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Av. Dr. Jerson Dias, 500, Centro Administrativo, bairro Estiva, Itajubá 

PREÂMBULO 

O Consórcio Intermunicipal dos Municípios

CIMASAS, através do Presidente 

através da Portaria nº 10/2015

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nos

complementar nº 123 e demais normas

1. OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

termos da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, 

micro e pequenas empresas, normas específicas e anexos que integram o presente Edital, 

e julgado no dia 05/08/2016 às 

situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 

Minas Gerais. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTI

2.1. Somente poderão apresentar proposta, empresas 

condições deste Edital e de seus anexos.

2.2. Não poderão participar da licitação:

2.2.1. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

2.2.2. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua f

2.2.3. Empresas que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do 

direito de licitar por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, 

Municipal. 

2.3. Os envelopes contendo os document

entregues simultaneamente no Protocolo do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 

situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 

Minas Gerais, até às 13 horas e 45 minutos

transparentes, separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e 

frontais, em caracteres destacados, além da identificação da licitante, os seguintes di
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Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí para

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e de seu 

10/2015, torna público que fará realizar licitação,

nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

normas específicas que integram este Edital. 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

termos da Lei Federal nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, Lei Municipal

, normas específicas e anexos que integram o presente Edital, 

às 14 horas, no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 

situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

Somente poderão apresentar proposta, empresas legalmente estabelecidas 

condições deste Edital e de seus anexos. 

Não poderão participar da licitação: 

ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 

que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do 

direito de licitar por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, 

Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta Comercial

entregues simultaneamente no Protocolo do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 

situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 

13 horas e 45 minutos horas do dia 05 de agosto de 2016

transparentes, separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e 

frontais, em caracteres destacados, além da identificação da licitante, os seguintes di

279, tel.: (35) 3692-1162 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

para Aterro Sanitário – 

 Presidente, designados 

licitação, na modalidade de 

 suas alterações, Lei 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, nos 

unicipal 2.712/2009 das 

, normas específicas e anexos que integram o presente Edital, a ser analisado 

horas, no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 

situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 

 e que satisfaçam as 

ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 

que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com suspensão do 

direito de licitar por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, 

os de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser 

entregues simultaneamente no Protocolo do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 

situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 

05 de agosto de 2016, em envelopes não 

transparentes, separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e 

frontais, em caracteres destacados, além da identificação da licitante, os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE 01 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº. 01/16 EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO

EMPRESA 

ENVELOPE 02  

PROPOSTA COMERCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 

EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA 

EMPRESA 

3. ENVELOPE DE Nº 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

O envelope nº 01, relativo à documentação, deverá conter:

3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

3.1.1. Certificado de Condição de Microempreendedor 

empresário individual; 

3.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e de todas alterações ou da consolidação 

respectiva. Devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária e 

sociedade simples, e no caso de sociedad

designação de seus administradores;

3.1.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

a atividade assim o exigir, devendo todos os documentos estarem traduzidos para o vernáculo por 

tradutor oficial; 

3.1.4. Em qualquer dos casos acima enumerados, 

deverá ser compatível com o

3.1.5. REGULARIDADE FISCAL

3.1.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal 

da União e Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos previdenciários 
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HABILITAÇÃO 

PERMANENTE DE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA 

OMERCIAL             

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 01/16 

EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

O envelope nº 01, relativo à documentação, deverá conter: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

Certificado de Condição de Microempreendedor Individual ou Registro comercial, no caso de 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e de todas alterações ou da consolidação 

respectiva. Devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária e 

sociedade simples, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição ou 

designação de seus administradores; 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir, devendo todos os documentos estarem traduzidos para o vernáculo por 

qualquer dos casos acima enumerados, o objeto constante do ato constitutivo da empresa 

deverá ser compatível com o objeto licitado. 

REGULARIDADE FISCAL 

Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa 

e Certidão Negativa de Débitos previdenciários –

279, tel.: (35) 3692-1162 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

Registro comercial, no caso de 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e de todas alterações ou da consolidação 

respectiva. Devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária e 

e por ações, acompanhado de documentos de eleição ou 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir, devendo todos os documentos estarem traduzidos para o vernáculo por 

constante do ato constitutivo da empresa 

Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa 

– Previdência Social; 
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3.1.7. Certidão negativa de débitos

sede da licitante; 

3.1.8. Certidão negativa de tributos municipal, mobiliários e imobiliários, emitida pelo município da sede 

do licitante; 

3.1.9. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia p

situação regular; 

3.1.10.  Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca 

onde a licitante possua sua sede, com data não superior a 

a sessão de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação da presente licitação;

3.1.11.  Certidão negativa de débitos trabalhistas 

3.1.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1.13. Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital 

3.1.14. Atestado de visita técnica: 

3.1.15. A visita técnica deverá ser realizada por

da visita, a vinculação junto 

3.1.16. A empresa interessada deverá solicitar o agendamento da visita técnica 

através do email licitaitajuba@gmail.com

de Licitações situado no Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, localizado na 

Avenida Doutor Jerson Dias

Gerais. 

3.1.17. O comprovante original da visita técnica deverá ser juntado

3.1.18.  Prova de registro junto ao CREA, em nome da empresa e de seus responsáveis técnicos;

3.1.19. Capacitação Técnico-profission

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de obra ou

será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes;

3.1.20. Para fins de comprovação através do atestado de responsabilidade técnica de que trata o subitem

acima, por execução de obra ou serviço de características semelhantes, considerar

atestado o profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidad
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Certidão negativa de débitos quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade d

Certidão negativa de tributos municipal, mobiliários e imobiliários, emitida pelo município da sede 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – 

Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca 

onde a licitante possua sua sede, com data não superior a  60 (sessenta) dias da data designada para 

ssão de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação da presente licitação;

Certidão negativa de débitos trabalhistas - CDT 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital – ANEXO IV;

 

A visita técnica deverá ser realizada por representante credenciado que deverá comprovar no ato 

a vinculação junto à empresa. 

interessada deverá solicitar o agendamento da visita técnica 

licitaitajuba@gmail.com e/ou telefone (35) 3692-1734 e/ou no Departamento 

Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, localizado na 

Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas 

O comprovante original da visita técnica deverá ser juntado no envelope 1, obrigatoriamente.

Prova de registro junto ao CREA, em nome da empresa e de seus responsáveis técnicos;

profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 

ução de obra ou serviço de características semelhantes. A comprovação de aptidão 

será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

registrados nas entidades profissionais competentes; 

ção através do atestado de responsabilidade técnica de que trata o subitem

acima, por execução de obra ou serviço de características semelhantes, considerar

atestado o profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidad

279, tel.: (35) 3692-1162 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
quando a dívida junto à Receita Estadual, da unidade da federação da 

Certidão negativa de tributos municipal, mobiliários e imobiliários, emitida pelo município da sede 

 FGTS – demonstrando 

Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca 

dias da data designada para 

ssão de recebimento e abertura dos envelopes de habilitação da presente licitação; 

ANEXO IV; 

que deverá comprovar no ato 

interessada deverá solicitar o agendamento da visita técnica até o dia 29/07/16 

1734 e/ou no Departamento 

Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, localizado na 

Itajubá, Estado de Minas 

no envelope 1, obrigatoriamente. 

Prova de registro junto ao CREA, em nome da empresa e de seus responsáveis técnicos; 

al: comprovação do licitante de possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 

A comprovação de aptidão 

será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente 

ção através do atestado de responsabilidade técnica de que trata o subitem 

acima, por execução de obra ou serviço de características semelhantes, considerar-se-á que no 

atestado o profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
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competente executou ou esteja executando diretamente obras de implantação e operação de Aterro 

Sanitário de resíduos sólidos urbanos l

emitida pela FEAM/COPAM ou, por outro órgão competente quando se 

(L.O. ou L.O.P), consideradas parcelas de maior relevância técnica.

3.1.21. As parcelas de maior relevância técnica

seguir:  

3.1.22. Operação e Manutenção de Aterro Sanitário de resíduos 

aplicação de manta de PEAD,

manutenção do sistema de drenagem de gases, manutenção d

drenagem pluvial e manutenção do

Manutenção de Unidade de Triagem e Compostagem de resíduos sólidos urbanos; 

3.1.23. Comprovante de que o responsável técnico é membro do Quadro Permanente da 

com ela possua contrato de prestação de serviços,

3.1.24. Carteira de Trabalho e Previdência Social 

Registro de Empregados – fotocópia autenticada 

3.1.25. Contrato Social – fotocópia autenticada 

3.1.26. Contrato particular firmado com a empresa propon

reconhecida –, ou; 

3.1.27. No caso do profissional que será o responsável técnico pela obra ser também o responsável

técnico da empresa junto ao CREA, a apresentação do registro solicitado no subitem acima, 

comprova vínculo com a empresa;

3.1.28. Comprovação da capacidade técnica 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais 

competentes (CREA), que comprovem a experiência da e

na quantidade a seguir descrita, considerada

3.1.29. Operação e Manutenção de Aterro Sanitário de resíduos sólidos urbanos licenciado, 

(acompanhado da respectiva licença), com quantidad

envolvendo a aplicação de manta de PEAD, manutenção de sistema de drenagem de líquidos 

percolados, manutenção do sistema de drenagem de gases, manutenção de piezômetros, 

manutenção do sistema drenagem pluvial e manutenção 

Operação e Manutenção de U

quantidade mínima: 280 toneladas/mês
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competente executou ou esteja executando diretamente obras de implantação e operação de Aterro 

io de resíduos sólidos urbanos licenciado, acompanhado da respectiva Licença Ambiental 

emitida pela FEAM/COPAM ou, por outro órgão competente quando se 

(L.O. ou L.O.P), consideradas parcelas de maior relevância técnica. 

As parcelas de maior relevância técnica estão definidas no instrumento convocatório, como a 

de Aterro Sanitário de resíduos sólidos urbanos licenciado

aplicação de manta de PEAD, manutenção de sistema de drenagem de 

drenagem de gases, manutenção de piezômetros, manutenção do sistema

pluvial e manutenção do sistema de impermeabilização da área

de Triagem e Compostagem de resíduos sólidos urbanos; 

Comprovante de que o responsável técnico é membro do Quadro Permanente da 

com ela possua contrato de prestação de serviços, através de: 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – fotocópia autenticada – e Ficha ou folha do Livro de 

fotocópia autenticada – ou; 

fotocópia autenticada – ou; 

Contrato particular firmado com a empresa proponente – fotocópia autenticada com firma 

No caso do profissional que será o responsável técnico pela obra ser também o responsável

técnico da empresa junto ao CREA, a apresentação do registro solicitado no subitem acima, 

com a empresa; 

Comprovação da capacidade técnica operacional, através de atestado (s) fornecido (

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais 

competentes (CREA), que comprovem a experiência da empresa na execução dos seguintes itens, 

na quantidade a seguir descrita, consideradas parcelas de maior relevância técnica:

Operação e Manutenção de Aterro Sanitário de resíduos sólidos urbanos licenciado, 

(acompanhado da respectiva licença), com quantidade mínima: 1.400,00 toneladas/mês,

envolvendo a aplicação de manta de PEAD, manutenção de sistema de drenagem de líquidos 

percolados, manutenção do sistema de drenagem de gases, manutenção de piezômetros, 

manutenção do sistema drenagem pluvial e manutenção do sistema de impermeabilização

Operação e Manutenção de Unidade de Triagem e Compostagem de resíduos sólidos urbanos

toneladas/mês;  

279, tel.: (35) 3692-1162 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
competente executou ou esteja executando diretamente obras de implantação e operação de Aterro 

icenciado, acompanhado da respectiva Licença Ambiental 

emitida pela FEAM/COPAM ou, por outro órgão competente quando se tratar de outro Estado 

definidas no instrumento convocatório, como a 

urbanos licenciado, envolvendo a 

sistema de drenagem de líquidos percolados, 

manutenção do sistema 

da área e Operação e 

de Triagem e Compostagem de resíduos sólidos urbanos;  

Comprovante de que o responsável técnico é membro do Quadro Permanente da empresa, ou que 

e Ficha ou folha do Livro de 

fotocópia autenticada com firma 

No caso do profissional que será o responsável técnico pela obra ser também o responsável 

técnico da empresa junto ao CREA, a apresentação do registro solicitado no subitem acima, 

fornecido (s) por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais 

mpresa na execução dos seguintes itens, 

de maior relevância técnica: 

Operação e Manutenção de Aterro Sanitário de resíduos sólidos urbanos licenciado, 

mínima: 1.400,00 toneladas/mês, 

envolvendo a aplicação de manta de PEAD, manutenção de sistema de drenagem de líquidos 

percolados, manutenção do sistema de drenagem de gases, manutenção de piezômetros, 

do sistema de impermeabilização da área e 

de Triagem e Compostagem de resíduos sólidos urbanos, com 
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3.1.30. Declaração – Termo de Compromisso 

técnicos referidos no sub-item 3.3.4, será o responsável técnico pela execução da obra, conforme 

ANEXO VI; 

3.1.31. Caso a Licitante necessite substituir este profissional, dever

apreciação do Consórcio CIMASAS o novo 

atestado técnico de execução de obra ou serviço de características semelhantes, conforme sub

3.3.4 deste edital.; 

3.1.32. Declaração de que a empresa licitante possui em disponibilidade os equipamentos e pessoal para 

execução do objeto da presente licitação 

3.1.33. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO

3.1.34. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,

apresentados na forma da lei, assinados por profissional competente e pelos diretores da empresa, 

vedada a substituição por balancete ou balanços provisórios, comprovando a boa situação 

econômico-financeira da licitante, consubstanciada nos

apresentado em memória de 

(ILC), igual ou superior a 1,00 e Endividamento Geral (EG) igual ou  inferior que 

3.1.35. Os índices serão obtidos pelas fórmul

ILC =  
  

Onde, ILC é o Índice

EG é o Endividamento

   AC é o Ativo

   PC é o Passivo

   PL é o Patrimônio

      ELP é o Exigível

3.1.36. As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado assim como as 

demonstrações contábeis e as demais empresas deverão apresentá

livro diário devidamente arquivado no órgão competente, assinado por c

CRC e pelo sócio gerente, incluindo o termo de abertura e encerramento;

3.1.37. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório de Distribuição do domicílio 

ou sede do licitante, em data de emissão não anterior a 60 (sess

certame, se outro prazo não constar do documento.
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Termo de Compromisso – da Licitante de que o responsável, detentor dos 

item 3.3.4, será o responsável técnico pela execução da obra, conforme 

Caso a Licitante necessite substituir este profissional, deverá apresentar imediatamente para

CIMASAS o novo responsável. Este deverá conter em seu acervo, 

atestado técnico de execução de obra ou serviço de características semelhantes, conforme sub

Declaração de que a empresa licitante possui em disponibilidade os equipamentos e pessoal para 

execução do objeto da presente licitação – ANEXO VII. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,

apresentados na forma da lei, assinados por profissional competente e pelos diretores da empresa, 

vedada a substituição por balancete ou balanços provisórios, comprovando a boa situação 

financeira da licitante, consubstanciada nos seguintes índices

memória de cálculo assinado por contador habilitado: Índice 

(ILC), igual ou superior a 1,00 e Endividamento Geral (EG) igual ou  inferior que 

Os índices serão obtidos pelas fórmulas: 

 (  AC ) 
  

e EG  =   (  PC + ELP  )
. ( PC )   PL 

Índice de Liquidez Corrente; 

Endividamento Geral; 

Ativo Circulante;  

Passivo Circulante;  

Patrimônio Líquido; 

Exigível a Longo Prazo; 

As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado assim como as 

demonstrações contábeis e as demais empresas deverão apresentá-lo, através da cópia extraída do 

livro diário devidamente arquivado no órgão competente, assinado por contador com registro no 

CRC e pelo sócio gerente, incluindo o termo de abertura e encerramento; 

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório de Distribuição do domicílio 

, em data de emissão não anterior a 60 (sessenta) dias da data da abertura do 

certame, se outro prazo não constar do documento. 

279, tel.: (35) 3692-1162 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
da Licitante de que o responsável, detentor dos atestados 

item 3.3.4, será o responsável técnico pela execução da obra, conforme – 

apresentar imediatamente para 

responsável. Este deverá conter em seu acervo, 

atestado técnico de execução de obra ou serviço de características semelhantes, conforme sub-item 

Declaração de que a empresa licitante possui em disponibilidade os equipamentos e pessoal para 

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, assinados por profissional competente e pelos diretores da empresa, 

vedada a substituição por balancete ou balanços provisórios, comprovando a boa situação 

seguintes índices, que deverá ser 

Índice de Liquidez Corrente 

(ILC), igual ou superior a 1,00 e Endividamento Geral (EG) igual ou  inferior que 0,50. 

) 

As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço publicado assim como as 

lo, através da cópia extraída do 

ontador com registro no 

Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório de Distribuição do domicílio 

enta) dias da data da abertura do 
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3.1.38. Comprovação de possuir capital social igual ou superior a 10% do valor total estimado da 

licitação, ou seja, R$ 346.920,00

3.1.39. Os documentos de habilitação, deverão ser 

processo de cópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, 

desde que perfeitamente legíveis, preferencialmente para agilizar os procedimentos que 

estejam numerados e na ordem prevista no

cópias dos documentos na Secretaria Municipal de Planejamento, a Av. Dr. Jerson Dias, nº 

500, Estiva, Itajubá-MG, Tel.: (0xx35) 3692

de antecedência da data de aber

3.1.40. As certidões que não contiverem prazo de validade expressos na documentação não poderão ter 

sua data de expedição anterior a 60 

3.1.41. Todos os documentos deverão estar dentro dos seus r

3.1.42. Declaração de mão-de-obra infantil, conforme Lei 9.854/99, de acordo com o modelo do (Anexo 

IX). 

3.1.43. Declaração, emitida pelo licitante, em papel timbrado, de inexistência de fato impeditivo à 

habilitação, conforme modelo (Anexo X).

 

3.1.44. ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA COMERCIAL

3.1.45.  A licitante proponente deverá preencher 

valor unitário e total para prestação dos serviços 

Edital. Será aceita planilha computadorizada pela proponente, desde que guarde, sob pena de 

desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha do

às atividades, unidades e quantidades.

3.1.46.  O preço proposto deverá comp

(inclusive adicional de insalubridade, seguros, e demais encargos necessários), ferramentais e 

equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas 

contidas neste edital, necessários à perfeita execução de todos os serviços, assim como sua 

remuneração e lucro. 

3.1.47. Na hipótese de incoerência entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro;

3.1.48. O prazo de validade da proposta é de 
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Comprovação de possuir capital social igual ou superior a 10% do valor total estimado da 

346.920,00. 

Os documentos de habilitação, deverão ser apresentados no original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, 

desde que perfeitamente legíveis, preferencialmente para agilizar os procedimentos que 

estejam numerados e na ordem prevista no edital, a licitante poderá ainda autenticar as 

cópias dos documentos na Secretaria Municipal de Planejamento, a Av. Dr. Jerson Dias, nº 

MG, Tel.: (0xx35) 3692-1734, desde que observado o prazo de 48 horas 

de antecedência da data de abertura do processo. 

As certidões que não contiverem prazo de validade expressos na documentação não poderão ter 

sua data de expedição anterior a 60 (sessenta) dias da data de abertura da presente licitação;

Todos os documentos deverão estar dentro dos seus respectivos prazos de validade;

obra infantil, conforme Lei 9.854/99, de acordo com o modelo do (Anexo 

Declaração, emitida pelo licitante, em papel timbrado, de inexistência de fato impeditivo à 

conforme modelo (Anexo X). 

PROPOSTA COMERCIAL 

A licitante proponente deverá preencher planilha de quantidades e preços 

para prestação dos serviços de acordo com o Anexo I que integra o presen

. Será aceita planilha computadorizada pela proponente, desde que guarde, sob pena de 

desclassificação, absoluta fidelidade com a planilha do Consórcio CIMASAS, no que se referem 

unidades e quantidades. 

O preço proposto deverá compreender todas as despesas com mão de obra e encargos sociais 

(inclusive adicional de insalubridade, seguros, e demais encargos necessários), ferramentais e 

equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas 

as neste edital, necessários à perfeita execução de todos os serviços, assim como sua 

Na hipótese de incoerência entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro;

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias. 

279, tel.: (35) 3692-1162 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
Comprovação de possuir capital social igual ou superior a 10% do valor total estimado da 

apresentados no original ou por qualquer 

processo de cópia autenticada em cartório ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, 

desde que perfeitamente legíveis, preferencialmente para agilizar os procedimentos que 

dital, a licitante poderá ainda autenticar as 

cópias dos documentos na Secretaria Municipal de Planejamento, a Av. Dr. Jerson Dias, nº 

1734, desde que observado o prazo de 48 horas 

As certidões que não contiverem prazo de validade expressos na documentação não poderão ter 

a) dias da data de abertura da presente licitação; 

espectivos prazos de validade; 

obra infantil, conforme Lei 9.854/99, de acordo com o modelo do (Anexo 

Declaração, emitida pelo licitante, em papel timbrado, de inexistência de fato impeditivo à 

reços unitários constando o 

Anexo I que integra o presente 

. Será aceita planilha computadorizada pela proponente, desde que guarde, sob pena de 

CIMASAS, no que se referem 

reender todas as despesas com mão de obra e encargos sociais 

(inclusive adicional de insalubridade, seguros, e demais encargos necessários), ferramentais e 

equipamentos, tributos federais, estaduais e municipais, atentando as especificações técnicas 

as neste edital, necessários à perfeita execução de todos os serviços, assim como sua 

Na hipótese de incoerência entre o preço unitário e o total do item, prevalecerá o primeiro; 
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3.1.49. Não poderão constar nas propostas, reduções, descontos e/ou ofertas especiais e nem propostas 

alternativas. 

