 

2.1.19.1. TECNOLOGIAS A SEREM APLICADAS: 

 
2.1.19.1.1. As tecnologias aplicadas deverão proporcionar: 

 
a) Aproveitamento dos resíduos de forma a reduzir, 

progressivamente, a dependência do aterro sanitário. 

 
b) Aproveitamento dos materiais presentes nos resíduos em 

processos como reciclagem, produção de composto, 

utilização como insumo energético e outros. 

 
c) A minimização na geração de passivos ambientais. 

 
2.1.19.1.2. Sem prejuízo das tecnologias já definidas no edital e seus 

anexos, caberá à CONCESSIONÁRIA adotar as melhores 

praticas para o cumprimento das metas, respeitadas as 

especificações das Normas Técnicas Brasileiras, do Edital e 

seus anexos. 

 
2.1.19.1.3. No caso de separação de recicláveis a partir do resíduo bruto, 

esta deverá, necessariamente, ser efetuada nas esteiras da 

CTR. 

 
2.1.19.1.4. A segregação manual só será admitida no material reciclável 

resultante de segregação mecânica supra referida, uma vez 

garantida às condições de saúde ocupacional. 

 
2.1.19.1.5. A utilização das tecnologias de aproveitamento dos resíduos 

poderá ser efetuada de forma progressiva, em acordo com as 

metas a serem atingidas ao longo do contrato. 

 
2.1.19.1.6. Durante a vigência da concessão, sempre que uma nova 
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tecnologia conseguir demonstrar sua eficácia através da 

viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental, em 

consonância com as variáveis que envolvem o gerenciamento 

dos resíduos, tais como: aquelas decorrentes da exploração 

de crédito de carbono, através de MDL (Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo) e da exploração do biogás, para fins 

de geração de energia, a implementação da mesma poderá 

ser proposta a CONCEDENTE. A implementação de novas 

tecnologias deverá ser precedida obrigatoriamente de previa 

autorização da CONTRATANTE. 

 
2.1.19.1.7. O composto orgânico resultado do processo de 

compostagem, será de propriedade da CONCEDENTE, 

correndo por sua conta, a retirada do material compostado do 

pátio de compostagem,  o transporte e a aplicação do mesmo. 

 
2.1.19.2. METAS DO CONTRATO: 

 
2.1.19.3. Resíduos Produzidos em Campo Grande – MS: 

 
2.1.19.3.1. A contratada deverá atuar para reduzir as quantidades de 

resíduos autóctones depositadas no aterro sanitário mediante 

tratamento através da produção de compostos orgânicos, 

reciclagem, campanhas institucionais para redução da 

produção de resíduos e outras tecnologias existentes ou a 

serem desenvolvidas. 

 

2.1.19.3.2. As metas serão estabelecidas em função da quantidade 

depositada no aterro, por habitante, tomando-se por base os 

quantitativos existentes nos registros de controle e estatística 

mencionados neste termo de referência. A quantidade de 

habitantes do Município de Campo Grande, para os fins do 
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cálculo de metas, será aquela divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

2.1.19.3.3. A redução de resíduos autóctones per capita ensejará em 

aumento da remuneração da contratada, na mesma 

proporção, incidente exclusivamente sobre o valor das 

receitas complementares. Assim, á título de exemplo, a 

obtenção de uma redução de 5% (cinco por cento) nos 

resíduos depositados no Aterro Sanitário, permitirá a 

CONCESSIONÁRIA, obter o percentual de 5% (cinco por 

cento) de acréscimo em receitas complementares. 

 

2.1.19.4. Resíduos produzidos em outros municípios e por grandes 

geradores: 

 

2.1.19.4.1. A CONCESSIONÁRIA somente poderá receber resíduos 

produzidos em outros municípios na hipótese de haver 

compatibilidade entre a classificação dos resíduos e o aterro 

sanitário, com prévia anuência da CONCEDENTE, que 

necessariamente figurará como interveniente anuente no 

instrumento contratual que vier a ser celebrado com o 

município ou a entidade geradora. 

 

2.1.19.4.2. Os valores percebidos pela CONCESSIONÁRIA em razão do 

recebimento de resíduos de outros municípios ou de grandes 

geradores, descontados os custos respectivos, na forma de 

ajuste complementar, serão considerados como receitas 

complementares. 

 

2.1.19.4.3. Os resíduos produzidos em outros municípios e por grandes 

geradores deverão ser admitidos respeitando-se a capacidade 
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e a vida útil do novo aterro, assim como a vigência do contrato 

de concessão. Caso haja esgotamento da capacidade do 

aterro, a implantação de novas células ou de outro aterro 

sanitário, dentro do prazo contratual, será de responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA. 

 

2.1.19.5. DOS VEÍCULOS COLETORES E OUTROS EQUIPAMENTOS 

 

2.1.19.6. Os veículos automotores equipados e adequados, necessários a 

cada tipo de serviço e as quantidades mínimas exigidas estão 

relacionados principalmente no Anexo II-B, com a relação 

quantitativa mínima de veículos automotores. 

 

2.1.19.7. As marcas, os modelos, capacidade e outras características dos 

veículos propostos para a realização dos serviços ficam a critério 

da licitante, respeitadas as seguintes condições: 

 

2.1.19.8. Para o dimensionamento da frota de caminhões coletores 

compactadores de resíduos sólidos será adotado um chassi com 

peso bruto total compatível com a caçamba coletora 

compactadora, com capacidade mínima de 15m3 de lixo 

compactado. 

 

2.1.19.9. Deverá ser mantida uma reserva correspondente a 20% (vinte por 

cento) da frota de caminhões coletores compactadores, além da 

utilizada diariamente na escala de serviço. 

 

2.1.19.10. Os veículos automotores equipados a serem apresentados pela 

contratada, para a realização de cada tipo de serviço, deverão 

ser adequados e disponíveis para uso imediato, ou seja, que os 

equipamentos estejam devidamente instalados nos chassis dos 
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veículos, e o conjunto deverá ser novo, sem uso. 

 

2.1.19.11. A CONCESSIONÁRIA vencedora deverá apresentar as 

máquinas, caminhões e veículos para vistoria e aprovação junto 

a CONCEDENTE, após a celebração do contrato, a qual se 

reserva o direito de solicitar a troca de equipamento e veículo 

que julgue não apresentar condições satisfatórias de uso.  

 
2.1.19.12. Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de 

operação, inclusive as unidades de reserva. 

 

2.1.19.13. Todos os veículos utilizados direta ou indiretamente na 

prestação dos serviços, deverão ser emplacados no município 

de Campo Grande – MS. 

 

2.1.19.14. Ressalta-se nessa exigência: 

 

• perfeito funcionamento do velocímetro e odômetro; 

 

• estado de conservação da pintura, sendo obrigatória a pintura 

anual do veículo e equipamento. 

 

2.1.19.15. Os veículos devem trazer além das placas regulamentares, as 

indicações necessárias ao reconhecimento da 

CONCESSIONÁRIA, de acordo com modelo padronizado pela 

CONCEDENTE. 

 

2.1.19.16. Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços de 

limpeza pública deverão respeitar os limites estabelecidos em lei 

para fontes sonoras. 
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2.1.19.17. A CONCESSIONÁRIA poderá propor a utilização de 

equipamentos auxiliares para a coleta de resíduos ou para 

utilização nos pontos de concentração. Estes deverão ser 

detalhadamente especificados e submetidos à aprovação da 

CONCEDENTE. 

 

2.1.19.18. A Prefeitura poderá, a qualquer momento, exigir a troca de 

veículo ou equipamento que não seja adequado às exigências 

dos serviços. 

 

2.1.19.19. A pintura dos veículos para padronização da frota, com 

aplicação de vinil adesivo recortado eletronicamente, deverá ser 

feita obrigatoriamente de acordo com as cores e dizeres 

padrões, determinados pela CONCEDENTE.  

 
2.1.19.20. A Contratada terá um prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir 

da data de início dos serviços, para adequar a sua frota aos 

padrões estabelecidos de pintura, determinados pela 

CONCEDENTE, podendo ser alterados, conforme conveniência 

da administração. 

 

2.1.19.21. DAS INSTALAÇÕES 

 

2.1.19.21.1. A CONCESSIONÁRIA deverá dispor, no mínimo, de 

instalações fixas como oficina, almoxarifado e adendos, 

providos de ferramental, estoque de componentes e peças, 

de forma a garantir, com regularidade, a manutenção dos 

veículos e reparação dos contêineres. 

 

2.1.19.21.2. Deverá também dispor de garagem ou pátio de 

estacionamento, não sendo permitida a permanência de 
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veículos na via pública, quando fora de serviço, ou mesmo 

aguardando o início dos trabalhos. 

 

2.1.19.21.3. A CONCESSIONÁRIA deverá também, dispor de 

instalações para atendimento do seu pessoal de operação, 

vestiário com chuveiros e sanitários, compatíveis com o 

número de empregados. 