3.1.50. Os preços propostos deverão ser expressos em reais.

3.1.51.  Anexo à proposta a empresa deverá apresentar o cronograma físico

3.1.52. Anexo à proposta a empresa deverá apresentar também a Planilha Demonstrativa de Composição 

de Custos, detalhamento d

Quantidades e Preços Unitários 

desclassificação da sua proposta. Além das planilhas demonstrativas de composição de custo, a 

proposta deverá, obrigatoriamente, apresentar uma relação detalhada dos insumos, que demonstre 

os seus valores unitários, como preço de óleo diesel, pneus, e

etc. 

3.1.53. O objeto ora licitado será a

3.1.54. O preço máximo estipulado para o pagamento pelo 

serviços é de R$ 3.469.200

por ano. 

3.1.55. RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS

3.1.56. A abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, realizar

no Capítulo I, item 1 deste Edital em reunião pública, presente os membros da C

representantes dos licitantes que comparecerem, desenvolvendo

acordo com as fases estabelecidas neste Capítulo;

3.1.57. Os licitantes que não cumprirem o estabelecido no item 2.2 não terão seus envelopes abertos e 

serão considerados desqualificados;

3.1.58. Aberta à reunião, os representantes das licitantes presentes serão convidados a rubricar, 

juntamente com os membros da Comissão, os invólucros que encerram as propostas das 

concorrentes, após o que, processar

habilitação, para exame e eventual impugnação por parte de quaisquer representantes;

3.1.59. Caso não haja possibilidade de apreciação imediata, a Comissão designará nova data e horário 

para a realização de segunda reunião

3.1.60. Concluído o exame da documentação apresentada e das impugnações que tenham sido 

formuladas, cumprirá à Comissão anunciar sua decisão com respeito à habilitação das empresas 

licitantes e consultá-las so

prazo para esse fim; 
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as propostas, reduções, descontos e/ou ofertas especiais e nem propostas 

Os preços propostos deverão ser expressos em reais. 

Anexo à proposta a empresa deverá apresentar o cronograma físico-financeiro dos 

à proposta a empresa deverá apresentar também a Planilha Demonstrativa de Composição 

de Custos, detalhamento do BDI, e encargos sociais, em conformidade com a Planilha de 

Preços Unitários - Anexo II e o Memorial Descritivo – 

da sua proposta. Além das planilhas demonstrativas de composição de custo, a 

proposta deverá, obrigatoriamente, apresentar uma relação detalhada dos insumos, que demonstre 

os seus valores unitários, como preço de óleo diesel, pneus, epi’s, ferramentas, equipamentos, 

será a um único licitante. 

O preço máximo estipulado para o pagamento pelo Consórcio CIMASAS 

3.469.200,00 (três milhões, quatrocentos e sessenta e nove 

RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS

A abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, realizar-se-á no dia, hora e local fixados 

no Capítulo I, item 1 deste Edital em reunião pública, presente os membros da C

representantes dos licitantes que comparecerem, desenvolvendo-se os trabalhos da licitação de 

acordo com as fases estabelecidas neste Capítulo; 

Os licitantes que não cumprirem o estabelecido no item 2.2 não terão seus envelopes abertos e 

considerados desqualificados; 

Aberta à reunião, os representantes das licitantes presentes serão convidados a rubricar, 

juntamente com os membros da Comissão, os invólucros que encerram as propostas das 

concorrentes, após o que, processar-se-á a abertura dos envelopes que contêm os documentos de 

habilitação, para exame e eventual impugnação por parte de quaisquer representantes;

Caso não haja possibilidade de apreciação imediata, a Comissão designará nova data e horário 

para a realização de segunda reunião, destinada à proclamação do resultado da habilitação;

Concluído o exame da documentação apresentada e das impugnações que tenham sido 

formuladas, cumprirá à Comissão anunciar sua decisão com respeito à habilitação das empresas 

sobre seu eventual interesse na interposição de recursos e retenção de 

279, tel.: (35) 3692-1162 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
as propostas, reduções, descontos e/ou ofertas especiais e nem propostas 

financeiro dos serviços. 

à proposta a empresa deverá apresentar também a Planilha Demonstrativa de Composição 

, em conformidade com a Planilha de 

 Anexo I, sob pena de 

da sua proposta. Além das planilhas demonstrativas de composição de custo, a 

proposta deverá, obrigatoriamente, apresentar uma relação detalhada dos insumos, que demonstre 

ferramentas, equipamentos, 

CIMASAS para execução dos 

ove mil e duzentos reais), 

RECEBIMENTO E ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

á no dia, hora e local fixados 

no Capítulo I, item 1 deste Edital em reunião pública, presente os membros da Comissão e os 

se os trabalhos da licitação de 

Os licitantes que não cumprirem o estabelecido no item 2.2 não terão seus envelopes abertos e 

Aberta à reunião, os representantes das licitantes presentes serão convidados a rubricar, 

juntamente com os membros da Comissão, os invólucros que encerram as propostas das 

dos envelopes que contêm os documentos de 

habilitação, para exame e eventual impugnação por parte de quaisquer representantes; 

Caso não haja possibilidade de apreciação imediata, a Comissão designará nova data e horário 

, destinada à proclamação do resultado da habilitação; 

Concluído o exame da documentação apresentada e das impugnações que tenham sido 

formuladas, cumprirá à Comissão anunciar sua decisão com respeito à habilitação das empresas 

bre seu eventual interesse na interposição de recursos e retenção de 
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3.1.61. Havendo manifestação da vontade de recorrer da decisão da Comissão, ao(s) licitante(s) é 

outorgado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentá

3.1.62. Julgado(s) o(s) recurso(s) referentes a habilitação, a Comissão comunicará o resultado ao(s) 

licitantes(s), designando nova data para abertura dos envelopes de nº 02 (PROPOSTA 

COMERCIAL); 

3.1.63. Havendo renúncia expressa, por parte do(s) licitante(s), do seu direit

contra a decisão da Comissão no que tange à habilitação, proceder

de nº 02 - Proposta Comercial dos licitantes habilitados, fazendo

pelos membros da Comissão Permanen

presentes, e devolvendo-se o envelope “Proposta” aos licitantes inabilitados;

3.1.64. Para ter direito a manifestar

direito de interpor recurso, cada licitante deverá indicar um representante, devidamente munido 

de carta de preposição (Anexo VIII), assinada por quem de dir

3.1.65. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

3.2.  Após decisão sobre os recursos interpostos na fase de habilitação, processar

propostas; 

3.3. Será classificado em primeiro lugar o licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL 

“Planilha de Quantidades e Preços Unitários Anexo II”, e devidamente justificado na Planilha de 

Composição de Custos, atendidas as exigências contidas neste Edital e seus A

item 4.7; 

3.4.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 

segundo do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação far

qual todos os licitantes serão convocados;

3.5. Serão desclassificadas: 

3.5.1. As propostas em que contenham qualquer supressão ou alteração nas planilhas do Anexo II; 

3.5.2. As propostas que não atendam às exigências deste edital;

3.5.3. As propostas com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do ar

3.5.4. As propostas que não comprovem na planilha de composição de custos a viabilização da execução 

do objeto licitado  

3.6. Não serão considerados vantagens não previstas no edital e seus anexos.
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Havendo manifestação da vontade de recorrer da decisão da Comissão, ao(s) licitante(s) é 

outorgado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentá-lo, por escrito; 

lgado(s) o(s) recurso(s) referentes a habilitação, a Comissão comunicará o resultado ao(s) 

licitantes(s), designando nova data para abertura dos envelopes de nº 02 (PROPOSTA 

Havendo renúncia expressa, por parte do(s) licitante(s), do seu direito de interpor(em) recurso 

contra a decisão da Comissão no que tange à habilitação, proceder-se-á a abertura dos envelopes 

Proposta Comercial dos licitantes habilitados, fazendo-se rubricar as vias das propostas 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes dos licitantes 

se o envelope “Proposta” aos licitantes inabilitados;

Para ter direito a manifestar-se no curso do procedimento licitatório, inclusive para renunciar ao 

direito de interpor recurso, cada licitante deverá indicar um representante, devidamente munido 

Anexo VIII), assinada por quem de direito e com firma reconhecida.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Após decisão sobre os recursos interpostos na fase de habilitação, processar-

Será classificado em primeiro lugar o licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL 

Preços Unitários Anexo II”, e devidamente justificado na Planilha de 

Composição de Custos, atendidas as exigências contidas neste Edital e seus A

No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 

segundo do artigo 3º da Lei nº 8.666/93, a classificação far-se-á por sorteio, em ato público, para o 

rão convocados; 

s propostas em que contenham qualquer supressão ou alteração nas planilhas do Anexo II; 

propostas que não atendam às exigências deste edital; 

com preços manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48 da Lei 8.666/93;

que não comprovem na planilha de composição de custos a viabilização da execução 

Não serão considerados vantagens não previstas no edital e seus anexos. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 
Havendo manifestação da vontade de recorrer da decisão da Comissão, ao(s) licitante(s) é 

lgado(s) o(s) recurso(s) referentes a habilitação, a Comissão comunicará o resultado ao(s) 

licitantes(s), designando nova data para abertura dos envelopes de nº 02 (PROPOSTA 

o de interpor(em) recurso 

á a abertura dos envelopes 

se rubricar as vias das propostas 

te de Licitação e pelos representantes dos licitantes 

se o envelope “Proposta” aos licitantes inabilitados; 

se no curso do procedimento licitatório, inclusive para renunciar ao 

direito de interpor recurso, cada licitante deverá indicar um representante, devidamente munido 

eito e com firma reconhecida. 

-se-á o julgamento das 

Será classificado em primeiro lugar o licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL 

Preços Unitários Anexo II”, e devidamente justificado na Planilha de 

Composição de Custos, atendidas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos, em especial o 

No caso de empate entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no parágrafo 

á por sorteio, em ato público, para o 

s propostas em que contenham qualquer supressão ou alteração nas planilhas do Anexo II;  

t. 48 da Lei 8.666/93; 

que não comprovem na planilha de composição de custos a viabilização da execução 
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4. CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS 

4.1. Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas;

4.2. A licitante vencedora deverá ainda:

4.3. Cumprir estritamente as normas e recomendações técnicas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), dos órgãos ambientais, de segurança do trab

execução dos serviços. 

4.4. Fazer uso de todos os equipamentos, inclusive os de uso pessoal, necessários para assegurar a plena 

execução dos serviços objeto desta contratação, dentro dos padrões de qualidade exigíveis, sendo 

estes de inteira responsabilidade da licitante vencedora.

4.5. Manter os equipamentos e ferramentais em perfeitas condições de uso, especialmente as máquinas e 

o veículo de transporte dos funcionários, de forma a evitar acidentes de trabalho e atraso na execução 

dos serviços, assegurando os resultados esperados.

4.6. Substituir imediatamente os equipamentos por outros de características idênticas quando os mesmos 

por qualquer defeito técnico estiverem prejudicando a perfeita execução dos serviços.

4.7. Dispor e fazer uso de material e equipamentos de proteção (isolamento) e de segurança pessoal, 

necessários e obrigatórios a execução destes serviços.

4.8. Fazer cumprir os limites de horários dos serviços, sendo a jornada mínima de trabalho conforme 

estabelece a CLT, 44 (quarenta e q

além desse horário, sábados, domingos e feriados, as horas extras correrão exclusivamente por conta 

da licitante vencedora. 

4.9. Competirá a contratada a admissão e demissão de pessoal dentro d

em conformidade com a Convenção Coletiva pertinente a cada Trabalhador que atue no Aterro 

Sanitário do Consórcio CIMASAS

4.10. Manter em seu quadro de funcionários todos os cargos requisitados necessários a execução dos 

serviços, devidamente registrados, com comprovação mensal deste registro através do livro de 

registro de funcionários das guias de recolhimento da previdência social e do fundo de garantia e da 

SEFIP. 

4.11. Todos os profissionais registrados deverão ter comprovada e

carteira profissional de trabalho, deverão ser idôneos e de boa apresentação.

4.12. Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação por escrito que, nesse sentido lhe fizer 

o Consórcio CIMASAS, qualquer de seus empr
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CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À PRESTAÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS

Cumprir dentro do prazo contratual as obrigações assumidas; 

A licitante vencedora deverá ainda: 

Cumprir estritamente as normas e recomendações técnicas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), dos órgãos ambientais, de segurança do trabalho e do Consórcio 

Fazer uso de todos os equipamentos, inclusive os de uso pessoal, necessários para assegurar a plena 

execução dos serviços objeto desta contratação, dentro dos padrões de qualidade exigíveis, sendo 

s de inteira responsabilidade da licitante vencedora. 

Manter os equipamentos e ferramentais em perfeitas condições de uso, especialmente as máquinas e 

o veículo de transporte dos funcionários, de forma a evitar acidentes de trabalho e atraso na execução 

s serviços, assegurando os resultados esperados. 

Substituir imediatamente os equipamentos por outros de características idênticas quando os mesmos 

por qualquer defeito técnico estiverem prejudicando a perfeita execução dos serviços.

aterial e equipamentos de proteção (isolamento) e de segurança pessoal, 

necessários e obrigatórios a execução destes serviços. 

Fazer cumprir os limites de horários dos serviços, sendo a jornada mínima de trabalho conforme 

estabelece a CLT, 44 (quarenta e quatro) horas semanais. Para todo o trabalho que se fizer necessário 

sábados, domingos e feriados, as horas extras correrão exclusivamente por conta 

Competirá a contratada a admissão e demissão de pessoal dentro das exigências das leis trabalhistas, 

em conformidade com a Convenção Coletiva pertinente a cada Trabalhador que atue no Aterro 

do Consórcio CIMASAS. 

Manter em seu quadro de funcionários todos os cargos requisitados necessários a execução dos 

iços, devidamente registrados, com comprovação mensal deste registro através do livro de 

registro de funcionários das guias de recolhimento da previdência social e do fundo de garantia e da 

Todos os profissionais registrados deverão ter comprovada experiência na função registrada em 

carteira profissional de trabalho, deverão ser idôneos e de boa apresentação. 

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

CIMASAS, qualquer de seus empregados cuja permanência nos serviços for julgada 
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SERVIÇOS 

Cumprir estritamente as normas e recomendações técnicas da ABNT (Associação Brasileira de 

alho e do Consórcio CIMASAS, na 

Fazer uso de todos os equipamentos, inclusive os de uso pessoal, necessários para assegurar a plena 

execução dos serviços objeto desta contratação, dentro dos padrões de qualidade exigíveis, sendo 

Manter os equipamentos e ferramentais em perfeitas condições de uso, especialmente as máquinas e 

o veículo de transporte dos funcionários, de forma a evitar acidentes de trabalho e atraso na execução 

Substituir imediatamente os equipamentos por outros de características idênticas quando os mesmos 

por qualquer defeito técnico estiverem prejudicando a perfeita execução dos serviços. 

aterial e equipamentos de proteção (isolamento) e de segurança pessoal, 

Fazer cumprir os limites de horários dos serviços, sendo a jornada mínima de trabalho conforme 

ara todo o trabalho que se fizer necessário 

sábados, domingos e feriados, as horas extras correrão exclusivamente por conta 

as exigências das leis trabalhistas, 

em conformidade com a Convenção Coletiva pertinente a cada Trabalhador que atue no Aterro 

Manter em seu quadro de funcionários todos os cargos requisitados necessários a execução dos 

iços, devidamente registrados, com comprovação mensal deste registro através do livro de 

registro de funcionários das guias de recolhimento da previdência social e do fundo de garantia e da 

xperiência na função registrada em 

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

egados cuja permanência nos serviços for julgada 



 

Av. Dr. Jerson Dias, 500, Centro Administrativo, bairro Estiva, Itajubá 

inconveniente, que não apresentar qualidade, rendimento e experiência na execução dos serviços, 

correndo por conta exclusiva da licitante vencedora quaisquer ônus legais, trabalhistas e 

previdenciários, bem como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados 

eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica.

4.13. Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de segurança que emanarem do 

CIMASAS por meio de recomendações ou de instruções escritas, além de observar rigorosamente as 

normas de segurança, higiene e medicina do trabalho.

4.14. Refazer, sem qualquer ônus ao 

em desacordo com as instruções emanadas da fiscalização do 

inclusive pelos materiais e mão de obras a serem empregados pela correção dos serviços não 

aprovados pela fiscalização. 

4.15. Comunicar imediatamente ao 

venha interferir na execução dos serviços.

4.16. Permitir e facilitar a fiscalização e supervisão do 

em qualquer momento, devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados.

4.17. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, as determinações do 

4.18. Para a perfeita consecução do objeto do contrato, faz

engenheiro habilitado, devendo este responsável, estar presente obrigatoriamente durante os acertos, 

formas, métodos e detalhamentos para a execução dos serviços, bem como apresentar qualquer 

interferência em tempo hábil para que o 

solução destes, ficando responsável ainda pela execução dos serviços ora licitados, com capacidade e 

poderes bastantes para representar a contratada perante a Fiscalização do 

resolver quaisquer questões inerentes aos serviços.

4.19. A empresa deverá registrar o contrato dos serviços no CREA, e caso o Engenheiro não seja o 

responsável direto pela empresa, deve

profissional que acompanhará os serviços.

5. PENALIDADES 

5.1. Caso à adjudicatária se recuse a executar os serviços, ou o faça fora das especificações, o 

CIMASAS reserva-se o direito de optar pela adjudicação à licitante classificada em segundo lugar, 

sujeitando a firma faltosa às penalidades previstas em Lei;

5.2. Na hipótese do item anterior, aceitando a contratação, a segunda adjudicatária fica sujeita às mesmas 

condições propostas pela licitante classificada em 1º lugar, inclusive quanto aos preços.
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inconveniente, que não apresentar qualidade, rendimento e experiência na execução dos serviços, 

correndo por conta exclusiva da licitante vencedora quaisquer ônus legais, trabalhistas e 

como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados 

eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica.

Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de segurança que emanarem do 

CIMASAS por meio de recomendações ou de instruções escritas, além de observar rigorosamente as 

normas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

Refazer, sem qualquer ônus ao Consórcio CIMASAS, os trabalhos executados deficientemente ou 

em desacordo com as instruções emanadas da fiscalização do Consórcio, se responsabilizando 

inclusive pelos materiais e mão de obras a serem empregados pela correção dos serviços não 

Comunicar imediatamente ao Consórcio CIMASAS, qualquer ocorrência ou anormalidade que 

venha interferir na execução dos serviços. 

Permitir e facilitar a fiscalização e supervisão do Consórcio CIMASAS e a inspeção dos serviços, 

devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados.

Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, as determinações do Consórcio 

Para a perfeita consecução do objeto do contrato, faz-se necessário o acompanhamento de um 

tado, devendo este responsável, estar presente obrigatoriamente durante os acertos, 

formas, métodos e detalhamentos para a execução dos serviços, bem como apresentar qualquer 

interferência em tempo hábil para que o Consórcio CIMASAS tome as devidas providê

solução destes, ficando responsável ainda pela execução dos serviços ora licitados, com capacidade e 

poderes bastantes para representar a contratada perante a Fiscalização do Consórcio 

resolver quaisquer questões inerentes aos serviços. 

A empresa deverá registrar o contrato dos serviços no CREA, e caso o Engenheiro não seja o 

responsável direto pela empresa, deve-se fazer uma ART de desempenho de cargo para o 

profissional que acompanhará os serviços. 

cuse a executar os serviços, ou o faça fora das especificações, o 

se o direito de optar pela adjudicação à licitante classificada em segundo lugar, 

sujeitando a firma faltosa às penalidades previstas em Lei; 

terior, aceitando a contratação, a segunda adjudicatária fica sujeita às mesmas 

condições propostas pela licitante classificada em 1º lugar, inclusive quanto aos preços.
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inconveniente, que não apresentar qualidade, rendimento e experiência na execução dos serviços, 

correndo por conta exclusiva da licitante vencedora quaisquer ônus legais, trabalhistas e 

como qualquer outra despesa que de tal fato possa decorrer. Os empregados 

eventualmente afastados deverão ser substituídos por outros, de categoria profissional idêntica. 

Fazer cumprir pelo pessoal as normas disciplinares e de segurança que emanarem do Consórcio 

CIMASAS por meio de recomendações ou de instruções escritas, além de observar rigorosamente as 

CIMASAS, os trabalhos executados deficientemente ou 

, se responsabilizando 

inclusive pelos materiais e mão de obras a serem empregados pela correção dos serviços não 

CIMASAS, qualquer ocorrência ou anormalidade que 

CIMASAS e a inspeção dos serviços, 

devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados. 

Consórcio CIMASAS. 

se necessário o acompanhamento de um 

tado, devendo este responsável, estar presente obrigatoriamente durante os acertos, 

formas, métodos e detalhamentos para a execução dos serviços, bem como apresentar qualquer 

CIMASAS tome as devidas providências na 

solução destes, ficando responsável ainda pela execução dos serviços ora licitados, com capacidade e 

Consórcio CIMASAS e 

A empresa deverá registrar o contrato dos serviços no CREA, e caso o Engenheiro não seja o 

se fazer uma ART de desempenho de cargo para o 

cuse a executar os serviços, ou o faça fora das especificações, o Consórcio 

se o direito de optar pela adjudicação à licitante classificada em segundo lugar, 

terior, aceitando a contratação, a segunda adjudicatária fica sujeita às mesmas 

condições propostas pela licitante classificada em 1º lugar, inclusive quanto aos preços. 
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6. CONTRATO 

6.1. A licitante vencedora assinará termo contratual até 10 (dez) dias após a homo

(conforme minuta constante no Anexo XI deste Edital), de acordo com o estabelecido no artigo 62 

da Lei nº 8.666/93; 

6.2. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem nas obras e serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

6.3. O prazo de execução do serviço será de 

CONTRATADA da Ordem de Serviço a ser expedida pelo 

renovado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57 da lei 8666/93.