 

2.1.19.21.4. A CONCESSIONÁRIA deverá dispor de um escritório para 

controle e planejamento das atividades. 

 

2.1.19.21.5. A CONCESSIONÁRIA deverá, na vigência do contrato, 

manter as suas expensas um telefone de utilidade pública, 

prefixo 0800 (zero oitocentos) para que os munícipes 

possam requerer, quando necessário, a presença da 

empresa, para a coleta de animais mortos, para o 

recolhimento de lixo extemporâneo e outras reclamações e 

sugestões pertinentes. 

 

2.1.19.21.6. Mensalmente ou quando solicitado, a CONCESSIONÁRIA 

deverá fornecer a CONCEDENTE, relatório das ligações 

recebidas. 

 

2.1.19.22. DO PESSOAL 

 

2.1.19.22.1. Competirá a CONCESSIONÁRIA a admissão de motoristas, 

ajudantes, mecânicos e demais empregados necessários ao 

desempenho dos serviços contratados, correndo por sua 

conta também os encargos necessários e demais exigências 

das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e 

outras de qualquer natureza. 
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2.1.19.22.2.  A Fiscalização da CONCEDENTE, terá direito de exigir a 

substituição, a qual deverá se realizar dentro de 48 

(quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta 

seja prejudicial ao bom andamento do serviço. 

 

2.1.19.22.3. Será terminantemente proibido aos empregados da 

CONCESSIONÁRIA realizar catação ou triagem, ingerirem 

bebidas alcoólicas em serviço e/ou pedirem gratificações de 

qualquer espécie. 

 

2.1.19.22.4. A guarnição deverá apresentar-se uniformizada e asseada, 

de acordo com as normas de segurança do trabalho 

pertinentes, inclusive com capas protetoras em dias de 

chuva, equipamentos de proteção individual etc., se as 

condições do serviço o exigir. 

 

2.1.19.22.5. Cabe à CONCESSIONÁRIA apresentar, nos locais e no 

horário de trabalho, os empregados devidamente 

uniformizados, providenciando veículos e equipamentos 

suficientes para a realização dos serviços. 

 

2.1.19.23. DO FORNECIMENTO E DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL RODOVIÁRIA 

 

2.1.19.23.1. Fica sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a 

aquisição, implantação, manutenção e reparo, fora das 

condições de garantia, da balança eletrônica digital 

rodoviária a ser instalada nos aterros sanitários, tanto o 

atualmente utilizado como o novo, atendendo às exigências 
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técnicas e legais, bem como possível atualização das 

mesmas. 

 

2.1.19.23.2. A balança para pesagem dos caminhões deverá ter 

capacidade mínima de 60 (sessenta) toneladas, com 

plataforma mínima de 18 (dezoito) metros de comprimento e 

3 (três) metros de largura, totalmente eletrônicas com 

células de carga, sem sistemas de alavanca, com indicação 

simultânea de peso bruto, líquido e tara. Deverá contar com 

módulo indicador digital e saída para computador (dotado de 

recurso fax-moden para envio de informações em tempo 

real), interligado com módulos controlados com teclado 

alfanumérico programável para indicação de hora, data, 

número consecutivo, placa e demais informações 

consideradas essenciais. 

 

2.1.19.23.3. O sistema deverá prever a instalação de célula fotoelétrica 

para identificação de veículos e sistema de filmagem dos 

veículos pesados. Deverá ser dotada de sistema de 

proteção contra descargas elétricas. 

 

2.1.19.23.4. A unidade deverá ser dotada de sistema de pesagem, 

controle e registro de entradas e saídas de resíduos ou 

subprodutos que serão utilizados para fins de 

acompanhamento do cumprimento das metas do contrato e 

do desempenho da CONCESSIONÁRIA. 

 

2.1.19.23.5. A balança eletrônica digital rodoviária deve ser submetida a 

aferição periódica de acordo com as exigências legais, bem 

como possível atualização das mesmas. 
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2.1.19.23.6. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o envio 

periódico dos relatórios referentes aos procedimentos de 

manutenção e aferição (relatório de conformidade) da 

balança eletrônica digital rodoviária. 