6.4. Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1 (um) ano da data de apresentação da 

proposta, os preços serão reajustados para cobrir flutuações de custos dos insum

proporção e periodicidade da variação verificada no índice especificado. Os montantes dos 

pagamentos serão reajustados na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste: 

PR = PB x (0,60 x SM/SMi) + (0,40 x IGPM/IGPMi)

Onde,  PR = Preço Reajustado.

PB = Preço Base da proposta.

SM = Salário Mínimo, do Mês do Reajuste.

SMi = Salário Mínimo do Mês da Proposta.

IGPM = Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, do 

Mês do Reajuste. 

IGPMi = Índice Geral de 

Mês da Proposta. 

7. GARANTIAS 

7.1. O Consórcio CIMASAS, para a garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, exigirá da 

licitante vencedora o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do va

garantia. A contratada poderá optar por uma das modalidades nos termos do artigo 56 da Lei nº 

8.666/93. A garantia prestada será devolvida sem correção ao término do contrato, salvo quando em 

dinheiro que deverá ser atualizada 

7.2. A licitante vencedora deverá apresentar a garantia no ato da assinatura do contrato;

7.3. A garantia prestada pela licitante vencedora será liberada ou restituída após a execução completa do 

contrato. 
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A licitante vencedora assinará termo contratual até 10 (dez) dias após a homo

(conforme minuta constante no Anexo XI deste Edital), de acordo com o estabelecido no artigo 62 

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

obras e serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

O prazo de execução do serviço será de 12 (doze) meses, contados da data de recepção pela 

CONTRATADA da Ordem de Serviço a ser expedida pelo Consórcio CIMASAS

enovado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57 da lei 8666/93.

Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1 (um) ano da data de apresentação da 

proposta, os preços serão reajustados para cobrir flutuações de custos dos insum

proporção e periodicidade da variação verificada no índice especificado. Os montantes dos 

pagamentos serão reajustados na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste: 

PR = PB x (0,60 x SM/SMi) + (0,40 x IGPM/IGPMi) 

Preço Reajustado. 

PB = Preço Base da proposta. 

SM = Salário Mínimo, do Mês do Reajuste. 

SMi = Salário Mínimo do Mês da Proposta. 

IGPM = Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, do 

IGPMi = Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, do 

CIMASAS, para a garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, exigirá da 

licitante vencedora o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a título de 

garantia. A contratada poderá optar por uma das modalidades nos termos do artigo 56 da Lei nº 

8.666/93. A garantia prestada será devolvida sem correção ao término do contrato, salvo quando em 

dinheiro que deverá ser atualizada monetariamente; 

A licitante vencedora deverá apresentar a garantia no ato da assinatura do contrato;

A garantia prestada pela licitante vencedora será liberada ou restituída após a execução completa do 
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A licitante vencedora assinará termo contratual até 10 (dez) dias após a homologação do resultado, 

(conforme minuta constante no Anexo XI deste Edital), de acordo com o estabelecido no artigo 62 

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

obras e serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato; 

) meses, contados da data de recepção pela 

CIMASAS, podendo ser 

enovado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57 da lei 8666/93. 

Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1 (um) ano da data de apresentação da 

proposta, os preços serão reajustados para cobrir flutuações de custos dos insumos na mesma 

proporção e periodicidade da variação verificada no índice especificado. Os montantes dos 

pagamentos serão reajustados na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:  

IGPM = Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, do 

Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, do 

CIMASAS, para a garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, exigirá da 

lor do contrato, a título de 

garantia. A contratada poderá optar por uma das modalidades nos termos do artigo 56 da Lei nº 

8.666/93. A garantia prestada será devolvida sem correção ao término do contrato, salvo quando em 

A licitante vencedora deverá apresentar a garantia no ato da assinatura do contrato; 

A garantia prestada pela licitante vencedora será liberada ou restituída após a execução completa do 



 

Av. Dr. Jerson Dias, 500, Centro Administrativo, bairro Estiva, Itajubá 

8. RECURSOS 

8.1. Os recursos cabíveis contra quaisqu

PÚBLICA reger-se-ão pelo artigo 109 da Lei 8.666/93

9.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1. Esta licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pert

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente 

fundamentado, assegurado sempre o direito de ampla defesa;

9.2. A anulação do procedimento licitatório por

interesse público não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 

59 da Lei 8.666/93; 

9.3. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a pro

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta;

9.4. A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das 

Anexos, conforme declaração (Anexo IV).

9.5. São partes integrantes deste Edital:

� Especificações Técnicas 

� Planilha de Quantidades e

� Modelo de proposta de Preço (Anexo II B)

� Cronograma Físico-Financeiro (Anexo III);

� Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital (Anexo IV);

� Modelo de Carta de Apresentação do Representante para a visita técnica (Anexo V);

� Declaração de que o responsável detentor dos atestados

execução dos serviços (Anexo VI);

� Declaração de Disponibilidade de Máquinas, equipamentos e pessoal Técnico (Anexo VII);

� Modelo de Carta de Apresentação do Representante para a sessão de abertura dos envelopes 

de documentação e proposta (Anexo VIII);

� Declaração de Utilização de Mão
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Os recursos cabíveis contra quaisquer atos da administração decorrente desta CONCORRÊNCIA 

ão pelo artigo 109 da Lei 8.666/93. 

Esta licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, e anulada por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente 

fundamentado, assegurado sempre o direito de ampla defesa; 

A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade, assim como sua revogação por 

interesse público não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 

É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a pro

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta;

A apresentação da proposta implica na aceitação plena e total das condições deste Edital e de seus 

Anexos, conforme declaração (Anexo IV). 

São partes integrantes deste Edital: 

Especificações Técnicas – (Anexo I); 

Quantidades e Preços Unitários (Anexo II A ); 

Modelo de proposta de Preço (Anexo II B); 

Financeiro (Anexo III); 

Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital (Anexo IV);

Modelo de Carta de Apresentação do Representante para a visita técnica (Anexo V);

Declaração de que o responsável detentor dos atestados técnicos será o responsável técnico pela 

execução dos serviços (Anexo VI); 

Declaração de Disponibilidade de Máquinas, equipamentos e pessoal Técnico (Anexo VII);

Modelo de Carta de Apresentação do Representante para a sessão de abertura dos envelopes 

ocumentação e proposta (Anexo VIII); 

Declaração de Utilização de Mão-de-obra Infantil; (Anexo IX); 
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er atos da administração decorrente desta CONCORRÊNCIA 

Esta licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

inente e suficiente para justificar tal conduta, e anulada por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito devidamente 

motivo de ilegalidade, assim como sua revogação por 

interesse público não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 

É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta; 

condições deste Edital e de seus 

Declaração de Pleno Conhecimento e Aceitação dos Termos do Edital (Anexo IV); 

Modelo de Carta de Apresentação do Representante para a visita técnica (Anexo V); 

técnicos será o responsável técnico pela 

Declaração de Disponibilidade de Máquinas, equipamentos e pessoal Técnico (Anexo VII); 

Modelo de Carta de Apresentação do Representante para a sessão de abertura dos envelopes 
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� Declaração de inexistência de fato impeditivo (Anexo X);

� Minuta de Contrato; (Anexo XI).

� PCA – Plano de Controle Ambiental;

� Projetos Técnicos; 

 

 

 

 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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Declaração de inexistência de fato impeditivo (Anexo X); 

Minuta de Contrato; (Anexo XI). 

Plano de Controle Ambiental; 

Itajubá, 

Giovani Vinicios Raponi 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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Itajubá, 30 de junho de 2016. 
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ESPECIFICAÇÕES

Os serviços que constituem o objeto desta Licitação deverão ser executados em conformidade com 

especificações e demais elementos técnicos constantes nos 

Ao Consórcio fica reservado o direito de implantar alternativas operacionais diferentes dos planos e 

metodologia de execução ora apresentados, de maneira a melhorar a qualidade dos serviços e/ou reduzir 

os respectivos custos. 

O presente documento e seus anexos estabelecem as condições 

dos serviços. 

A omissão de qualquer procedimento destas especificações não exime a contratada da obrigatoriedade de 

utilizar as melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando

adequação dos resultados. 

1. Operação e Manutenção do Aterro Sanitário

1.1. Recebimento de Resíduos 

Todos os resíduos sólidos domiciliares, comerciais e

e transporte dos municípios integrantes do 

localizado no município de Itajubá

Todos os veículos transportadores de resíduos serão pesados na entrada e na saída do 

a determinação do peso dos resíduos a ele destinados.

designado pelo Consórcio. 

Somente poderão entrar no aterro

gerência do Consórcio, que poderá receb

do Consórcio CIMASAS. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar funcionário, devidamente treinado para a execução de análise 

prévia do tipo de resíduos direcionados ao

caracterizado como de origem domiciliar

Os tickets emitidos no ato da pesagem deverão conter obrigatoriamente a placa do veículo

veículo, o horário, empresa/cidade de origem, o tipo de resíduo a ser descarregado, além do peso bruto, 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os serviços que constituem o objeto desta Licitação deverão ser executados em conformidade com 

especificações e demais elementos técnicos constantes nos Anexos. 

direito de implantar alternativas operacionais diferentes dos planos e 

metodologia de execução ora apresentados, de maneira a melhorar a qualidade dos serviços e/ou reduzir 

O presente documento e seus anexos estabelecem as condições técnicas a serem obedecidas na execução 

A omissão de qualquer procedimento destas especificações não exime a contratada da obrigatoriedade de 

utilizar as melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando-se os objetivos dos serviç

Operação e Manutenção do Aterro Sanitário Licenciado  

ólidos domiciliares, comerciais e industriais classe II coletados pelo sistema de coleta 

e transporte dos municípios integrantes do Consócio serão destinados ao aterro sanitário

localizado no município de Itajubá. 

Todos os veículos transportadores de resíduos serão pesados na entrada e na saída do 

a determinação do peso dos resíduos a ele destinados. As pesagens serão realizadas por um funcionário 

terro os veículos e empresas devidamente credenciadas e autorizada

poderá receber resíduos de entidades privadas, mediante prévia autorização 

A CONTRATADA deverá disponibilizar funcionário, devidamente treinado para a execução de análise 

resíduos direcionados ao aterro, evitando-se o recebimento de qualquer resíduo não 

caracterizado como de origem domiciliar, comercial ou industrial classe II. 

Os tickets emitidos no ato da pesagem deverão conter obrigatoriamente a placa do veículo

, empresa/cidade de origem, o tipo de resíduo a ser descarregado, além do peso bruto, 

279, tel.: (35) 3692-1162 

SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

TÉCNICAS 

Os serviços que constituem o objeto desta Licitação deverão ser executados em conformidade com estas 

direito de implantar alternativas operacionais diferentes dos planos e 

metodologia de execução ora apresentados, de maneira a melhorar a qualidade dos serviços e/ou reduzir 

técnicas a serem obedecidas na execução 

A omissão de qualquer procedimento destas especificações não exime a contratada da obrigatoriedade de 

se os objetivos dos serviços e a 

coletados pelo sistema de coleta 

serão destinados ao aterro sanitário do Consórcio 

Todos os veículos transportadores de resíduos serão pesados na entrada e na saída do aterro sanitário para 

As pesagens serão realizadas por um funcionário 

empresas devidamente credenciadas e autorizadas pela 

, mediante prévia autorização 

A CONTRATADA deverá disponibilizar funcionário, devidamente treinado para a execução de análise 

se o recebimento de qualquer resíduo não 

Os tickets emitidos no ato da pesagem deverão conter obrigatoriamente a placa do veículo ou prefixo do 

, empresa/cidade de origem, o tipo de resíduo a ser descarregado, além do peso bruto, 
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peso líquido e a tara do veículo coletor. Estes tickets deverão ser emiti

da Prefeitura/entidade interessada,

A CONTRATADA deverá manter equipamentos

funcionários deverão ser treinados e utilizar

Durante a descarga dos resíduos, toda anormalidade ou dúvidas sobre os materiais descarregados devem 

ser informadas imediatamente ao Engenheiro Responsável para a

a descarga e o acompanhamento dos resíduos no Aterro Sanitário seguem o seguinte fluxo:

 

 

1.2. Implantação e Operação do Sistema de Efluentes Líquidos

Consiste na implantação e operação do sistema de controle de 

verificação da vazão, da limpeza das caixas de inspeção, de correções de possíveis obstruções do sistema 

de forma a assegurar o direcionamento destes líquidos até o sistema de tratamento implantado no aterro.

O sistema de controle de efluentes líquidos deve coletar e regular a vazão dos líquidos percolados de 

forma eficiente, preservando as águas subterrâneas de qualquer tipo de contaminação e minimizando as 

pressões destes sobre a massa de lixo, evitando assim, problemas 

Ao longo das plataformas da base impermeabilizada, deverá ser 

drenagem dos líquidos percolados através do maciço do aterro, composta de diversas linhas coletoras 

primárias, que serão complementadas em cada plataforma impermeabilizada. 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍD

BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO 

DESCARGA DOS RESÍDUOS NA FRENTE DE OPERAÇÃO

BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO 

RESÍDUOS: EMISSÃO DE 

PORTARIA DO ATERRO SANITÁRIO, COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESÍDUOS
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peso líquido e a tara do veículo coletor. Estes tickets deverão ser emitidos em 3 (três) vias, sendo u

da Prefeitura/entidade interessada, uma para a operadora do aterro e uma para o Consórcio

A CONTRATADA deverá manter equipamentos e máquinas em perfeitas condições de trabalho e os seus 

deverão ser treinados e utilizar todos os EPI’s exigidos pela legislação pertinente.

Durante a descarga dos resíduos, toda anormalidade ou dúvidas sobre os materiais descarregados devem 

ser informadas imediatamente ao Engenheiro Responsável para as devidas providências. O recebimento, 

a descarga e o acompanhamento dos resíduos no Aterro Sanitário seguem o seguinte fluxo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Sistema de Efluentes Líquidos 

Consiste na implantação e operação do sistema de controle de efluentes líquidos, os serviços de 

verificação da vazão, da limpeza das caixas de inspeção, de correções de possíveis obstruções do sistema 

de forma a assegurar o direcionamento destes líquidos até o sistema de tratamento implantado no aterro.

controle de efluentes líquidos deve coletar e regular a vazão dos líquidos percolados de 

forma eficiente, preservando as águas subterrâneas de qualquer tipo de contaminação e minimizando as 

pressões destes sobre a massa de lixo, evitando assim, problemas de instabilidade do aterro.

Ao longo das plataformas da base impermeabilizada, deverá ser mantida a estrutura concebida para a 

drenagem dos líquidos percolados através do maciço do aterro, composta de diversas linhas coletoras 

ntadas em cada plataforma impermeabilizada.  

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA

BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO – 1ª PESAGEM (veículo cheio) 

DESCARGA DOS RESÍDUOS NA FRENTE DE OPERAÇÃO 

BALANÇA DO ATERRO SANITÁRIO – 2ª PESAGEM (veículo vazio). REGISTRO DO PESO DOS 

RESÍDUOS: EMISSÃO DE TICKETS DA BALANÇA. 

PORTARIA DO ATERRO SANITÁRIO, COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESÍDUOS

279, tel.: (35) 3692-1162 

SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
dos em 3 (três) vias, sendo uma via 

Consórcio. 

feitas condições de trabalho e os seus 

todos os EPI’s exigidos pela legislação pertinente. 

Durante a descarga dos resíduos, toda anormalidade ou dúvidas sobre os materiais descarregados devem 

s devidas providências. O recebimento, 

a descarga e o acompanhamento dos resíduos no Aterro Sanitário seguem o seguinte fluxo: 

efluentes líquidos, os serviços de 

verificação da vazão, da limpeza das caixas de inspeção, de correções de possíveis obstruções do sistema 

de forma a assegurar o direcionamento destes líquidos até o sistema de tratamento implantado no aterro. 

controle de efluentes líquidos deve coletar e regular a vazão dos líquidos percolados de 

forma eficiente, preservando as águas subterrâneas de qualquer tipo de contaminação e minimizando as 

de instabilidade do aterro. 

a estrutura concebida para a 

drenagem dos líquidos percolados através do maciço do aterro, composta de diversas linhas coletoras 

SISTEMA DE LIMPEZA URBANA 

 

2ª PESAGEM (veículo vazio). REGISTRO DO PESO DOS 

PORTARIA DO ATERRO SANITÁRIO, COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESÍDUOS 
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Estas linhas de drenagem, estão 

genérico de "espinha de peixe" que será 

secundária, situada no eixo da mencionada plataforma.

A continuidade dos drenos secundários de líquidos percolados nas plataformas

de operação da unidade, onde serão utilizados trabalhos man

perfurados e de pedra de mão envoltas por manta geotêxtil.

Caso necessário deverá ser utilizado retroescavadeira e caminhão basculante para e

de drenagem e carga e transporte dos materiais.

Para efeito de composição de preços, a Licitante deve considerar 

drenagem a cada ano. Os materiais a serem utilizados serão:

� Tubo PEAD DN 110, perfurado

� Manta BIDIM, OP-20, ou similar;

� Pedra de mão (Gnaisse). 

1.3. Implantação do Sistema de Ef

O sistema de controle de Biogás, tem a função de drenar os gases provenientes da decomposição da 

matéria orgânica, evitando sua migração através dos meios porosos 

instabilidade do maciço devido as pressões internas e também a contaminação do ar.

O sistema de drenagem de gases é composto por um conjunto difuso de drenos verticais apropriados, 

instalados em diversos pontos de cada plataforma da base, conforme definido no projeto executivo.

Os drenos verticais de gases existentes

mm, composta por tela soldada de aço pré

eletronicamente preenchida com pedras de mão e interligados aos drenos de chorume

ser obedecida na sua continuidade.

Contempla ainda o sistema de efluentes gasosos, a execução dos dispositivos PMA (Poço Piezômetros 

para o Monitoramento dos Percolados). Estas unidades, além de permitir o controle sobre a manta líquida 

de efluentes, funcionam também como dren

Os dispositivos PMA e os drenos DG, deverão ser implantados de acordo com as plantas ITJ

PT-08-32 e ITJ-AT-PCA-PT-12-32

Para efeito de composição de preços, a Licitante deve considerar a execução de 18 unida

DG e 6 unidades do dispositivo PMA, a cada ano.
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 dispostas no eixo central de cada célula de aterramento

genérico de "espinha de peixe" que será complementada de ambos os lados de uma linha coletora 

a no eixo da mencionada plataforma. 

dos drenos secundários de líquidos percolados nas plataformas, é procedimento da rotina 

de operação da unidade, onde serão utilizados trabalhos manuais para a colocação dos tubos

dra de mão envoltas por manta geotêxtil. 

Caso necessário deverá ser utilizado retroescavadeira e caminhão basculante para e

carga e transporte dos materiais. 

Para efeito de composição de preços, a Licitante deve considerar a execução de 600 metros de linhas de 

Os materiais a serem utilizados serão: 

Tubo PEAD DN 110, perfurado; 

20, ou similar; 

Implantação do Sistema de Efluentes Gasosos 

ás, tem a função de drenar os gases provenientes da decomposição da 

matéria orgânica, evitando sua migração através dos meios porosos ao subsolo, o que pode provocar

instabilidade do maciço devido as pressões internas e também a contaminação do ar.

tema de drenagem de gases é composto por um conjunto difuso de drenos verticais apropriados, 

em diversos pontos de cada plataforma da base, conforme definido no projeto executivo.

existentes têm secção mínima equivalente à de uma secção circular de 600 

mm, composta por tela soldada de aço pré-fabricada, constituída por fios de aço CA

eletronicamente preenchida com pedras de mão e interligados aos drenos de chorume

. 

Contempla ainda o sistema de efluentes gasosos, a execução dos dispositivos PMA (Poço Piezômetros 

para o Monitoramento dos Percolados). Estas unidades, além de permitir o controle sobre a manta líquida 

de efluentes, funcionam também como dreno vertical de gases. 

Os dispositivos PMA e os drenos DG, deverão ser implantados de acordo com as plantas ITJ

32, anexadas ao Edital. 

Para efeito de composição de preços, a Licitante deve considerar a execução de 18 unida

DG e 6 unidades do dispositivo PMA, a cada ano. 

279, tel.: (35) 3692-1162 

SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
l de cada célula de aterramento no formato 

de ambos os lados de uma linha coletora 

é procedimento da rotina 

uais para a colocação dos tubos de PEAD 

Caso necessário deverá ser utilizado retroescavadeira e caminhão basculante para escavação dos canais 

a execução de 600 metros de linhas de 

ás, tem a função de drenar os gases provenientes da decomposição da 

, o que pode provocar a 

instabilidade do maciço devido as pressões internas e também a contaminação do ar. 

tema de drenagem de gases é composto por um conjunto difuso de drenos verticais apropriados, 

em diversos pontos de cada plataforma da base, conforme definido no projeto executivo. 

ente à de uma secção circular de 600 

fabricada, constituída por fios de aço CA-60 soldados 

eletronicamente preenchida com pedras de mão e interligados aos drenos de chorume, cuja estrutura deve 

Contempla ainda o sistema de efluentes gasosos, a execução dos dispositivos PMA (Poço Piezômetros 

para o Monitoramento dos Percolados). Estas unidades, além de permitir o controle sobre a manta líquida 

Os dispositivos PMA e os drenos DG, deverão ser implantados de acordo com as plantas ITJ-AT-PCA-

Para efeito de composição de preços, a Licitante deve considerar a execução de 18 unidades dos drenos 
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A drenagem de gases é procedimento da rotina de 

instalação dos tubos drenos e colocação de pedra de mão e caminhão 

destes materiais. A continuidade e operação do sistema de efluentes gasosos 

aprovado pelos órgãos ambientais.

A empresa contratada será responsável pelo controle e operacionalização do sistema de captação de

gases, de forma a assegurar o pleno funcionamento do sistema, desde a captação até a queima destes 

efluentes, conforme especificado nos projetos técnico

1.4. Operacionalização da frente de aterramento de resíduos

O Aterro deverá estar aberto ao funcionamento

17h:00m. 

Os resíduos serão depositados no pé do talude na frente de serviço e empurrados no sentido de baixo para 

cima para que os mesmos possam ser distribuídos e compactados uniformemente. Os taludes

inclinação de 1:3 (Vertical:Horizontal), para propiciar o adequado deslocamento do trator de esteiras pela 

massa de resíduos. 

A compactação do resíduo se dará mediante a passagem do trator de est

espalhado. Essa atividade prevê a utilização de um trator de esteira, com peso operacional acima de 16 

ton., com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação

A densidade aparente de referência para os resíduos compactados no aterro deve ser de no mínimo, 

0,70t/m³, a ser verificada mensalmente pela medição do volume de resíduos aterrados por meio da equipe 

de topografia e da quantidade, em peso, dos resíduos dispostos no aterro durante o mês.

Deverá ser feito o recobrimento diário da frente de serviço do aterro sanitário c

categoria com espessura mínima entre 10 e 30 cm

O material de cobertura dos resíduos deverá ser originado de escavações realizadas na área de expansão 

do aterro. Estes trabalhos deverão ser realizados a partir da utilização dos equ

complexo (retroescavadeira, caminhão basculante e trator de esteiras).

O espalhamento e compactação de solo de cobertura serão feitos formando camadas com espessura 

variável entre 10 a 30 centímetros, de forma a evitar a entrada de

resíduos. O recobrimento atingirá o topo da célula mantendo

A espessura total das plataformas de resíduos

O solo destinado para a cobertura do resíduo

imediato dos veículos coletores sobre a superfície recém aterrada.
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de gases é procedimento da rotina de operação, onde são utilizados retroescavadeira para a 

instalação dos tubos drenos e colocação de pedra de mão e caminhão basculante para

e operação do sistema de efluentes gasosos deverá obedecer ao

aprovado pelos órgãos ambientais. 

será responsável pelo controle e operacionalização do sistema de captação de

gases, de forma a assegurar o pleno funcionamento do sistema, desde a captação até a queima destes 

efluentes, conforme especificado nos projetos técnicos. 

ente de aterramento de resíduos 

O Aterro deverá estar aberto ao funcionamento de segunda feira até sábado no horário das

Os resíduos serão depositados no pé do talude na frente de serviço e empurrados no sentido de baixo para 

cima para que os mesmos possam ser distribuídos e compactados uniformemente. Os taludes

inclinação de 1:3 (Vertical:Horizontal), para propiciar o adequado deslocamento do trator de esteiras pela 

se dará mediante a passagem do trator de esteira de 3 a 5 vezes sobre o resíduo

ssa atividade prevê a utilização de um trator de esteira, com peso operacional acima de 16 

, com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação. 

A densidade aparente de referência para os resíduos compactados no aterro deve ser de no mínimo, 

verificada mensalmente pela medição do volume de resíduos aterrados por meio da equipe 

de topografia e da quantidade, em peso, dos resíduos dispostos no aterro durante o mês.

Deverá ser feito o recobrimento diário da frente de serviço do aterro sanitário com 

com espessura mínima entre 10 e 30 cm. 

O material de cobertura dos resíduos deverá ser originado de escavações realizadas na área de expansão 

terro. Estes trabalhos deverão ser realizados a partir da utilização dos equipamentos de operação do 

complexo (retroescavadeira, caminhão basculante e trator de esteiras). 

O espalhamento e compactação de solo de cobertura serão feitos formando camadas com espessura 

variável entre 10 a 30 centímetros, de forma a evitar a entrada de água pluvial no interior da massa de 

resíduos. O recobrimento atingirá o topo da célula mantendo-se exposta tão somente à frente de serviços. 

ra total das plataformas de resíduos será de aproximadamente 5,0 metros.

ra do resíduo deverá ser compactado de forma a permitir o tráfego 

imediato dos veículos coletores sobre a superfície recém aterrada. 

279, tel.: (35) 3692-1162 
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peração, onde são utilizados retroescavadeira para a 

basculante para a carga e transporte 

deverá obedecer ao projeto 

será responsável pelo controle e operacionalização do sistema de captação de 

gases, de forma a assegurar o pleno funcionamento do sistema, desde a captação até a queima destes 

feira até sábado no horário das 09h:00m às 

Os resíduos serão depositados no pé do talude na frente de serviço e empurrados no sentido de baixo para 

cima para que os mesmos possam ser distribuídos e compactados uniformemente. Os taludes deverão ter 

inclinação de 1:3 (Vertical:Horizontal), para propiciar o adequado deslocamento do trator de esteiras pela 

eira de 3 a 5 vezes sobre o resíduo 

ssa atividade prevê a utilização de um trator de esteira, com peso operacional acima de 16 

A densidade aparente de referência para os resíduos compactados no aterro deve ser de no mínimo, 

verificada mensalmente pela medição do volume de resíduos aterrados por meio da equipe 

de topografia e da quantidade, em peso, dos resíduos dispostos no aterro durante o mês. 

om camada de solo de 1º 

O material de cobertura dos resíduos deverá ser originado de escavações realizadas na área de expansão 

ipamentos de operação do 

O espalhamento e compactação de solo de cobertura serão feitos formando camadas com espessura 

água pluvial no interior da massa de 

se exposta tão somente à frente de serviços. 

será de aproximadamente 5,0 metros. 

deverá ser compactado de forma a permitir o tráfego 
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A partir da adoção destas providências, elimina

ocasionadas pela eclosão de ovos depositados na superfície não recoberta da célula e que permaneçam 

expostas ao ar livre por mais de 24 horas.

Ao final da jornada de trabalho aos sábados, assim como nas vésperas de quaisquer feriados prolongados, 

ou de eventos de qualquer natureza em

deverá ser feito também o recobrimento das faces inclinadas da “célula diária”, evitando a exposição do 

resíduo ao ar livre por tempo excessivo.

Os funcionários da contratada deverão orient

serviço, efetuar a remoção de eventuais resíduos espalhados pela área do aterro sanitário,

capina, a limpeza e desobstrução das canaletas existentes.

Estima-se que a quantidade de resíduo

2.800,00 toneladas por mês. 

1.5. Escavação e Impermeabilização de Novas Células de Aterramento de Resí

O projeto do Aterro Sanitário do Consórcio 

de 6 camadas ou etapas de aterramento.

Atualmente, foi iniciado a 4ª Etapa de aterramento

escavado, com as cotas e limites definidos em projeto.

A Etapa 4, encontra-se com 20% de sua área impermeabilizada com geomembrana de PEAD, com 

espessura de 1,5mm. 

Será de obrigação da CONTRATADA a escavação completa da Etapa 5, bem como a conclusão da 

camada impermeabilizante da Etapa 4

Os volumes de escavação da Etapa 5 são estimados em 19.463,35 m³, e serão desenvolvidos a medida em 

que houver a necessidade de solo para a execução da cobertura diária dos resíduos, bem como da 

execução do selo protetor de argila nas áreas onde o aterro de resíduos atingiu os limi

projeto. 

Para o sistema de impermeabilização da

solo de fundo da célula, a aplicação de geomembrana de PEAD na espessura de 

execução da camada de proteção m

Ressalta-se que a camada de proteção mecânica a ser 

das Etapas, deverá conter 3 (três) camadas de solo comp

A espessura final da camada de proteção mecânica deverá possuir a espessura de 60 centímetros.
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A partir da adoção destas providências, elimina-se o risco de proliferação de moscas no aterro 

ovos depositados na superfície não recoberta da célula e que permaneçam 

expostas ao ar livre por mais de 24 horas. 

os sábados, assim como nas vésperas de quaisquer feriados prolongados, 

ou de eventos de qualquer natureza em que o aterro não seja operado por mais de dois dias consecutivos, 

deverá ser feito também o recobrimento das faces inclinadas da “célula diária”, evitando a exposição do 

ao ar livre por tempo excessivo. 

Os funcionários da contratada deverão orientar a manobra e a descarga dos caminhões na frente de 

serviço, efetuar a remoção de eventuais resíduos espalhados pela área do aterro sanitário,

capina, a limpeza e desobstrução das canaletas existentes. 

se que a quantidade de resíduo a ser depositada no aterro sanitário será de aproximadamente

Escavação e Impermeabilização de Novas Células de Aterramento de Resíduos

Consórcio CIMASAS, prevê a operação de um aterro de encosta, dotado 

de 6 camadas ou etapas de aterramento. 

Atualmente, foi iniciado a 4ª Etapa de aterramento de resíduos, cujo setor já se encontra

escavado, com as cotas e limites definidos em projeto. 

0% de sua área impermeabilizada com geomembrana de PEAD, com 

Será de obrigação da CONTRATADA a escavação completa da Etapa 5, bem como a conclusão da 

camada impermeabilizante da Etapa 4 e o começa da Etapa 5. 

Etapa 5 são estimados em 19.463,35 m³, e serão desenvolvidos a medida em 

que houver a necessidade de solo para a execução da cobertura diária dos resíduos, bem como da 

execução do selo protetor de argila nas áreas onde o aterro de resíduos atingiu os limi

istema de impermeabilização das Etapas 4 e 5 de aterramento, será necessária a compactação do 

solo de fundo da célula, a aplicação de geomembrana de PEAD na espessura de 

execução da camada de proteção mecânica sobre a geomembrana aplicada. 

se que a camada de proteção mecânica a ser constituída sobre a geomembrana aplicada na base 

3 (três) camadas de solo compactado, com espessura de 20 cm

da de proteção mecânica deverá possuir a espessura de 60 centímetros.
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SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
se o risco de proliferação de moscas no aterro 

ovos depositados na superfície não recoberta da célula e que permaneçam 

os sábados, assim como nas vésperas de quaisquer feriados prolongados, 

que o aterro não seja operado por mais de dois dias consecutivos, 

deverá ser feito também o recobrimento das faces inclinadas da “célula diária”, evitando a exposição do 

ar a manobra e a descarga dos caminhões na frente de 

serviço, efetuar a remoção de eventuais resíduos espalhados pela área do aterro sanitário, e executar a 

ser depositada no aterro sanitário será de aproximadamente 

duos 

de um aterro de encosta, dotado 

se encontra devidamente 

0% de sua área impermeabilizada com geomembrana de PEAD, com 

Será de obrigação da CONTRATADA a escavação completa da Etapa 5, bem como a conclusão da 

Etapa 5 são estimados em 19.463,35 m³, e serão desenvolvidos a medida em 

que houver a necessidade de solo para a execução da cobertura diária dos resíduos, bem como da 

execução do selo protetor de argila nas áreas onde o aterro de resíduos atingiu os limites constantes no 

será necessária a compactação do 

solo de fundo da célula, a aplicação de geomembrana de PEAD na espessura de 1,5 mm, bem como a 

sobre a geomembrana aplicada na base 

actado, com espessura de 20 cm cada. 

da de proteção mecânica deverá possuir a espessura de 60 centímetros. 
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Deverá ser impermeabilizada pela empresa vencedora do certame, 

ano de operação do aterro, considerando as Etapas 4 e 5

A aplicação da geomembrana de PEAD deverá seguir os seguintes critérios:

A geomembrana de PEAD deverá ser aplicad

previamente regularizada e ancorada em 

A instalação da geomembrana deverá ser realizada por empresa 

apoio de equipamento e pessoal da CONTRATADA, supervisionados por técnico instalador e fiscal dos 

serviços nomeado pelo Consórcio.

O material deverá ser colocado 

suficiente para se realizar os testes de aceitação

tempo hábil para o fornecimento de outro,

de aplicação. 

Todo o manuseio do material (descarregamento, local de armazenamento, empilhamento, posicionamento 

e deslocamento) deve ser realizado conforme as recomendações do 

O material será fornecido em bobina de 6 m

Para a aceitação do material deverão ser apresentados os certificados contendo a especificação dos 

mesmos, a ser elaborado pelo fabricante, data de fabricação, número do lote, dimensões e numeração do 

painel e posteriormente o laudo de teste (espessura, a

(escoamento, ruptura) e funcionamento

A gerência do Consórcio deverá liberar

A aplicação deverá ser realizada a partir da ancoragem até o pé do talude, evitando

horizontais em taludes. 

A geomembrana deve ser posicionada de forma a ter o mínimo de ondas ou rugas.

Devem ser utilizadas ancoragens temporárias como sacos de areia

material. 

Deve-se ter cuidado especial para se evitar danos 

movimentação de pessoas sobre a manta, tráfego e manuseio de veículos e equipamentos. Nenhum tipo 

de objeto deve ser apoiado sobre a geomembrana sem a devida proteção.

As emendas sobre os painéis deverão

automática autopropelida. O transpasse entre os painéis soldados deverá ser de 20 cm a 30 cm.
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Deverá ser impermeabilizada pela empresa vencedora do certame, aproximadamente

terro, considerando as Etapas 4 e 5. 

PEAD deverá seguir os seguintes critérios: 

A geomembrana de PEAD deverá ser aplicada na base e nos taludes das células, sobre a camada de solo 

previamente regularizada e ancorada em trincheiras. 

A instalação da geomembrana deverá ser realizada por empresa especializada neste tipo de serviço, com 

apoio de equipamento e pessoal da CONTRATADA, supervisionados por técnico instalador e fiscal dos 

. 

O material deverá ser colocado no local antecipadamente à sua aplicação, considerand

suficiente para se realizar os testes de aceitação, e caso ocorra rejeição, o lote poderá ser substituído em

il para o fornecimento de outro, e ainda ser realizado novos testes, sem prejuízo ao cronograma 

material (descarregamento, local de armazenamento, empilhamento, posicionamento 

e deslocamento) deve ser realizado conforme as recomendações do fabricante e a norma NBR 12592.

O material será fornecido em bobina de 6 metros, com peso aproximado de 690 Kg.

Para a aceitação do material deverão ser apresentados os certificados contendo a especificação dos 

elaborado pelo fabricante, data de fabricação, número do lote, dimensões e numeração do 

painel e posteriormente o laudo de teste (espessura, altura da textura, densidade, resistência à tração 

funcionamento. 

deverá liberar os lotes antes da aplicação. 

A aplicação deverá ser realizada a partir da ancoragem até o pé do talude, evitando

A geomembrana deve ser posicionada de forma a ter o mínimo de ondas ou rugas. 

Devem ser utilizadas ancoragens temporárias como sacos de areia, de forma a não causar danos 

se ter cuidado especial para se evitar danos mecânicos na geomembrana como queda de objetos, 

movimentação de pessoas sobre a manta, tráfego e manuseio de veículos e equipamentos. Nenhum tipo 

de objeto deve ser apoiado sobre a geomembrana sem a devida proteção. 

emendas sobre os painéis deverão ser por solda de linha dupla, por termofusão executada por máquina 

automática autopropelida. O transpasse entre os painéis soldados deverá ser de 20 cm a 30 cm.
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SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
aproximadamente 12.000 m² a cada 

, sobre a camada de solo 

especializada neste tipo de serviço, com 

apoio de equipamento e pessoal da CONTRATADA, supervisionados por técnico instalador e fiscal dos 

sua aplicação, considerando o tempo 

, o lote poderá ser substituído em 

sem prejuízo ao cronograma 

material (descarregamento, local de armazenamento, empilhamento, posicionamento 

a norma NBR 12592. 

Kg. 

Para a aceitação do material deverão ser apresentados os certificados contendo a especificação dos 

elaborado pelo fabricante, data de fabricação, número do lote, dimensões e numeração do 

ltura da textura, densidade, resistência à tração 

A aplicação deverá ser realizada a partir da ancoragem até o pé do talude, evitando-se emendas 

 

de forma a não causar danos ao 

mecânicos na geomembrana como queda de objetos, 

movimentação de pessoas sobre a manta, tráfego e manuseio de veículos e equipamentos. Nenhum tipo 

por termofusão executada por máquina 

automática autopropelida. O transpasse entre os painéis soldados deverá ser de 20 cm a 30 cm. 
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Todos os equipamentos empregados para a execução das soldas e testes devem apresentar certificado d

qualidade e calibração válidos. 

Os testes para a verificação da qualidade e aprovação que deverão ser entregues após o serviço de 

instalação, são: 

1.5.1. Verificação da estanqueidade da instalação

� Todas as soldas executadas devem ter a estanqueidade verificada ao longo de seu comprimento 

através de ensaio de pressurização 

aos requisitos do ensaio

� Para a verificação da presença de furos nos painéis instalados, deverá ser realizado o ensaio de 

faísca elétrica (spark test

� Deverão ser realizados testes destrutivos baseados nos critérios da norma GRI

GM 19:2005. Estes testes avaliam a qualidade das soldas através de ensaios em amostras 

retiradas no campo, representativas das soldas executadas. Devem ser realizados ensaios de 

resistência ao cisalhamento e de resistência ao descolamento.

1.5.2. Verificação da qualidade da instalação

� O instalador deverá comprovar a qualidade dos serviços de instalação através da apresentação à 

fiscalização, das planilhas com registro dos trabalhos, dos relatórios dos ensaios destruti

não destrutivos, indicando 

destes, e os atestados e certificados de aferição dos equipamentos utilizados.

� Nos registros de instalação devem constar: o número de localização e 

painel, o as built diário. Deve também ser 

1.6. Drenagem pluvial 

Nas bermas do maciço de resíduos, a CONTRATADA deverá implantar canaletas pré

drenagem pluvial, com diâmetro nominal de 300mm.

São estimados cerca 30 metros de canaletas pré

pés de talude das bermas do maciço de resíduos.

Para a interligação das canaletas assentadas nas bermas dos maciços

canaletas pré-moldadas, com diâmetro nominal de 500 mm. 

São estimados cerca 10 metros de canaletas pré

interligação das bermas do maciço de resíduos.
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Todos os equipamentos empregados para a execução das soldas e testes devem apresentar certificado d

Os testes para a verificação da qualidade e aprovação que deverão ser entregues após o serviço de 

Verificação da estanqueidade da instalação 

as soldas executadas devem ter a estanqueidade verificada ao longo de seu comprimento 

através de ensaio de pressurização (ASTM D 5820 1995). Caso o trecho ensaiado não 

requisitos do ensaio, a solda deverá ser reparada e testada novamente.

a verificação da presença de furos nos painéis instalados, deverá ser realizado o ensaio de 

faísca elétrica (spark test), referência ASTM D 6365) em 100% da superfície instalada.

Deverão ser realizados testes destrutivos baseados nos critérios da norma GRI

GM 19:2005. Estes testes avaliam a qualidade das soldas através de ensaios em amostras 

retiradas no campo, representativas das soldas executadas. Devem ser realizados ensaios de 

resistência ao cisalhamento e de resistência ao descolamento. 

rificação da qualidade da instalação 

O instalador deverá comprovar a qualidade dos serviços de instalação através da apresentação à 

fiscalização, das planilhas com registro dos trabalhos, dos relatórios dos ensaios destruti

, indicando os locais onde foram realizados os eventuais reparos e a qualidade 

destes, e os atestados e certificados de aferição dos equipamentos utilizados.

Nos registros de instalação devem constar: o número de localização e data de

ilt diário. Deve também ser incluída a identificação e a data das soldas realizadas.

Nas bermas do maciço de resíduos, a CONTRATADA deverá implantar canaletas pré

drenagem pluvial, com diâmetro nominal de 300mm. 

os cerca 30 metros de canaletas pré-moldadas de concreto a serem instaladas por mês, nos 

pés de talude das bermas do maciço de resíduos. 

Para a interligação das canaletas assentadas nas bermas dos maciços, a CONTRATADA 

, com diâmetro nominal de 500 mm.  

São estimados cerca 10 metros de canaletas pré-moldadas de concreto a serem instaladas por mês, para a 

do maciço de resíduos. 
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SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Todos os equipamentos empregados para a execução das soldas e testes devem apresentar certificado de 

Os testes para a verificação da qualidade e aprovação que deverão ser entregues após o serviço de 

as soldas executadas devem ter a estanqueidade verificada ao longo de seu comprimento 

D 5820 1995). Caso o trecho ensaiado não atenda 

a solda deverá ser reparada e testada novamente. 

a verificação da presença de furos nos painéis instalados, deverá ser realizado o ensaio de 

, referência ASTM D 6365) em 100% da superfície instalada. 

Deverão ser realizados testes destrutivos baseados nos critérios da norma GRI Test Methods 

GM 19:2005. Estes testes avaliam a qualidade das soldas através de ensaios em amostras 

retiradas no campo, representativas das soldas executadas. Devem ser realizados ensaios de 

O instalador deverá comprovar a qualidade dos serviços de instalação através da apresentação à 

fiscalização, das planilhas com registro dos trabalhos, dos relatórios dos ensaios destrutivos e 

os eventuais reparos e a qualidade 

destes, e os atestados e certificados de aferição dos equipamentos utilizados. 

data de colocação da cada 

identificação e a data das soldas realizadas. 

Nas bermas do maciço de resíduos, a CONTRATADA deverá implantar canaletas pré-moldadas para a 

moldadas de concreto a serem instaladas por mês, nos 

a CONTRATADA deverá implantar 

moldadas de concreto a serem instaladas por mês, para a 
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A empresa deverá manter em seu quadro de funcionários, um pedreiro, q

elementos de drenagem que deverão ser implantados no Aterro.

Deverão também ser implantadas junto ao sistema de drenagem pluvial, as caixas de passagem de águas 

pluviais e dispositivos de transição DT, estes elementos deverão se

AT PCA 18-32. 