 

2.1.19.23.7. Os custos e os procedimentos envolvidos na manutenção e 

reposição de peças serão de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

 

2.1.19.24. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

 

2.1.19.24.1. Na execução dos trabalhos deverão ser obedecidas todas as 

normas pertinentes à Segurança e Medicina do Trabalho, 

incluindo, sem se restringir, o Capítulo V do Título II da 

Consolidação das Leis do Trabalho, bem como Legislação 

Complementar, Portarias e Normas Regulamentadoras 

pertinentes. 

 

2.1.19.24.2. Na elaboração e implementação das regras de segurança, 

especial atenção deverá ser dada aos problemas de 

trabalhos com o Aterro Sanitário, entre elas: possibilidade de 

contaminação de pessoas, emanação de gases tóxicos ou 

inflamáveis, etc. 

 

2.1.19.24.3. Com base no estabelecido nos planos de prevenção a 

CONCESSIONÁRIA deverá: 

 

a) ter, à disposição, os equipamentos necessários para 

combate a incêndio; 
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b) ter, em suas dependências, os Equipamentos de 

Proteção Individual necessários à execução dos diversos 

serviços; 

 

c) não permitir o acesso à área de trabalho de pessoas e 

equipamentos em desacordo com as normas; 

 

d) contar com transporte de emergência para casos de 

acidentes. 

 

2.1.19.24.4. A CONCEDENTE poderá a qualquer momento, exigir a 

mudança de procedimentos executivos ou a retirada de 

equipamentos e pessoas que estejam em desacordo com as 

normas de segurança. 

 

2.1.19.25. DA OUVIDORIA DA SPE – SOCIEDADE DE PROPÓSITO 

ESPECÍFICO. 

 

2.1.19.25.1. Assim que a SPE for constituída, a CONCESSIONÁRIA fica 

obrigada a manter linhas de comunicação direta com os 

usuários, minimamente, via telefone com acesso gratuito via 

0800 (zero oitocentos) e via internet. 

 

2.1.19.26. QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA. 

     

Item Serviços 

Unidade  

de 

Medida 

Quantidade 

Ano 

 

Quantidade 

Projetada para 

os 25 Anos 

 
1 

Coleta, Transporte e Destinação Final de 

Resíduos Sólidos  Domiciliares e Comerciais. 
ton 209.283,60 7.689.100,01 

2 

Tratamento e Disposição Final Ambiental-

mente Adequada dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares e Comerciais. 

ton 167.426,88 6.151.280,01 
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3 
Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos 

Sólidos dos Serviços de Saúde. 
ton 900,00 39.905,93 

4 
Coleta e Transporte de resíduos Sólidos 

Domiciliares e Comerciais em Distritos. 
mês 12,00 300,00 

5 
Coordenação da UTR – Usina de Triagem de 

Resíduos. 
mês 12,00 300,00 

6 

Cremação de Animais Mortos de Pequeno 

Porte – CCZ. 

 

Kg 216.000,00 6.773.918,82 

7 
Coleta, Transporte e Destinação Final de 

Resíduos Classe II-B Inertes. 
ton 55.440,00 2.011.563,25 

8 
Coleta e transporte de materiais recicláveis – 

Coleta Seletiva 
ton 28.538,67 1.048.513,60 

9 

Varrição de Ruas, Vias e Logradouros 

Públicos, com Destinação e Disposição Final 

dos Resíduos. 

km 67.817,88 1.695.447,00 

10 
Gerenciamento de 05 (cinco) EcoPontos 

 
mês 12,00 300,00 

11 
Capina, Raspagem e Roçagem Manual, com 

Destinação e Disposição Final dos Resíduos. 
m2 3.508.440,00 87.711.000,00 

12 
Pintura de Meio fio. 

 
km 2.719,56 67.990,26 

13 

Roçada Mecanizada com Acabamento, com 

Destinação e Disposição Final dos Resíduos. 

 

m2 3.416.946,00 85.423.650,00 

14 

Limpeza de Caixas de Boca de Lobo, com 

Destinação e Disposição Final dos Resíduos. 

 

unid 20.716,80 517.920,00 

15 

Roçada Mecanizada com Máquina Costal, 

com Destinação e Disposição Final dos 

Resíduos. 

m2 1.784.328,00 44.608.200,00 

16 

Roçada Mecanizada com Trator e 

Acabamento, com Destinação e Disposição 

Final dos Resíduos 

m2 3.656.796,00 91.419.900,00 

 

 

2.1.19.26.1. A projeção de unidades produzidas dos itens 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 

constantes da tabela acima - “Quantitativos de Referência”, foram 

projetados para o período de 25 anos, nas proporções do crescimento 

vegetativo histórico da população, conforme dados do IBGE. 