1.7. Manutenção, Paisagismo, Revitalização de Área Verdes e Limpeza de Áreas Externas

A manutenção de toda a área verde do empreendimento, em especial do cinturão verde

responsabilidade da CONTRATADA

deverá ser implantado conforme planta ITJ

A cortina verde além de reduzir a velocidade do vento incidente

impedir a invasão do aterro. 

Para evitar que possíveis focos de incêndios em áreas adjacentes causem queimadas nas áreas verdes do 

empreendimento, a empresa contratada

perímetro. 

A implantação e a manutenção das áreas ajardin

incluem a implantação do projeto paisagístico, manutenção das áreas ajardinadas existentes e o plantio de 

novas espécies. 

A empresa contratada deverá implementar um pequeno viveiro de mudas de árvores e espécies 

ornamentais para a produção e plantio.

Durante o período de estiagem, o cuidado com as espécies plantadas deve ser aumentado, com a rega do 

jardim e das novas mudas com auxílio de caminh

as áreas ajardinadas, com roçada dos gramados, podas de árvores e de espécies ornamentais, além da 

reposição de mudas e plantio de novas espécies para implementar os canteiros e o cinturão verde no 

perímetro do aterro. 

Para evitar o espalhamento de resíduos pelo vento, a 

com telas com comprimento suficiente para evitar o espalhamento de material descoberto na frente de 

operação. Deverá manter limpas as proximidad

resíduos, os acessos de serviço, vias internas, áreas ajardinadas, cinturão verde e alambrados, recolhendo 

manualmente todo e qualquer material que fique espalhado pela ação do vento, pelo trânsito de veí

de transporte dos resíduos ou problemas operacionais eventuais.

Para contribuir para a manutenção da limpeza de todo o ambiente no 

realizados serviços de varrição e remoção manual de resíduos das áreas livres (pátios, via
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A empresa deverá manter em seu quadro de funcionários, um pedreiro, que atuará na construção dos 

elementos de drenagem que deverão ser implantados no Aterro. 

Deverão também ser implantadas junto ao sistema de drenagem pluvial, as caixas de passagem de águas 

pluviais e dispositivos de transição DT, estes elementos deverão ser construídos conforme planta ITJ 

Manutenção, Paisagismo, Revitalização de Área Verdes e Limpeza de Áreas Externas

A manutenção de toda a área verde do empreendimento, em especial do cinturão verde

TADA, bem como o plantio e o replantio de mudas. O cinturão verde 

deverá ser implantado conforme planta ITJ-AT-PCA-PT 32-32. 

A cortina verde além de reduzir a velocidade do vento incidente, visa minimizar os efeitos visuais e 

ara evitar que possíveis focos de incêndios em áreas adjacentes causem queimadas nas áreas verdes do 

empresa contratada deverá manter o acero com quatro metros de largura em todo o 

A implantação e a manutenção das áreas ajardinadas deve ser foco de cuidados especiais

incluem a implantação do projeto paisagístico, manutenção das áreas ajardinadas existentes e o plantio de 

deverá implementar um pequeno viveiro de mudas de árvores e espécies 

ornamentais para a produção e plantio. 

Durante o período de estiagem, o cuidado com as espécies plantadas deve ser aumentado, com a rega do 

jardim e das novas mudas com auxílio de caminhão-pipa. Desta forma, a CONTRATADA deverá manter 

as áreas ajardinadas, com roçada dos gramados, podas de árvores e de espécies ornamentais, além da 

reposição de mudas e plantio de novas espécies para implementar os canteiros e o cinturão verde no 

Para evitar o espalhamento de resíduos pelo vento, a empresa contratada deverá providenciar quadros 

com telas com comprimento suficiente para evitar o espalhamento de material descoberto na frente de 

everá manter limpas as proximidades da frente de operação, bem como todo o maciço de 

resíduos, os acessos de serviço, vias internas, áreas ajardinadas, cinturão verde e alambrados, recolhendo 

manualmente todo e qualquer material que fique espalhado pela ação do vento, pelo trânsito de veí

de transporte dos resíduos ou problemas operacionais eventuais. 

Para contribuir para a manutenção da limpeza de todo o ambiente no aterro 

realizados serviços de varrição e remoção manual de resíduos das áreas livres (pátios, via
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SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ue atuará na construção dos 

Deverão também ser implantadas junto ao sistema de drenagem pluvial, as caixas de passagem de águas 

r construídos conforme planta ITJ – 

Manutenção, Paisagismo, Revitalização de Área Verdes e Limpeza de Áreas Externas 

A manutenção de toda a área verde do empreendimento, em especial do cinturão verde, é de exclusiva 

, bem como o plantio e o replantio de mudas. O cinturão verde 

visa minimizar os efeitos visuais e 

ara evitar que possíveis focos de incêndios em áreas adjacentes causem queimadas nas áreas verdes do 

deverá manter o acero com quatro metros de largura em todo o 

adas deve ser foco de cuidados especiais. As atividades 

incluem a implantação do projeto paisagístico, manutenção das áreas ajardinadas existentes e o plantio de 

deverá implementar um pequeno viveiro de mudas de árvores e espécies 

Durante o período de estiagem, o cuidado com as espécies plantadas deve ser aumentado, com a rega do 

pipa. Desta forma, a CONTRATADA deverá manter 

as áreas ajardinadas, com roçada dos gramados, podas de árvores e de espécies ornamentais, além da 

reposição de mudas e plantio de novas espécies para implementar os canteiros e o cinturão verde no 

deverá providenciar quadros 

com telas com comprimento suficiente para evitar o espalhamento de material descoberto na frente de 

es da frente de operação, bem como todo o maciço de 

resíduos, os acessos de serviço, vias internas, áreas ajardinadas, cinturão verde e alambrados, recolhendo 

manualmente todo e qualquer material que fique espalhado pela ação do vento, pelo trânsito de veículos 

terro sanitário deverão ser 

realizados serviços de varrição e remoção manual de resíduos das áreas livres (pátios, vias internas 
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pavimentadas e não pavimentadas e áreas gramadas). Esses cuidados devem ser estendidos também às 

vias externas próximas e de acesso ao 

1.7.1. Plantio de grama 

O plantio de grama para proteção dos taludes definitivos no maciço de resíduos

período chuvoso, após a cobertura final dos resíduos.

São estimados para a execução deste serviço 160 m² de grama do tipo esmeraldas, por mês.

1.8. Sistema Viário 

O sistema viário interno do empreendimento bem como o pátio de manobras da fren

deverão ser mantidos permanentemente em boas condições de tráfego. Em períodos de intensa 

pluviosidade, a manutenção (preventiva ou corretiva) deverá ocorrer com maior frequência

tomada a precaução de ser mantido

problema que possa vir a ocorrer. 

São estimados 20 m³ de material britado, por mês para a perfeita manutenção do sistema viário.

Durante o período de seca, deverá ser feito o periódico e sistemátic

Este serviço será realizado através do emprego de caminhão

ano de fabricação inferior a 5 anos

impactos decorrentes de material particulado em suspensão.

O sistema viário deverá conter placas de identificação 

administração, portaria, galpão de 

1.9. Monitoramento do Aterro Sanitário

1.9.1. Monitoramento Topográfico

O Aterro Sanitário deverá contar com serviços de topografia para levantamentos planimétricos, 

planialtimétricos e para o controle de todas as 

Será escopo dos trabalhos topográficos, tanto o monitoramento de deslocamentos verticais e horizontais 

da massa de resíduos, quanto a demarcação das frentes de operação, linhas de drenos de percolado e de 

águas pluviais, além de drenos de gás.

Os serviços de topografia deverão incluir

cálculo de densidade dos resíduos aterrados e o acompanhamento de obras de expansão de plataformas, 

cortes e aterros na área do Aterro, entre outros. A seguir, são descritos de forma sucinta os serv

topografia a serem executados no Aterro 

1.9.1.1. Operação dos resíduos: 
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pavimentadas e não pavimentadas e áreas gramadas). Esses cuidados devem ser estendidos também às 

vias externas próximas e de acesso ao aterro. 

O plantio de grama para proteção dos taludes definitivos no maciço de resíduos, será 

período chuvoso, após a cobertura final dos resíduos. 

São estimados para a execução deste serviço 160 m² de grama do tipo esmeraldas, por mês.

O sistema viário interno do empreendimento bem como o pátio de manobras da fren

deverão ser mantidos permanentemente em boas condições de tráfego. Em períodos de intensa 

pluviosidade, a manutenção (preventiva ou corretiva) deverá ocorrer com maior frequência

ido um estoque suficiente de material britado para a correção de qualquer 

 

São estimados 20 m³ de material britado, por mês para a perfeita manutenção do sistema viário.

Durante o período de seca, deverá ser feito o periódico e sistemático umedecimento das vias de acesso

ste serviço será realizado através do emprego de caminhão-pipa, capacidade volumétrica 

ano de fabricação inferior a 5 anos dotado de barras de irrigação adequadas, de modo a minimizar os 

es de material particulado em suspensão. 

O sistema viário deverá conter placas de identificação nos locais internos à área do aterro (balança, 

administração, portaria, galpão de triagem, frente de operação), indicativas de velocidade (20 Km).

do Aterro Sanitário 

Monitoramento Topográfico 

O Aterro Sanitário deverá contar com serviços de topografia para levantamentos planimétricos, 

planialtimétricos e para o controle de todas as atividades na área do empreendimento.

ográficos, tanto o monitoramento de deslocamentos verticais e horizontais 

da massa de resíduos, quanto a demarcação das frentes de operação, linhas de drenos de percolado e de 

águas pluviais, além de drenos de gás. 

Os serviços de topografia deverão incluir também o monitoramento do aterramento de resíduos para o 

cálculo de densidade dos resíduos aterrados e o acompanhamento de obras de expansão de plataformas, 

cortes e aterros na área do Aterro, entre outros. A seguir, são descritos de forma sucinta os serv

topografia a serem executados no Aterro Sanitário. 
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pavimentadas e não pavimentadas e áreas gramadas). Esses cuidados devem ser estendidos também às 

será executado antes do 

São estimados para a execução deste serviço 160 m² de grama do tipo esmeraldas, por mês. 

O sistema viário interno do empreendimento bem como o pátio de manobras da frente de aterramento, 

deverão ser mantidos permanentemente em boas condições de tráfego. Em períodos de intensa 

pluviosidade, a manutenção (preventiva ou corretiva) deverá ocorrer com maior frequência, devendo ser 

suficiente de material britado para a correção de qualquer 

São estimados 20 m³ de material britado, por mês para a perfeita manutenção do sistema viário. 

o umedecimento das vias de acesso. 

, capacidade volumétrica de 800 litros, 

dotado de barras de irrigação adequadas, de modo a minimizar os 

os locais internos à área do aterro (balança, 

de velocidade (20 Km). 

O Aterro Sanitário deverá contar com serviços de topografia para levantamentos planimétricos, 

área do empreendimento. 

ográficos, tanto o monitoramento de deslocamentos verticais e horizontais 

da massa de resíduos, quanto a demarcação das frentes de operação, linhas de drenos de percolado e de 

também o monitoramento do aterramento de resíduos para o 

cálculo de densidade dos resíduos aterrados e o acompanhamento de obras de expansão de plataformas, 

cortes e aterros na área do Aterro, entre outros. A seguir, são descritos de forma sucinta os serviços de 
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Ao início de cada dia de trabalho, deverão ser demarcados, através de estacas facilmente visíveis pelo 

operador do Trator de Esteira, os limites laterais (larg. 

previsto (comp. ≈ 7 m) da frente de 

de chorume e de gases, conforme estabelecido em projeto.

1.9.1.2. Levantamento do volume de resíduos aterrados:

Levantamento planialtimétrico com periodicidade mensal da camada de resíduos aterrados, com o cálculo 

do volume de resíduos, considerando o volume de material de cobertura utilizado, para a verificação da 

densidade dos resíduos compactados.

1.9.1.3. Monitoramento de deslocam

Ao longo do tempo, com a decomposição dos resíduos, o maciço sofre recalques, cujo monitoramento é 

importante para a previsão das cotas finais e previsão da vida útil do empreendimento. O monitoramento 

de deslocamentos horizontais é de fundamental importância para a garantia da estabilidade do maciço de 

resíduos. Estes monitoramentos deverão ser executados bimestralmente a partir de marcos fixos a serem 

implantados no terreno. 

1.9.1.4. Outros serviços: 

Locação e demarcação de off-set d

de terraplanagem (taludes de aterro e de corte, valetas de drenagem, etc.), inclusive obras de expansão 

das áreas de aterro de resíduos, levantamentos diversos de perímetros, áreas e volum

solicitação da Gerência do CIMASAS

plataformas de resíduos domiciliares no Aterro.

1.9.1.5. Equipamentos e materiais a serem utilizados:

A empresa contratada deverá dispor de todos 

inclusive piquetes e estacas necessárias para locações e demarcações. Para os levantamentos de campo 

deverão ser utilizados os seguintes equipamentos: Estação Total Eletrônica, Nível Óptico e GPS 

geodésico para o transporte de coordenadas, balizas e trenas, caso necessário. Os dados coletados em 

campo deverão ser processados em programas de computador específicos, sendo os desenhos editados em 

extensão dwg do AutoCAD. 

1.9.2. Monitoramento de Líquidos 

O lençol freático e as águas superficiais deverão ser monitorados de forma a se conhecer e avaliar

impacto causado pelo Aterro Sanitário

antes e após sua passagem pela área do aterro. 
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Ao início de cada dia de trabalho, deverão ser demarcados, através de estacas facilmente visíveis pelo 

os limites laterais (larg. ≈ 10 m), a altura projetada (alt. 

≈ 7 m) da frente de serviço. A equipe de topografia deverá efetuar a locação dos drenos 

estabelecido em projeto. 

Levantamento do volume de resíduos aterrados: 

to planialtimétrico com periodicidade mensal da camada de resíduos aterrados, com o cálculo 

do volume de resíduos, considerando o volume de material de cobertura utilizado, para a verificação da 

densidade dos resíduos compactados. 

Monitoramento de deslocamentos verticais e horizontais: 

Ao longo do tempo, com a decomposição dos resíduos, o maciço sofre recalques, cujo monitoramento é 

importante para a previsão das cotas finais e previsão da vida útil do empreendimento. O monitoramento 

ntais é de fundamental importância para a garantia da estabilidade do maciço de 

resíduos. Estes monitoramentos deverão ser executados bimestralmente a partir de marcos fixos a serem 

set de aterros e escavações, locação, acompanhamento e controle de obras 

de terraplanagem (taludes de aterro e de corte, valetas de drenagem, etc.), inclusive obras de expansão 

das áreas de aterro de resíduos, levantamentos diversos de perímetros, áreas e volum

IMASAS, e serviços como levantamentos para a previsão da ocupação das 

plataformas de resíduos domiciliares no Aterro. 

Equipamentos e materiais a serem utilizados: 

deverá dispor de todos os equipamentos e materiais para a realização dos serviços, 

inclusive piquetes e estacas necessárias para locações e demarcações. Para os levantamentos de campo 

deverão ser utilizados os seguintes equipamentos: Estação Total Eletrônica, Nível Óptico e GPS 

geodésico para o transporte de coordenadas, balizas e trenas, caso necessário. Os dados coletados em 

campo deverão ser processados em programas de computador específicos, sendo os desenhos editados em 

Monitoramento de Líquidos Percolados e Recursos Hídricos: 

O lençol freático e as águas superficiais deverão ser monitorados de forma a se conhecer e avaliar

impacto causado pelo Aterro Sanitário. As análises têm como objetivo conhecer a qualidade do aquífero 

pela área do aterro.  
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Ao início de cada dia de trabalho, deverão ser demarcados, através de estacas facilmente visíveis pelo 

tura projetada (alt. ≈ 5 m) e o avanço 

A equipe de topografia deverá efetuar a locação dos drenos 

to planialtimétrico com periodicidade mensal da camada de resíduos aterrados, com o cálculo 

do volume de resíduos, considerando o volume de material de cobertura utilizado, para a verificação da 

Ao longo do tempo, com a decomposição dos resíduos, o maciço sofre recalques, cujo monitoramento é 

importante para a previsão das cotas finais e previsão da vida útil do empreendimento. O monitoramento 

ntais é de fundamental importância para a garantia da estabilidade do maciço de 

resíduos. Estes monitoramentos deverão ser executados bimestralmente a partir de marcos fixos a serem 

e aterros e escavações, locação, acompanhamento e controle de obras 

de terraplanagem (taludes de aterro e de corte, valetas de drenagem, etc.), inclusive obras de expansão 

das áreas de aterro de resíduos, levantamentos diversos de perímetros, áreas e volumes, de acordo com a 

, e serviços como levantamentos para a previsão da ocupação das 

os equipamentos e materiais para a realização dos serviços, 

inclusive piquetes e estacas necessárias para locações e demarcações. Para os levantamentos de campo 

deverão ser utilizados os seguintes equipamentos: Estação Total Eletrônica, Nível Óptico e GPS 

geodésico para o transporte de coordenadas, balizas e trenas, caso necessário. Os dados coletados em 

campo deverão ser processados em programas de computador específicos, sendo os desenhos editados em 

O lençol freático e as águas superficiais deverão ser monitorados de forma a se conhecer e avaliar o 

As análises têm como objetivo conhecer a qualidade do aquífero 
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As análises físico-químicas e bacteriológicas das águas subterrâneas e superficiais e do líquido percolado

deverão ser realizadas de acordo com a Nota Técnica nº 003/2005 da Diretoria de Monitoramento e 

Geoprocessamento – DIMOG, da Fundação Estadual do Meio Ambiente 

Ressalta-se o disposto nos artigos 3º e 4º da Deliberação Normativa Copam nº 165, de 11 de abril de 

2011: 

Art. 3º - Para os fins desta Deliberação Normativa Programa de Automonitoramento é o 

conjunto de medições s

emissões de fonte efetiva ou potencialmente poluidora, bem como de parâmetros inerentes aos 

componentes ambientais receptores dessas emissões (ar, água ou solo), conforme diretrizes 

definidas pelo órgão ambiental quando  da concessão de Licença de Operação (LO) ou da 

Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) ou da revalidação destes instrumentos.

§ 1º. Os relatórios do Programa de Automonitoramento vinculado a condicionantes de licenças 

ambientais deverão ser enviados, na 

Regularização Ambiental onde se localiza a fonte efetiva ou potencialmente poluidora, para que 

sejam anexados aos respectivos processos de regularização ambiental, par

fiscalização. 

§ 2º. O responsável por fonte efetiva ou potencialmente poluidora deverá registrar e justificar 

junto à Superintendência Regional de Regularização Ambiental qualquer uma das não 

conformidades relativas à execução do Prog

informando as medidas corretivas adotadas, com respectivo cronograma de execução:

a) falha na realização de coletas e análises em um ou mais pontos;

b) falha no atendimento à 

c) falha na realização de análise de um ou mais parâmetros;

d) Descumprimento aos limites estabelecidos pela legislação estadual ou federal para um ou 

mais parâmetros previstos no Programa de Automonitoramento.

Art. 4º - Os laudos de análise e relatórios 

Automonitoramento deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou atividade, em 

cópias impressas, subscritas pelo responsável técnico legalmente habilitado, acompanhada da 

respectiva Anotação de Responsabilidad

órgãos ambientais pelo período de cinco anos, contados da data de emissão, durante o qual 

poderão ser solicitados a qualquer tempo, inclusive pelo agente de fiscalização ambiental.
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químicas e bacteriológicas das águas subterrâneas e superficiais e do líquido percolado

deverão ser realizadas de acordo com a Nota Técnica nº 003/2005 da Diretoria de Monitoramento e 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM. 

se o disposto nos artigos 3º e 4º da Deliberação Normativa Copam nº 165, de 11 de abril de 

Para os fins desta Deliberação Normativa Programa de Automonitoramento é o 

conjunto de medições sistemáticas, periódicas ou contínuas, de parâmetros inerentes às 

emissões de fonte efetiva ou potencialmente poluidora, bem como de parâmetros inerentes aos 

componentes ambientais receptores dessas emissões (ar, água ou solo), conforme diretrizes 

pelo órgão ambiental quando  da concessão de Licença de Operação (LO) ou da 

Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) ou da revalidação destes instrumentos.

§ 1º. Os relatórios do Programa de Automonitoramento vinculado a condicionantes de licenças 

ientais deverão ser enviados, na frequência estabelecida, à Superintendência Regional de 

Regularização Ambiental onde se localiza a fonte efetiva ou potencialmente poluidora, para que 

sejam anexados aos respectivos processos de regularização ambiental, par

§ 2º. O responsável por fonte efetiva ou potencialmente poluidora deverá registrar e justificar 

junto à Superintendência Regional de Regularização Ambiental qualquer uma das não 

conformidades relativas à execução do Programa de Automonitoramento listadas a seguir, 

informando as medidas corretivas adotadas, com respectivo cronograma de execução:

na realização de coletas e análises em um ou mais pontos; 

falha no atendimento à frequência estabelecida para coletas e análises;

falha na realização de análise de um ou mais parâmetros; 

aos limites estabelecidos pela legislação estadual ou federal para um ou 

mais parâmetros previstos no Programa de Automonitoramento. 

Os laudos de análise e relatórios de ensaios que fundamentam o Programa de 

Automonitoramento deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou atividade, em 

cópias impressas, subscritas pelo responsável técnico legalmente habilitado, acompanhada da 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, os quais deverão ficar à disposição dos 

órgãos ambientais pelo período de cinco anos, contados da data de emissão, durante o qual 

poderão ser solicitados a qualquer tempo, inclusive pelo agente de fiscalização ambiental.
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químicas e bacteriológicas das águas subterrâneas e superficiais e do líquido percolado, 

deverão ser realizadas de acordo com a Nota Técnica nº 003/2005 da Diretoria de Monitoramento e 

 

se o disposto nos artigos 3º e 4º da Deliberação Normativa Copam nº 165, de 11 de abril de 

Para os fins desta Deliberação Normativa Programa de Automonitoramento é o 

istemáticas, periódicas ou contínuas, de parâmetros inerentes às 

emissões de fonte efetiva ou potencialmente poluidora, bem como de parâmetros inerentes aos 

componentes ambientais receptores dessas emissões (ar, água ou solo), conforme diretrizes 

pelo órgão ambiental quando  da concessão de Licença de Operação (LO) ou da 

Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) ou da revalidação destes instrumentos. 

§ 1º. Os relatórios do Programa de Automonitoramento vinculado a condicionantes de licenças 

estabelecida, à Superintendência Regional de 

Regularização Ambiental onde se localiza a fonte efetiva ou potencialmente poluidora, para que 

sejam anexados aos respectivos processos de regularização ambiental, para fins de consulta ou 

§ 2º. O responsável por fonte efetiva ou potencialmente poluidora deverá registrar e justificar 

junto à Superintendência Regional de Regularização Ambiental qualquer uma das não 

rama de Automonitoramento listadas a seguir, 

informando as medidas corretivas adotadas, com respectivo cronograma de execução: 

lises; 

aos limites estabelecidos pela legislação estadual ou federal para um ou 

de ensaios que fundamentam o Programa de 

Automonitoramento deverão ser mantidos em arquivo no empreendimento ou atividade, em 

cópias impressas, subscritas pelo responsável técnico legalmente habilitado, acompanhada da 

e Técnica, os quais deverão ficar à disposição dos 

órgãos ambientais pelo período de cinco anos, contados da data de emissão, durante o qual 

poderão ser solicitados a qualquer tempo, inclusive pelo agente de fiscalização ambiental. 
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Os monitoramentos de efluentes líquidos, águas subterrâneas e águas superficiais deverão seguir os 

critérios apresentados na nota técnica DIMOG/DISAN nº 03/2005. Sendo assim o monitoramento de 

frequência semestral deverá ocorrer nos meses de fevereiro e agosto. O monitoramento an

ocorrer no mês de agosto de cada ano. Os resultados do programa de monitoramento deverão ser 

encaminhados ao SISEMA semestralmente e sua execução deverá atender as disposições contidas na DN 

COPAM nº 165/2011. Os demais monitoramentos também dev

art. 3º e no art. 4º da DN COPAM 165/2011.

1.9.2.1. Monitoramento de Efluentes

O monitoramento de efluentes dos aterros deverá ser conduzido de acordo com os parâmetros e 

frequências indicados na Tabela 2.

Tabela 2: Programa de

Cádmio total
Chumbo total
Cobre dissolvido
Condutividade
Cromo total
DBO * - mg/L
DQO * - mg/L
E. coli - NMP
Fósforo total
Níquel total
Nitrogênio 
Nitratos – mg/L
pH 
Sólidos sedimentáveis
Substâncias
Cloretos – 
Teste de toxicidade
Zinco total 

* parâmetro também monitorado no

** Para a declaração de carga
sistema de tratamento. 
 
 

Água subterrânea 

Os parâmetros e frequência de monitoramento das águas subterrâneas são apresentados na Tabela 

Ressalta-se que esse monitoramento deverá ser realizado em no mínimo quatro pontos,

montante e três a jusante das áreas de aterro.

Para efeito de avaliação pelo SISEMA dos resultados desse monitoramento, serão utilizados os valores 

estabelecidos em: 

 

 

Av. Dr. Jerson Dias, 500, Centro Administrativo, bairro Estiva, Itajubá – MG, CEP 37.500-279, tel.: (35) 3692

  ANEXO I -  ESPECIFICAÇÕES 

uentes líquidos, águas subterrâneas e águas superficiais deverão seguir os 

critérios apresentados na nota técnica DIMOG/DISAN nº 03/2005. Sendo assim o monitoramento de 

frequência semestral deverá ocorrer nos meses de fevereiro e agosto. O monitoramento an

ocorrer no mês de agosto de cada ano. Os resultados do programa de monitoramento deverão ser 

encaminhados ao SISEMA semestralmente e sua execução deverá atender as disposições contidas na DN 

COPAM nº 165/2011. Os demais monitoramentos também deverão observar o disposto nos § 1º e 2º do 

art. 3º e no art. 4º da DN COPAM 165/2011. 

Monitoramento de Efluentes 

O monitoramento de efluentes dos aterros deverá ser conduzido de acordo com os parâmetros e 

. 

de monitoramento de efluentes para aterros sanitários
Parâmetro Classe 3 

total – mg/L Semestral 
total – mg/L Semestral 

dissolvido - mg/L Semestral 
Condutividade elétrica -µS/cm Bimestral 

total – mg/L Semestral 
mg/L Bimestral 
mg/L Bimestral 
NMP Bimestral 
total – mg/L Semestral 

total – mg/L Semestral 
 amoniacal total – mg/L Semestral 
mg/L Semestral 

Bimestral 
sedimentáveis * - ml/L Bimestral 

Substâncias tensoativas – mg/L Semestral 
 mg/L Semestral 

toxicidade aguda Anual 
 – mg/L Semestral 
no afluente. 

carga (CONAMA 357) deverá ser medida a vazão média

Os parâmetros e frequência de monitoramento das águas subterrâneas são apresentados na Tabela 

se que esse monitoramento deverá ser realizado em no mínimo quatro pontos,

montante e três a jusante das áreas de aterro. 

Para efeito de avaliação pelo SISEMA dos resultados desse monitoramento, serão utilizados os valores 
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uentes líquidos, águas subterrâneas e águas superficiais deverão seguir os 

critérios apresentados na nota técnica DIMOG/DISAN nº 03/2005. Sendo assim o monitoramento de 

frequência semestral deverá ocorrer nos meses de fevereiro e agosto. O monitoramento anual deverá 

ocorrer no mês de agosto de cada ano. Os resultados do programa de monitoramento deverão ser 

encaminhados ao SISEMA semestralmente e sua execução deverá atender as disposições contidas na DN 

erão observar o disposto nos § 1º e 2º do 

O monitoramento de efluentes dos aterros deverá ser conduzido de acordo com os parâmetros e 

sanitários Classe 3. 

média anual do efluente do 

Os parâmetros e frequência de monitoramento das águas subterrâneas são apresentados na Tabela 3. 

se que esse monitoramento deverá ser realizado em no mínimo quatro pontos, sendo um a 

Para efeito de avaliação pelo SISEMA dos resultados desse monitoramento, serão utilizados os valores 
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Relatório de Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas Subter

Paulo / Dorothy C. P. Casarini [et al.]. São Paulo: Cetesb, 2001.

Portaria N. º 518 do Ministério da Saúde, de 25 de março de 2004, que estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade 

padrão de potabilidade, e dá outras providências.

Tabela 3: Programa de monitoramento de águas subterrâneas para aterros sanitários Classe 3.

Cádmio total 
Chumbo total 
Cobre dissolvido 
Condutividade elétrica 
Cloretos – 
Cromo total 
E. coli - NMP
Nitratos – mg/L
Nitrogênio amoniacal total 
Nível de água
pH 
Zinco total 

 

1.9.2.2. Águas superficiais 

Para verificação das condições sanitárias e ambientais dos corpos de água que estão na área de influência 

de aterros sanitários, o corpo hídrico receptor (córrego, ribeirão, rio ou lago) deverá ser monitorado a 

montante e a jusante do empreendimento de aco

que sempre deverão ser indicadas as coordenadas dos pontos de coleta.

Tabela 4: Programa de monitoramento de corpos hídricos para aterros sanitários Classe 3.

Cádmio total – mg/L
Chumbo total – mg/L
Cobre dissolvido -
Condutividade elétrica
Cromo total – mg/L
DBO * - mg/L 
DQO * - mg/L 
E. coli - NMP 
Fósforo total – mg/L
Níquel total – mg/L
Nitratos – mg/L 
Nitrogênio amoniacal
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Relatório de Estabelecimento de Valores Orientadores para Solos e Águas Subterrâneas no Estado de São 

Paulo / Dorothy C. P. Casarini [et al.]. São Paulo: Cetesb, 2001. 

518 do Ministério da Saúde, de 25 de março de 2004, que estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade, e dá outras providências. 

Programa de monitoramento de águas subterrâneas para aterros sanitários Classe 3.
Parâmetro Classe 3 

Cádmio total – mg/L Anual 
Chumbo total – mg/L Anual 

dissolvido - mg/L Anual 
Condutividade elétrica -µS/cm Anual 

 mg/L Anual 
Cromo total – mg/L Anual 

NMP Anual 
mg/L Anual 

Nitrogênio amoniacal total – mg/L Anual 
Nível de água Anual 

Anual 
Zinco total – mg/L Anual 

Para verificação das condições sanitárias e ambientais dos corpos de água que estão na área de influência 

de aterros sanitários, o corpo hídrico receptor (córrego, ribeirão, rio ou lago) deverá ser monitorado a 

montante e a jusante do empreendimento de acordo com o programa apresentado na Tabela 

que sempre deverão ser indicadas as coordenadas dos pontos de coleta. 

 
 
 

monitoramento de corpos hídricos para aterros sanitários Classe 3.
Parâmetro Classe

mg/L Semestral
mg/L Semestral

- mg/L Semestral
elétrica -µS/cm Bimestral

mg/L Semestral
Bimestral
Bimestral
Bimestral

mg/L Semestral
mg/L Semestral

Semestral
amoniacal total – mg/L Semestral
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SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
râneas no Estado de São 

518 do Ministério da Saúde, de 25 de março de 2004, que estabelece os procedimentos e 

da água para consumo humano e seu 

Programa de monitoramento de águas subterrâneas para aterros sanitários Classe 3. 

Para verificação das condições sanitárias e ambientais dos corpos de água que estão na área de influência 

de aterros sanitários, o corpo hídrico receptor (córrego, ribeirão, rio ou lago) deverá ser monitorado a 

rdo com o programa apresentado na Tabela 4. Ressalta-se 

monitoramento de corpos hídricos para aterros sanitários Classe 3. 
Classe 3 

Semestral 
Semestral 
Semestral 
Bimestral 
Semestral 
Bimestral 
Bimestral 
Bimestral 
Semestral 
Semestral 
Semestral 
Semestral 
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Nitratos – mg/L 
Óleos e graxas 
Oxigênio dissolvido
pH 
Substâncias tensoativas
Zinco total – mg/L
Clorofila a - µg/L 
Densidade de Cianobactérias

1.9.2.3. Demais considerações acerca do monitoramento

O laboratório que irá realizar as análises de águas superficiais, subterrâneas e líquidos 

devidamente credenciado pelo INMETRO

Nacional de Vigilância Sanitária. Para a coleta de amostras de águas subterrâneas, o técnico do 

contratado deverá esgotar os poços de

das análises, e deverá utilizar um Bayler para reduzir a possibilidade de contaminação da amostra.

A CONTRATADA deverá indicar os métodos de ensaio empregado, que deverão estar de acordo co

padrão adotado pelo INMETRO ou pelo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 

Todas as análises deverão ser realizadas por meio de Engenheiro Químico credenciado e registrado no 

CRQ. 

A CONTRATADA deverá elaborar relatórios com os resultados das análises de cada ponto de coleta de 

amostra, contendo a devida identificação dos mesmos, a data e a hora de coleta das amostras, temperatura 

ambiente e das condições do clima das últimas 24 hora

originais deverão ser entregues a gerência do 

As análises dos parâmetros físico

acompanhamento da operação deverá constar dos relatórios mensais de operação do Aterro Sanitário e nos 

relatórios semestrais que serão enviados à FEAM. 

1.9.3. Monitoramento das Condições de Operação

Deverão ser verificados os aspectos gerais da área e a integridade dos c

segurança do trabalhador, a condição dos equipamentos, o recobrimento dos taludes, as condições do 

cinturão verde da cerca divisória e os elementos estruturais do aterro, conforme a Tabela 1:

Tabela 1: Plano
Monitoramento 

Operação 

Cinturão

Cercamento

Equipamentos

Ruptura
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Semestral
Semestral

dissolvido – mg/L Bimestral
Bimestral

tensoativas – mg/L Semestral
mg/L Semestral

 trimestral
Cianobactérias – cel/mL ou mm3/L trimestral

considerações acerca do monitoramento 

O laboratório que irá realizar as análises de águas superficiais, subterrâneas e líquidos 

devidamente credenciado pelo INMETRO, Fundação Estadual do Meio Ambiente

Para a coleta de amostras de águas subterrâneas, o técnico do 

contratado deverá esgotar os poços de monitoramento com vinte quatro horas de antecedência à realização 

e deverá utilizar um Bayler para reduzir a possibilidade de contaminação da amostra.

deverá indicar os métodos de ensaio empregado, que deverão estar de acordo co

padrão adotado pelo INMETRO ou pelo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 

Todas as análises deverão ser realizadas por meio de Engenheiro Químico credenciado e registrado no 

A CONTRATADA deverá elaborar relatórios com os resultados das análises de cada ponto de coleta de 

amostra, contendo a devida identificação dos mesmos, a data e a hora de coleta das amostras, temperatura 

ambiente e das condições do clima das últimas 24 horas (existência ou não de chuvas). Os resultados 

originais deverão ser entregues a gerência do Consórcio até 10 dias após a coleta das amostras.

As análises dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos, indicadas no relatório de monitoramento e 

mento da operação deverá constar dos relatórios mensais de operação do Aterro Sanitário e nos 

relatórios semestrais que serão enviados à FEAM.  

Monitoramento das Condições de Operação 

Deverão ser verificados os aspectos gerais da área e a integridade dos componentes do aterro, tais como a 

segurança do trabalhador, a condição dos equipamentos, o recobrimento dos taludes, as condições do 

cinturão verde da cerca divisória e os elementos estruturais do aterro, conforme a Tabela 1:

Plano de Monitoramento das Condições de Operação
Parâmetros de Análise  Periodicidade

Cinturão verde e revegetação de taludes  Diário

Cercamento da área (alambrado)  Diário

Equipamentos  Diário

Ruptura de taludes Diário
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SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Semestral 
Semestral 
Bimestral 
Bimestral 
Semestral 
Semestral 
trimestral 
trimestral 

O laboratório que irá realizar as análises de águas superficiais, subterrâneas e líquidos percolados, deve ser 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e Agência 

Para a coleta de amostras de águas subterrâneas, o técnico do laboratório 

monitoramento com vinte quatro horas de antecedência à realização 

e deverá utilizar um Bayler para reduzir a possibilidade de contaminação da amostra. 

deverá indicar os métodos de ensaio empregado, que deverão estar de acordo com o 

padrão adotado pelo INMETRO ou pelo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 

Todas as análises deverão ser realizadas por meio de Engenheiro Químico credenciado e registrado no 

A CONTRATADA deverá elaborar relatórios com os resultados das análises de cada ponto de coleta de 

amostra, contendo a devida identificação dos mesmos, a data e a hora de coleta das amostras, temperatura 

s (existência ou não de chuvas). Os resultados 

até 10 dias após a coleta das amostras. 

químicos e bacteriológicos, indicadas no relatório de monitoramento e 

mento da operação deverá constar dos relatórios mensais de operação do Aterro Sanitário e nos 

omponentes do aterro, tais como a 

segurança do trabalhador, a condição dos equipamentos, o recobrimento dos taludes, as condições do 

cinturão verde da cerca divisória e os elementos estruturais do aterro, conforme a Tabela 1: 

Operação 
Periodicidade 

Diário 

Diário 

Diário 

Diário 
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Vazamentos

Recalques

Massa

Ruído

 

1.10. Dimensionamento de mão de obra, veículos e equipamentos

A mão de obra necessária para à perfeita execução do serviço de operação e manutenção do aterro sanitário 

será de: 

� 1 Engenheiro Civil / Sanitarista;

� 1 Técnico em Meio Ambiente;

� 1 Encarregado Geral; 

� 2 Ajudantes (Frente de serviço);

� 1 Ajudante (Jardinagem) 

� 1 Pedreiro; 

� 2 Fiscais de portaria; 

� 4 Vigias; 

� 1 Operador de Trator de Esteiras

� 1 Operador de Retroescavadeira

� 2 Motoristas de Caminhão

 A empresa deverá considerar na elaboração da sua composição de preços a quantidade mínima dos seguintes 

equipamentos: 

� 01 Trator de esteiras, com peso operacional mínimo de 15 

fabricação; 

� 01 Retroescavadeira 4X4, mínimo de 70 Hp

� 01 Caminhão Basculante, com capacidade Mínima de 6 m³

� 01 Caminhão Pipa, com capacidade mínima de 8000 Litros

fabricação; 

� 01 Veículo leve de apoio, tipo pick

� 01 Veículo, tipo van, para transporte de pessoal
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Vazamentos  Diário

Recalques  Quinzenal

Massa a aterrar / tratar  Diário

Ruído Semestral

de mão de obra, veículos e equipamentos:  

para à perfeita execução do serviço de operação e manutenção do aterro sanitário 

Engenheiro Civil / Sanitarista; 

Técnico em Meio Ambiente; 

Ajudantes (Frente de serviço); 

Operador de Trator de Esteiras 

Operador de Retroescavadeira 

Motoristas de Caminhão 

A empresa deverá considerar na elaboração da sua composição de preços a quantidade mínima dos seguintes 

01 Trator de esteiras, com peso operacional mínimo de 15 toneladas, com no máximo 5 anos de 

Retroescavadeira 4X4, mínimo de 70 Hp e com no máximo 5 anos de fabricação

01 Caminhão Basculante, com capacidade Mínima de 6 m³ e com no máximo 5 anos de fabricação

01 Caminhão Pipa, com capacidade mínima de 8000 Litros e com no máximo 5 anos de 

, tipo pick-up, com no máximo 5 anos de fabricação

01 Veículo, tipo van, para transporte de pessoal, com no máximo 5 anos de fabricação

279, tel.: (35) 3692-1162 

SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Diário 

Quinzenal 

Diário 

Semestral 

para à perfeita execução do serviço de operação e manutenção do aterro sanitário 

A empresa deverá considerar na elaboração da sua composição de preços a quantidade mínima dos seguintes 

com no máximo 5 anos de 

e com no máximo 5 anos de fabricação; 

e com no máximo 5 anos de fabricação; 

e com no máximo 5 anos de 

up, com no máximo 5 anos de fabricação; 

, com no máximo 5 anos de fabricação; 
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� 02 Roçadeiras costais mecânicas

Deverá ser considerado pelos licitantes,

permanentemente, não podendo ser deslocados para outras obras ou serviços que não sejam pertinentes 

ao aterro sanitário do CIMASAS. 

1.11. Prazos 

Os serviços serão realizados após o recebimento de Ordem de Serviço espec

CIMASAS. 

1.12. Critério de medição 

A medição do serviço será efetuada por tonelada de resíduos pesados e 

CIMASAS. 

 

1.13. Frequência e horário 

A empresa contratada deverá operar a unidade de 2º feira at

haverá trabalho aos domingos e feriados.

2. Unidade de triagem e compostagem de resíduos

Em atendimento a Lei Federal nº 12.305/2010, e com o objetivo de reduzir o volume de resíduos a serem 

dispostos no Aterro sanitário, a empresa contratada

dos resíduos recebidos no aterro. 

De acordo com a NBR 13591/1996, a compostagem é um processo de decomposição biológica da fração 

orgânica biodegradável dos resíduos, efetuado por uma po

condições controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvidos em duas etapas distintas: uma de 

degradação ativa e outra de maturação.

Considera-se resíduos orgânicos, sobras de frutas, legumes, folhas e galho

palhas de café e milho, etc. 

O pátio de compostagem deverá ser construído conforme planta ITJ

presente edital, sendo sua construção de responsabilidade da contratada.

O pátio de compostagem, deverá c

de 1,5 mm de espessura, camada de solo de proteção mecânica, drenos superficiais, caixa de alvenaria de 

acumulação de lixiviados com capacidade mínima de 3m³. Neste pátio será realizado o proce

montagem de leiras de compostagem.
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mecânicas. 

pelos licitantes, que os equipamentos ficarão à dis

permanentemente, não podendo ser deslocados para outras obras ou serviços que não sejam pertinentes 

 

Os serviços serão realizados após o recebimento de Ordem de Serviço específica emitida pelo 

A medição do serviço será efetuada por tonelada de resíduos pesados e recebidos no aterro sanitário 

A empresa contratada deverá operar a unidade de 2º feira até sábado entre 09:00h e 17h:0

haverá trabalho aos domingos e feriados. 

nidade de triagem e compostagem de resíduos 

12.305/2010, e com o objetivo de reduzir o volume de resíduos a serem 

empresa contratada deverá operar um sistema de triagem e compostagem 

De acordo com a NBR 13591/1996, a compostagem é um processo de decomposição biológica da fração 

orgânica biodegradável dos resíduos, efetuado por uma população diversificada de organismos, em 

condições controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvidos em duas etapas distintas: uma de 

degradação ativa e outra de maturação. 

se resíduos orgânicos, sobras de frutas, legumes, folhas e galhos de poda de árvores, gramas, 

O pátio de compostagem deverá ser construído conforme planta ITJ-AT-PCA-

presente edital, sendo sua construção de responsabilidade da contratada. 

O pátio de compostagem, deverá conter sistema de drenagem, impermeabilização com manta de PEAD 

de 1,5 mm de espessura, camada de solo de proteção mecânica, drenos superficiais, caixa de alvenaria de 

acumulação de lixiviados com capacidade mínima de 3m³. Neste pátio será realizado o proce

montagem de leiras de compostagem. 
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equipamentos ficarão à disposição do aterro 

permanentemente, não podendo ser deslocados para outras obras ou serviços que não sejam pertinentes 

ífica emitida pelo Consórcio 

recebidos no aterro sanitário do 

ado entre 09:00h e 17h:00min. Não 

12.305/2010, e com o objetivo de reduzir o volume de resíduos a serem 

deverá operar um sistema de triagem e compostagem 

De acordo com a NBR 13591/1996, a compostagem é um processo de decomposição biológica da fração 

pulação diversificada de organismos, em 

condições controladas de aerobiose e demais parâmetros, desenvolvidos em duas etapas distintas: uma de 

s de poda de árvores, gramas, 

-PT-32-32 anexada ao 

onter sistema de drenagem, impermeabilização com manta de PEAD 

de 1,5 mm de espessura, camada de solo de proteção mecânica, drenos superficiais, caixa de alvenaria de 

acumulação de lixiviados com capacidade mínima de 3m³. Neste pátio será realizado o processo de 
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A unidade de triagem é um conjunto de instalações, destinadas ao man

coleta seletiva, de resíduos secos provenientes da coleta de resíduos domiciliares ou a eles assemelhados 

(papéis, plásticos, metais, entre outros).

A unidade de triagem, será estruturada em um galpão com área construída de 200 

A CONTRATADA será responsável pela manutenção elétrica, hidráulica

instalações prediais, dos equipamentos

O material triado deverá ser entregue 

que será a responsável pela comercialização dos materiais triados e compostados.

Atualmente o aterro sanitário recebe cerca de 2.800 toneladas de resíduos por mês

20% desses resíduos deverão obrigatoriamente passar pelo processo d

reaproveitamento de materiais e o aumento da vida útil do Aterro Sanitário.

A Tabela 5 apresenta a composição gravimétrica do lixo.

Tabela 
COMPONENTES

Papel 
Plástico 
Vidro 
Metais 
Matéria orgânica
Rejeitos 

                                   

2.1. Processos operacionais da compostagem

2.1.1. Preparo e montagem das leiras

A massa de compostagem (leiras)

sobra de alimentos, restos de culturas vegetais, estercos, etc. Desta forma, ficam garantidos o equilíbrio 

nutricional e a flora microbiológica diversificada,

A matéria orgânica deverá estar livre de materiais inertes.

O padrão para dimensão das leiras será de 1 metro de altura por 1

poderá ser variável, sendo condicionado ao espaço útil do pátio.

A montagem das leiras, bem como a execução dos processos operacionais das atividades de 

compostagem, será realizada com o próprio equipamento

sanitário. 

2.1.2. Ciclo de Reviramento 
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A unidade de triagem é um conjunto de instalações, destinadas ao manejo dos materiais resultantes de

coleta seletiva, de resíduos secos provenientes da coleta de resíduos domiciliares ou a eles assemelhados 

(papéis, plásticos, metais, entre outros). 

estruturada em um galpão com área construída de 200 m²

onsável pela manutenção elétrica, hidráulica do galpão,

equipamentos já existentes, e, ainda, os que serão instalados

O material triado deverá ser entregue ao Consórcio CIMASAS ou entidade designada pela contratan

que será a responsável pela comercialização dos materiais triados e compostados. 

Atualmente o aterro sanitário recebe cerca de 2.800 toneladas de resíduos por mês, sendo que no mínimo, 

resíduos deverão obrigatoriamente passar pelo processo de triagem, de forma a propiciar 

e o aumento da vida útil do Aterro Sanitário. 

A Tabela 5 apresenta a composição gravimétrica do lixo. 

Tabela 5: Composição gravimétrica do lixo 
COMPONENTES % 

10,10 
  9,00 

 2,20 
 3,80 

atéria orgânica 66,50 
  8,40 

                                   Total 100,00 

Processos operacionais da compostagem 

eiras 

(leiras) deve ser resultante da mistura de vários resíduos orgânicos, tais como 

sobra de alimentos, restos de culturas vegetais, estercos, etc. Desta forma, ficam garantidos o equilíbrio 

microbiológica diversificada, que imprime alta eficiência ao processo.

ivre de materiais inertes.  

O padrão para dimensão das leiras será de 1 metro de altura por 1 metro de largura. O comprimento 

poderá ser variável, sendo condicionado ao espaço útil do pátio. 

leiras, bem como a execução dos processos operacionais das atividades de 

compostagem, será realizada com o próprio equipamento (retro-escavadeira) de operação do 
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SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ejo dos materiais resultantes de 

coleta seletiva, de resíduos secos provenientes da coleta de resíduos domiciliares ou a eles assemelhados 

m².  

do galpão, conservação das 

instalados. 

ou entidade designada pela contratante, 

, sendo que no mínimo, 

e triagem, de forma a propiciar o 

deve ser resultante da mistura de vários resíduos orgânicos, tais como 

sobra de alimentos, restos de culturas vegetais, estercos, etc. Desta forma, ficam garantidos o equilíbrio 

ia ao processo. 

metro de largura. O comprimento 

leiras, bem como a execução dos processos operacionais das atividades de 

de operação do aterro 
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O revolvimento da massa de compostagem deverá ter três funções: propiciar a aeração da massa, dissipar 

as altas temperaturas desenvolvidas na fase ativa de degradação e aumentar a porosidade. 

O ciclo de reviramento será: 

� Fase de degradação ativa: um revir

compostagem e um reviramento semanal até o termino da primeira fase (quando não for mais 

registrada a presença de temperaturas termófilas), 

� Fase de Maturação (ou cura): não há a necessidade de reviramento. Essa fase prolonga

período complementar de 40 dias.

Para que seja mantido o controle do processo, é obrigatório o monitoramento dos principais parâmetros 

envolvidos, como se segue: 

� Teor de umidade (determinado antes do reviramento);

� Temperatura (determinada diariamente);

� Oxigenação/ciclo de reviramento

Além disso, outros parâmetros deverão ser avaliados diariamente através de uma inspeção visual, onde se 

deve verificar a mudança na coloração do material, a emanação de odores desagradáveis, a presença de 

vetores (principalmente moscas) e a geração de lixiviados. A ocorrência destes quatro últimos fatores é 

indicativa de que a operação não está sendo adequada, devendo

operacional do processo. 

Para otimizar o monitoramento do processo

(contendo campos como temperatura da leira, tempo de compostagem, medidas de controle, etc) e ainda 

deverá ser utilizada uma ficha de controle de revolvimento, as quais deverão ser preenchidas diariame

pelo operador. 

As fichas de controle do processo de triagem e compostagem deverão ser encaminhadas, via relatório 

técnico, mensalmente a gerência do 

O composto orgânico produzido no aterro sanitário deverá ser utilizado na produção de mudas no viveiro 

a ser implantado no mesmo, bem como nas atividades de jardinagem em praças e jardins públicos dos 

municípios consorciados. 

2.2. Dimensionamento da mão de obra

A mão de obra necessária para à perfeita execução do serviço de 

compostagem será de: 

� 1 encarregado de serviços;
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O revolvimento da massa de compostagem deverá ter três funções: propiciar a aeração da massa, dissipar 

as altas temperaturas desenvolvidas na fase ativa de degradação e aumentar a porosidade. 

Fase de degradação ativa: um reviramento a cada 3 (três) dias durante os 30 (trinta) dias iniciais da 

um reviramento semanal até o termino da primeira fase (quando não for mais 

registrada a presença de temperaturas termófilas), totalizando, em média, 60 (

de Maturação (ou cura): não há a necessidade de reviramento. Essa fase prolonga

período complementar de 40 dias. 

Para que seja mantido o controle do processo, é obrigatório o monitoramento dos principais parâmetros 

de umidade (determinado antes do reviramento); 

Temperatura (determinada diariamente); 

Oxigenação/ciclo de reviramento. 

Além disso, outros parâmetros deverão ser avaliados diariamente através de uma inspeção visual, onde se 

ração do material, a emanação de odores desagradáveis, a presença de 

vetores (principalmente moscas) e a geração de lixiviados. A ocorrência destes quatro últimos fatores é 

indicativa de que a operação não está sendo adequada, devendo-se proceder o devido 

Para otimizar o monitoramento do processo, deverão ser utilizadas fichas de controle das leiras                        

(contendo campos como temperatura da leira, tempo de compostagem, medidas de controle, etc) e ainda 

erá ser utilizada uma ficha de controle de revolvimento, as quais deverão ser preenchidas diariame

As fichas de controle do processo de triagem e compostagem deverão ser encaminhadas, via relatório 

técnico, mensalmente a gerência do CIMASAS. 

O composto orgânico produzido no aterro sanitário deverá ser utilizado na produção de mudas no viveiro 

, bem como nas atividades de jardinagem em praças e jardins públicos dos 

obra 

A mão de obra necessária para à perfeita execução do serviço de operação da unidade de triagem e 

; 

279, tel.: (35) 3692-1162 

SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
O revolvimento da massa de compostagem deverá ter três funções: propiciar a aeração da massa, dissipar 

as altas temperaturas desenvolvidas na fase ativa de degradação e aumentar a porosidade.  

amento a cada 3 (três) dias durante os 30 (trinta) dias iniciais da 

um reviramento semanal até o termino da primeira fase (quando não for mais 

60 (sessenta) dias. 

de Maturação (ou cura): não há a necessidade de reviramento. Essa fase prolonga-se por um 

Para que seja mantido o controle do processo, é obrigatório o monitoramento dos principais parâmetros 

Além disso, outros parâmetros deverão ser avaliados diariamente através de uma inspeção visual, onde se 

ração do material, a emanação de odores desagradáveis, a presença de 

vetores (principalmente moscas) e a geração de lixiviados. A ocorrência destes quatro últimos fatores é 

se proceder o devido controle 

deverão ser utilizadas fichas de controle das leiras                        

(contendo campos como temperatura da leira, tempo de compostagem, medidas de controle, etc) e ainda 

erá ser utilizada uma ficha de controle de revolvimento, as quais deverão ser preenchidas diariamente 

As fichas de controle do processo de triagem e compostagem deverão ser encaminhadas, via relatório 

O composto orgânico produzido no aterro sanitário deverá ser utilizado na produção de mudas no viveiro 

, bem como nas atividades de jardinagem em praças e jardins públicos dos 

peração da unidade de triagem e 
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� 6 ajudantes,  

Todo pessoal deverá utilizar uniformes e EPI’s adequados, 

pás e carrinho de mão. 

2.3. Especificação dos equipamentos

2.3.1. Prensa enfardadeira vertical

Prensa enfardadeira vertical, com capacidade mínima de 10 (dez) toneladas

especificações: 

� Parte frontal composta por duas portas, provida de comando elétrico codificado para interrupção do 

acionamento do compactador enquanto a mesma esteja aberta.

� Parte traseira composta por uma porta, provida de comando elétrico codificado para interrupção do 

acionamento do compactador enquanto a mesma esteja aberta;

� Comando bimanual tendo seu acionamento quando os botões são acionados simultaneamente em até 

0,5 segundos. 

� Sistema hidráulico acionado com sistema de válvulas de segurança eletro

bloco e válvulas de retenção.

� Sistema de travamento mecânico para ser utilizado em operações de manutenções ou ajustes do 

compactador a ser adotados no início dos trabalhos.

� Sinalização de segurança na cor amarela e preta, manual de operação e manutenção da máquina;

� Interligações em mangueiras hidráulicas flexíveis com terminais reusáveis;

� Painel de controle e proteção dos componentes elétricos, 

órgãos de segurança, possuindo redundância entre os componentes, lógica de monitoramento 

caso de falha de algum componente sistema

� Botão de parada de emergência para garantir a parada imediata do acionamento do compactador, que 

possua 01 (um) botão do tipo com retenção (pressionar e girar)

de acionamento e proteção e com 

2.3.2. Balança mecânica  

Balança, com capacidade de 1000 kg, plataforma mecânic

indicador de peso. 

2.3.3. Carrinho plataforma 
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tilizar uniformes e EPI’s adequados, além de ferramental necessário, como garfos, 

Especificação dos equipamentos 

Prensa enfardadeira vertical 

Prensa enfardadeira vertical, com capacidade mínima de 10 (dez) toneladas

por duas portas, provida de comando elétrico codificado para interrupção do 

acionamento do compactador enquanto a mesma esteja aberta. 

Parte traseira composta por uma porta, provida de comando elétrico codificado para interrupção do 

dor enquanto a mesma esteja aberta; 

seu acionamento quando os botões são acionados simultaneamente em até 

Sistema hidráulico acionado com sistema de válvulas de segurança eletro-

de retenção. 

Sistema de travamento mecânico para ser utilizado em operações de manutenções ou ajustes do 

compactador a ser adotados no início dos trabalhos. 

Sinalização de segurança na cor amarela e preta, manual de operação e manutenção da máquina;

igações em mangueiras hidráulicas flexíveis com terminais reusáveis; 

Painel de controle e proteção dos componentes elétricos, tendo todos os componentes aprovados por 

órgãos de segurança, possuindo redundância entre os componentes, lógica de monitoramento 

caso de falha de algum componente sistema que faz com que o compactador pare com segurança;

Botão de parada de emergência para garantir a parada imediata do acionamento do compactador, que 

01 (um) botão do tipo com retenção (pressionar e girar), localizado na parte frontal do painel 

de acionamento e proteção e com anel para aterramento. 

, com capacidade de 1000 kg, plataforma mecânica em aço carbono SAE 1020, dotada de um 

279, tel.: (35) 3692-1162 

SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

de ferramental necessário, como garfos, 

Prensa enfardadeira vertical, com capacidade mínima de 10 (dez) toneladas com as seguintes 

por duas portas, provida de comando elétrico codificado para interrupção do 

Parte traseira composta por uma porta, provida de comando elétrico codificado para interrupção do 

seu acionamento quando os botões são acionados simultaneamente em até 

-hidráulico acoplado em 

Sistema de travamento mecânico para ser utilizado em operações de manutenções ou ajustes do 

Sinalização de segurança na cor amarela e preta, manual de operação e manutenção da máquina; 

todos os componentes aprovados por 

órgãos de segurança, possuindo redundância entre os componentes, lógica de monitoramento e no 

faz com que o compactador pare com segurança; 

Botão de parada de emergência para garantir a parada imediata do acionamento do compactador, que 

, localizado na parte frontal do painel 

a em aço carbono SAE 1020, dotada de um 
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Carro plataforma assoalho de chapa, capacidade para 300Kg nas dimensões de 120

roda pneumática 325x8", dotado de cabo de tração 

rodas e com freio.  

2.3.4. Empilhadeira Simples 

O equipamento deverá ser de operação manual. Com capacidade de carga de 2000 quilos e a elevação 

máxima de 1,6 metro, elétrica. 

A empilhadeira deverá possui rodas de nylon, para uma melhor condição de manobra.

2.3.5. Triturador de Galhos 

Equipamento acionado por motor elétrico de capacidade m

mínima de 5 m³/hora, e dotado de sistema de segurança.

2.3.6. Esteira rolante com comprimento mínimo de 10 metros, acionada por motor elétrico.

Esteira transportadora horizontal de 10.000 x 1000 mmI,

a laser, estrutura resistente especial para triagem de recicláveis. 

Deve ser dotada de motor redutor lacrado em banho de óleo que dispensa cuidados especiais com 

lubrificação e que proporcionam maior vida útil do motor e de suas

emendas especial para todo tipo de material reciclável, de fácil limpeza. 

emergência ao longe de todo equipamento, para garantir a segurança do

Equipamento deve ser dotado de inversor de frequência, 

fabricado com bordas laterais que "raspam" a correia, impedindo que o material ca

equipamento.  

2.4. Prazos  

Os serviços serão realizados após o recebimento de Ordem de

CIMASAS. 

2.5. Frequência e horário 

A empresa contratada deverá operar a unidade de 2º feira a

trabalho aos domingos e feriados. 

2.6. Gerenciamento 

A CONTRATADA deverá disponibilizar todo mobiliário, materiais, ferramentas, linhas telefônicas, 

equipamentos de informática, de comunicação

operacionalização e a manutenção do aterro sanitário

unidades de apoio operacional e administrativo. Todos os custos referentes aos serviços e materiais 
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aforma assoalho de chapa, capacidade para 300Kg nas dimensões de 120

dotado de cabo de tração em forma de "T" com articulação e

eração manual. Com capacidade de carga de 2000 quilos e a elevação 

A empilhadeira deverá possui rodas de nylon, para uma melhor condição de manobra.

Equipamento acionado por motor elétrico de capacidade mínima de 70 c.v., deverá possuir capacidade 

mínima de 5 m³/hora, e dotado de sistema de segurança. 

Esteira rolante com comprimento mínimo de 10 metros, acionada por motor elétrico.

horizontal de 10.000 x 1000 mmI, fabricada com barras de aço SAE 1020 

, estrutura resistente especial para triagem de recicláveis.  

redutor lacrado em banho de óleo que dispensa cuidados especiais com 

lubrificação e que proporcionam maior vida útil do motor e de suas peças e correia de borracha lisa sem 

emendas especial para todo tipo de material reciclável, de fácil limpeza. Deve possuir

emergência ao longe de todo equipamento, para garantir a segurança dos colaboradores.

dotado de inversor de frequência, para controle da velocidade da correia e

com bordas laterais que "raspam" a correia, impedindo que o material ca

Os serviços serão realizados após o recebimento de Ordem de Serviço específica emitida pel

A empresa contratada deverá operar a unidade de 2º feira até sábado entre 09h e 17h:0

 

deverá disponibilizar todo mobiliário, materiais, ferramentas, linhas telefônicas, 

equipamentos de informática, de comunicação e demais materiais e equipamentos necessários para a 

peracionalização e a manutenção do aterro sanitário, da unidade de triagem e compostagem,

unidades de apoio operacional e administrativo. Todos os custos referentes aos serviços e materiais 

279, tel.: (35) 3692-1162 

SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
aforma assoalho de chapa, capacidade para 300Kg nas dimensões de 120x60 cm de largura, 

em forma de "T" com articulação e equipado com 4 

eração manual. Com capacidade de carga de 2000 quilos e a elevação 

A empilhadeira deverá possui rodas de nylon, para uma melhor condição de manobra. 

ínima de 70 c.v., deverá possuir capacidade 

Esteira rolante com comprimento mínimo de 10 metros, acionada por motor elétrico. 

s de aço SAE 1020 cortadas 

redutor lacrado em banho de óleo que dispensa cuidados especiais com 

orreia de borracha lisa sem 

Deve possuir cordão de 

s colaboradores. 

da velocidade da correia e 

com bordas laterais que "raspam" a correia, impedindo que o material caia ou danifique o 

Serviço específica emitida pelo Consórcio 

té sábado entre 09h e 17h:00min. Não haverá 

deverá disponibilizar todo mobiliário, materiais, ferramentas, linhas telefônicas, 

demais materiais e equipamentos necessários para a 

e compostagem, e das 

unidades de apoio operacional e administrativo. Todos os custos referentes aos serviços e materiais 
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necessários para o início da operação e

mensais dos serviços. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar equipamentos de comunicação, sejam rádios

sejam telefones celulares, ao encarregado geral e aos fiscais do 

entre as unidades administrativas, pátios de máquinas e fre

A CONTRATADA terá disponível a estrutura administrativa já existente no 

sala para administração/operação, guaritas, galpão com 200 m², vestiários e uma copa.

Quaisquer benfeitorias ou ampliações nessa estrutura, a

funcionários da CONTRATADA

Consórcio CIMASAS. 

O gerenciamento da unidade também deverá apresentar resultados, dados e outras in

indicadores de desempenho, na forma de gráficos expostos em painéis na área administrativa e que 

deverão constar dos relatórios mensais. Os indicadores a serem monitorados e expostos deverão ser 

atualizados mensalmente e serão definidos em conjunto com a 

Diariamente, o Encarregado Geral do 

ser aprovado previamente pelo Consórcio

dia, equipamentos utilizados, vazão de 

meteorológicas, serviços de monitoramento realizados, visitas técnicas, obras diversas, problemas 

operacionais, entre outras informações relevantes.

Todas as informações relativas a operação do 

de Relatório Técnico Mensal de Operação. Este relatório deverá incluir todas as informações do 

monitoramento realizado (topográfico, de recursos hídricos e líquido percolado, de ruídos, de biogás e 

das condições de operação), fotografias, gráficos e textos descritivos dos serviços e obras realizados e 

deverá ser elaborado pela CONTRATADA

acordo com modelo proposto e aprovado pela 

3. Vigilância e Controle de Acesso

A CONTRATADA deverá impedir a entrada de pessoas não autorizadas 

Para isso, deverá ser realizado um controle efetivo da portaria, durante todos os dias e

operação, onde deverão ser registradas e 

No período noturno deverão ser ma

balança do aterro e outro na área administrativa e galpão de triagem.
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necessários para o início da operação e desenvolvimento dos trabalhos deverão estar incluídos nos custos 

deverá disponibilizar equipamentos de comunicação, sejam rádios

sejam telefones celulares, ao encarregado geral e aos fiscais do aterro sanitário, em razão das distâncias 

entre as unidades administrativas, pátios de máquinas e frente de operação. 

terá disponível a estrutura administrativa já existente no aterro 

sala para administração/operação, guaritas, galpão com 200 m², vestiários e uma copa.

Quaisquer benfeitorias ou ampliações nessa estrutura, a fim de melhorar as condições de trabalho dos 

CONTRATADA, poderão ser realizadas, desde que aprovadas pela 

O gerenciamento da unidade também deverá apresentar resultados, dados e outras in

res de desempenho, na forma de gráficos expostos em painéis na área administrativa e que 

deverão constar dos relatórios mensais. Os indicadores a serem monitorados e expostos deverão ser 

atualizados mensalmente e serão definidos em conjunto com a gerência do Consórcio

Diariamente, o Encarregado Geral do aterro deverá preencher Relatório Diário de Serviços, em modelo a 

Consórcio, constando todas as informações das condições de operação do 

dia, equipamentos utilizados, vazão de percolado na saída do sistema de drenagem, condições 

meteorológicas, serviços de monitoramento realizados, visitas técnicas, obras diversas, problemas 

operacionais, entre outras informações relevantes. 

Todas as informações relativas a operação do aterro sanitário no mês, deverão ser apresentadas na forma 

de Relatório Técnico Mensal de Operação. Este relatório deverá incluir todas as informações do 

monitoramento realizado (topográfico, de recursos hídricos e líquido percolado, de ruídos, de biogás e 

ições de operação), fotografias, gráficos e textos descritivos dos serviços e obras realizados e 

CONTRATADA e entregue em até 10 dias úteis do mês 

acordo com modelo proposto e aprovado pela gerência do Consórcio. 

e Controle de Acesso 

A CONTRATADA deverá impedir a entrada de pessoas não autorizadas no aterro  

Para isso, deverá ser realizado um controle efetivo da portaria, durante todos os dias e

, onde deverão ser registradas e controladas todas as entradas e saídas de pessoas e veículos.

deverão ser mantidos dois vigias, e um deles deverá estar posicionado na portaria e 

terro e outro na área administrativa e galpão de triagem. 

279, tel.: (35) 3692-1162 

SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
os trabalhos deverão estar incluídos nos custos 

deverá disponibilizar equipamentos de comunicação, sejam rádios-comunicadores, 

anitário, em razão das distâncias 

terro sanitário, com uma 

sala para administração/operação, guaritas, galpão com 200 m², vestiários e uma copa. 

fim de melhorar as condições de trabalho dos 

, poderão ser realizadas, desde que aprovadas pela gerência do 

O gerenciamento da unidade também deverá apresentar resultados, dados e outras informações em 

res de desempenho, na forma de gráficos expostos em painéis na área administrativa e que 

deverão constar dos relatórios mensais. Os indicadores a serem monitorados e expostos deverão ser 

Consórcio. 

terro deverá preencher Relatório Diário de Serviços, em modelo a 

, constando todas as informações das condições de operação do 

percolado na saída do sistema de drenagem, condições 

meteorológicas, serviços de monitoramento realizados, visitas técnicas, obras diversas, problemas 

deverão ser apresentadas na forma 

de Relatório Técnico Mensal de Operação. Este relatório deverá incluir todas as informações do 

monitoramento realizado (topográfico, de recursos hídricos e líquido percolado, de ruídos, de biogás e 

ições de operação), fotografias, gráficos e textos descritivos dos serviços e obras realizados e 

e entregue em até 10 dias úteis do mês subsequente, de 

 

Para isso, deverá ser realizado um controle efetivo da portaria, durante todos os dias e períodos de 

controladas todas as entradas e saídas de pessoas e veículos. 

um deles deverá estar posicionado na portaria e 
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Os profissionais encarregados pela vigilância noturna deverão contar com rádios

lanternas e outros instrumentos e equipamentos, inclusive de proteção individual, necessários para os 

serviços e deverão ser treinados nos procedimentos de acesso e segurança do empr

A CONTRATADA deverá manter a cerca de isolamento 

que necessários, como substituição de mourões, emendas e complementação de fios de arame partidos.

4. Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de P

O sistema de pesagem do aterro sanitário é composto por 01 (uma) balança rodoviária com plataforma de 

concreto, capacidade carga máxima de 40 (quarenta) toneladas, modelo LD 2052, marca Líder, nº de 

série 5013 e um computador com software, necessári

Por ser um sistema de precisão, o INMETRO determina que a manutenção, a conservação e a aferição 

dessa balança devem ser feitas por empresa especializada, capacitada para tal e credenciada pelo órgão. A 

empresa deverá ser cadastrada e credenciada pelo IPEM 

conforme portaria INMETRO 88/87 e a norma do IPEM 01/95.

A CONTRATADA deverá contratar empresa com tais competências para a realização das manutenções 

preventivas e corretivas, inclusive com aplicação de peças e mão

A empresa CONTRATADA realizará manutenção preventiva mensalmente em todos os equipamentos 

mencionados e corretiva sempre que solicitada em caráter de urgência. Os serviços de manutenção

preventiva deverão ser realizados em dias e horários de menor movimento no 

o mínimo possível a rotina de pesagem dos veículos.

Em caso de imobilização da unidade defeituosa, a empresa deverá informar a previsão de liberação da

mesma, com a respectiva justificativa técnica para análise da 

Todos os custos dos serviços de manutenção e aferição da balança pelo Inmetro, incluindo mão

peças eletrônicas e mecânicas, serão de responsabilidade da 

substituídos deverão ser de qualidade igual ou superior ao original em especial, as peças metálicas. Na 

manutenção eletrônica dos equipamentos, deverá estar inclusa a reposição de peças necessárias ao 

funcionamento, tantas vezes quanto se fizer necessárias, indiferentemente de desgaste dos equipamentos, 

quebras ou danos causados por agentes externos da natureza.
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rregados pela vigilância noturna deverão contar com rádios

lanternas e outros instrumentos e equipamentos, inclusive de proteção individual, necessários para os 

serviços e deverão ser treinados nos procedimentos de acesso e segurança do empreendimento

deverá manter a cerca de isolamento do aterro, realizando pequenos reparos sempre 

que necessários, como substituição de mourões, emendas e complementação de fios de arame partidos.

Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Pesagem 

anitário é composto por 01 (uma) balança rodoviária com plataforma de 

concreto, capacidade carga máxima de 40 (quarenta) toneladas, modelo LD 2052, marca Líder, nº de 

série 5013 e um computador com software, necessário para registro das pesagens da balança.

Por ser um sistema de precisão, o INMETRO determina que a manutenção, a conservação e a aferição 

dessa balança devem ser feitas por empresa especializada, capacitada para tal e credenciada pelo órgão. A 

rá ser cadastrada e credenciada pelo IPEM - Órgão da Rede Nacional de Meteorologia, 

conforme portaria INMETRO 88/87 e a norma do IPEM 01/95. 

A CONTRATADA deverá contratar empresa com tais competências para a realização das manutenções 

vas, inclusive com aplicação de peças e mão-de-obra, às suas expensas.

A empresa CONTRATADA realizará manutenção preventiva mensalmente em todos os equipamentos 

mencionados e corretiva sempre que solicitada em caráter de urgência. Os serviços de manutenção

preventiva deverão ser realizados em dias e horários de menor movimento no aterro 

o mínimo possível a rotina de pesagem dos veículos. 

Em caso de imobilização da unidade defeituosa, a empresa deverá informar a previsão de liberação da

mesma, com a respectiva justificativa técnica para análise da gerência do Consórcio

Todos os custos dos serviços de manutenção e aferição da balança pelo Inmetro, incluindo mão

peças eletrônicas e mecânicas, serão de responsabilidade da CONTRATADA

substituídos deverão ser de qualidade igual ou superior ao original em especial, as peças metálicas. Na 

manutenção eletrônica dos equipamentos, deverá estar inclusa a reposição de peças necessárias ao 

nto se fizer necessárias, indiferentemente de desgaste dos equipamentos, 

quebras ou danos causados por agentes externos da natureza. 
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SPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
rregados pela vigilância noturna deverão contar com rádios-comunicadores, 

lanternas e outros instrumentos e equipamentos, inclusive de proteção individual, necessários para os 

eendimento.  

, realizando pequenos reparos sempre 

que necessários, como substituição de mourões, emendas e complementação de fios de arame partidos. 

anitário é composto por 01 (uma) balança rodoviária com plataforma de 

concreto, capacidade carga máxima de 40 (quarenta) toneladas, modelo LD 2052, marca Líder, nº de 

o para registro das pesagens da balança. 

Por ser um sistema de precisão, o INMETRO determina que a manutenção, a conservação e a aferição 

dessa balança devem ser feitas por empresa especializada, capacitada para tal e credenciada pelo órgão. A 

Órgão da Rede Nacional de Meteorologia, 

A CONTRATADA deverá contratar empresa com tais competências para a realização das manutenções 

obra, às suas expensas. 

A empresa CONTRATADA realizará manutenção preventiva mensalmente em todos os equipamentos 

mencionados e corretiva sempre que solicitada em caráter de urgência. Os serviços de manutenção 

terro sanitário para afetar 

Em caso de imobilização da unidade defeituosa, a empresa deverá informar a previsão de liberação da 

gerência do Consórcio. 

Todos os custos dos serviços de manutenção e aferição da balança pelo Inmetro, incluindo mão-de-obra e 

ADA. Todos os materiais 

substituídos deverão ser de qualidade igual ou superior ao original em especial, as peças metálicas. Na 

manutenção eletrônica dos equipamentos, deverá estar inclusa a reposição de peças necessárias ao 

nto se fizer necessárias, indiferentemente de desgaste dos equipamentos, 



 

Av. Dr. Jerson Dias, 500, Centro Administrativo, bairro Estiva, Itajubá 

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO ATERRO SANITÁRIO 

LICENCIADO DO CIMASAS, 

INCLUINDO OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE 

TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

 

 

 

 

Av. Dr. Jerson Dias, 500, Centro Administrativo, bairro Estiva, Itajubá – MG, CEP 37.500-279, tel.: (35) 3692

 

ANEXO II – A 

ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E PREÇO

UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

MENSAL

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

LICENCIADO DO CIMASAS, 

MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE 

TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

TON. 2.800,00 R$ 103,25 R$ 289.100,00

279, tel.: (35) 3692-1162 

ANEXO II A  

E PREÇOS 

VALOR 

MENSAL 

VALOR PARA        

(12) MESES 

R$ 289.100,00 R$    3.469.200,00 



 

 

 

ANEXO II B  

 

ANEXO II – B 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO 

VALOR 

MENSAL 

VALOR PARA        

(12) MESES 

1 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 

ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO 

DO CIMASAS, INCLUINDO 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

UNIDADE DE TRIAGEM E 

COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS. 

TON. 2.800,00  

 

  

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias contados a partir da abertura do certame. 

 

DATA/LOCAL 

CARIMBO DO CNPJ/MF 

ASSINATURA 

 



 

 

 

ANEXO III  

 

 

 

 

ANEXO III 

 

CRONOGRAMA  FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                               ANEXO IV 

ANEXO IV  

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as condições do Edital de CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA nº 001/16, e temos conhecimento do local destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

LICENCIADO E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ 

PARA ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, e que nos submeteremos às disposições regulamentares 

e legais sobre a licitação, especialmente a Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93 e suas posteriores 

alterações. 

 

 

 

--------------------------------, de ----- de 2016. 

 

 

 

Empresa 

Identificação e Assinatura do representante legal da empresa 

Documento de identidade 

Carimbo CNPJ da empresa 



 

 

 

                               ANEXO V 

ANEXO V 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A 

VISITA TÉCNICA 

 

AO CIMASAS ITAJUBÁ-MG 

Ref: Concorrência Pública nº 001/16 

Prezados Senhores, 

Apresentamos o profissional (título e nome do profissional), CREA nº ........................, documento de  

identidade  nº..................., para representar esta empresa na VISITA TÉCNICA da licitação, 

Concorrência Pública nº 001/16 destinada a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO E 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEMDO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL  DOS  MUNICÍPIOS  DA  MICRORREGIÃO  DO  ALTO  SAPUCAÍ  PARA  

ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, o qual está autorizado a decidir sobre quaisquer eventualidades 

que possam surgir no referido ato . 

Atenciosamente, 

 

---------------------------------, de ----- de 2016. 

Empresa 

Identificação e Assinatura do representante legal da empresa 

Documento de identidade 

Carimbo CNPJ da empresa 



 

 

 

                               ANEXO VI 

ANEXO VI  

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos  que  o  profissional  (título  e  nome  do  profissional),  CREA nº ......... RG 

nº...................... (órgão emissor), detentor do(s) atestado(s) técnico(s) emitido(s) pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de (estado), apresentado por esta empresa no 

processo da Concorrência Pública nº 001/16, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

LICENCIADO E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS  MUNICÍPIOS  DA  MICRORREGIÃO  DO  ALTO  SAPUCAÍ  

PARA  ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, será o (título profissional) responsável técnico pela 

execução da obra. 

 

 

---------------------------------, de ----- de 2016. 

 

Empresa 

Identificação e Assinatura do representante legal da empresa Documento de identidade 

 

Carimbo CNPJ da empresa 



 

 

 

                              ANEXO VII 

ANEXO VII  

DECLARAÇÃO 

 

Declaramos que possuímos em disponibilidade, todos os equipamentos e pessoal para execução 

do objeto da licitação pública, Concorrência Pública nº 001/16, destinada a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO LICENCIADO E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E 

COMPOSTAGEM DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO 

DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS. 

 

 

---------------------------------, de ----- de 2016. 

Empresa 

Identificação e Assinatura do representante legal da empresa  

Documento de identidade 

Carimbo CNPJ da empresa 



 

 

 

                             ANEXO VIII 

ANEXO VIII 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A 

SESSÃO DE ABERTURA 

 

AO CIMASAS ITAJUBÁ-MG 

Ref: Concorrência Pública nº 001/16 

 

Prezados Senhores, 

Apresentamos   o   Sr..................... documento de identidade nº......................., para representar 

esta empresa na SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA da licitação, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/16 destinada a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO LICENCIADO E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E 

COMPOSTAGEM DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO 

DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO – CIMASAS, o qual está autorizado a decidir 

sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no referido ato. Atenciosamente, 

 

---------------------------------, de ----- de 2016. 

Empresa 

Identificação e Assinatura do representante legal da empresa  

Documento de identidade 

(com reconhecimento de firma) 

Carimbo CNPJ da empresa 



 

 

 

                               ANEXO IX 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MÃO - DE - OBRA 

INFANTIL (LEI Nº 9.854/99) 

 

 

Declaro para os devidos fins de Direito, que a empresa........................................................., situada 

à ............................................................., na cidade de ...................................., CNPJ nº 

..........................................., não utiliza mão-de-obra infantil, ou a utiliza conforme ditames da lei 

Federal nº 9.854 de 27/10/99. Esta declaração é parte integrante na fase “HABILITAÇÃO”, 

conforme exigência do presente instrumento convocatório (Concorrência Pública nº 001/16). 

 

--------------------------------, de ----- de 2016. 

 

 

Empresa 

Identificação e Assinatura do representante legal da empresa 

Documento de identidade 

 

Carimbo CNPJ da empresa 

 



 

 

 

                               ANEXO X 

ANEXO X 

DECLARAÇÃO DE INESISTÊNCIA DE FATOS 

IMPEDITIVOS 

 

AO CIMASAS ITAJUBÁ-MG 

Ref: Concorrência Pública nº 001/16 

 

Prezados Senhores, 

 

A empresa ..........................................., inscrita no CNPJ nº ......................, com sede administrativa 

na ............................................por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ......................, 

portador da CI n.º ......................., expedida pela ........................, e do CPF n.º ......................, 

declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação no presente Processo Licitatório,  Concorrência Pública n.º 001/16, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

---------------------------------, de ----- de 2016. 

 

Identificação e Assinatura do representante legal da empresa  

Documento de identidade 

Carimbo CNPJ da empresa 
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ANEXO XI 

Contrato n.º xxx/16 

CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO 

ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO – CIMASAS E A 

EMPRESA............................PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO E OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM, NOS 

TERMOS DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/16. 

O Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário – 

CIMASAS, situado à Av. Dr. Jerson Dias, nº 500, bairro Estiva, Itajubá - MG, CNPJ nº 09.062.786/0001-46, 

neste ato representada pelo Sr.ª Caroline Fernandes Nunes de Moura, Secretária Executiva do Consórcio, 

doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa.........................  situada à   

...................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o nº............,  neste     ato     

representada     pelo     seu     representante     legal,     Sr. ..........................., doravante denominada 

CONTRATADA, tem entre si justo e contratado os serviços, objeto da Clausula Primeira deste Contrato, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

Nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA, através da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 

001/16, homologada pelo Presidente da Mesa Diretora em  /   /2016, em todas as suas vias e anexos, que 

passam a fazer parte integrante deste contrato, a CONTRATADA compromete-se a executar todos os serviços 

constantes da mesma e que de maneira geral compreendem a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

LICENCIADO E OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM, DO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ 

PARA ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS. 

Parágrafo único: Este escopo atende aos elementos técnicos discriminados no Edital e demais 

especificações expressas, que também passam a fazer parte integrante do presente contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DO CONTRATO 

Pela execução dos serviços, objeto do presente Contrato, o CIMASAS pagará à CONTRATADA, o 
valor proposto de R$ _ (     _ _  ), conforme quantitativos propostos no Edital e 
cronograma físico-financeiro apresentado, a ser pago mensalmente até 30 dias da data da emissão da 
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fatura, conforme medição dos serviços efetivamente executados que correrá por conta da dotação 
orçamentária 01.01.01.18.541.0001.2003.3.3.90.39.00  

§ 1º Todos os encargos sociais, trabalhistas e fiscais, taxas e emolumentos que recaírem sobre o contrato, 

correrá por conta da CONTRATADA. 

§ 2º A CONTRATADA deverá comprovar mensalmente, quitação das Obrigações Trabalhistas e da 

Previdência Social pertinentes ao pessoal contratado através da SEFIP e guias de recolhimentos de INSS e 

FGTS. 

CLAUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais são fixos e irreajustáveis 

CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O prazo de execução do serviço será de 12 meses (doze meses), contados da data de recepção pela 

CONTRATADA da Ordem de Serviço a ser expedida pelo CIMASAS, podendo ser renovado por iguais e 

sucessivos períodos nos termos do artigo 57 da lei 8666/93. 

Parágrafo único: Quando o período de execução dos serviços ultrapassar de 1 (um) ano da data de 

apresentação da proposta, os preços serão reajustados para cobrir flutuações de custos dos insumos na mesma 

proporção e periodicidade da variação verificada no índice especificado. Os montantes dos pagamentos serão 

reajustados na forma da lei com a aplicação da seguinte fórmula de reajuste:  

PR = PB x (0,60 x SM/SMi) + (0,40 x IGPM/IGPMi) 

Onde, 

PR = Preço Reajustado. 

PB = Preço Base da proposta. 

SM = Salário Mínimo, do Mês do Reajuste. 

SMi = Salário Mínimo do Mês da Proposta. 

IGPM = Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, do Mês do 

Reajuste. 

IGPMi = Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, do Mês da 

Proposta. 

Parágrafo único: A contratada terá um prazo de 5 (cinco) dias corridos após a emissão da Ordem de 

Serviço para o início dos serviços. 

CLAUSULA QUINTA - ATRASO NA EXECUÇÃO 



 

 

 

                              ANEXO XIII 

O atraso na execução dos serviços no prazo previsto, somente será justificável quando decorrente de caso 

fortuito ou de força maior, conforme disposições contidas no Código Civil Brasileiro. 

Parágrafo único: Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser 

encaminhados em requerimento, antes de findar o prazo original, com comprovação de fatos que 

justifiquem tal solicitação. 

CLAUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização dos serviços executados será de competência e responsabilidade exclusiva do Consórcio 

CIMASAS, a quem caberá o presente termo, bem como autorizar os pagamentos de faturas e praticar todos os 

atos que se fizerem necessários para a fiel entrega dos serviços contratados. 

Parágrafo único: A CONTRATADA se obriga a facilitar todas as atividades de fiscalização que serão 

exercidas pelo Consórcio CIMASAS, que poderá contratar profissional liberal ou empresas especializadas 

para assessorá-la, bem como as inspeções que serão realizadas pelos Órgãos Federais ou Estaduais. 

CLAUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES 

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que 

efetuar, assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos fornecidos pelo CIMASAS. 

§ 1º. A CONTRATADA assumirá automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por 

danos causados ao Consórcio CIMASAS ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em consequência de 

falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo da contratada ou de qualquer de 

seus empregados ou prepostos. 

§ 2º. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a regularização da obra junto ao INSS (matrícula CEI 

e/ ou CNPJ) registrando todos os funcionários disponíveis para a execução da obra, durante e ao final da 

construção serão exigidos prova desses registros, ficando condicionado o “Recebimento da Obra” à 

comprovação destes. 

§ 3º. A CONTRATADA fica obrigada a registrar a obra junto ao CREA e apresentar cópia do referido 

registro para a fiscalização do CIMASAS, e ao final da construção, providenciar a baixa e regularização da 

obra. 

§ 4º. A CONTRATADA deverá obrigatoriamente manter em seu quadro de funcionários todos os cargos 

necessários a execução dos serviços, devidamente registrados nos termos da Convenção Coletiva dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e do Mobiliário de Minas Gerais - Itajubá, com 

comprovação mensal deste registro através do livro de registro de funcionários das guias de recolhimento da 

previdência social e do fundo de garantia e da SEFIP. 
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§ 5º. A CONTRATADA terá um prazo máximo de 30 dias após a assinatura do contrato para apresentar a 

documentação a seguir: 

� Livro de Registro de Funcionários e cópia do registro na CTPS. 

� PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

� PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

� ASO – Atestado de saúde Ocupacional. 

� FEEPI – Ficha de Entrega dos Equipamentos de Proteção Individuais. 

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA E EXECUÇÃO 

O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. A garantia à 

execução deverá ser prestada nos termos do edital e do artigo 56 da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo único: A CONTRATADA deverá obrigatoriamente refazer, sem qualquer ônus ao CIMASAS, 

com mão de obra extra ou em horários após a jornada normal de trabalho, os trabalhos executados 

deficientemente ou em desacordo com as instruções emanadas da fiscalização do CIMASAS, se 

responsabilizando inclusive pelos materiais e mão de obras a serem empregados pela correção dos serviços 

não aprovados pela fiscalização. 

CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES 

Pelo inadimplemento de qualquer condição ou cláusula deste contrato ou pela inexecução total ou parcial do 

mesmo, o Consórcio aplicará as seguintes penalidades, na ordem advertências, multas e/ou sanções, de acordo 

com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia: 

I. Advertência verbal;  

II. Advertência escrita; 

III. Multa, de acordo com a infração: 

a) Fica estabelecido o percentual de 0,3 % (três décimos por cento) a título de multa sobre o total da 

adjudicação, por dia de atraso para início da execução dos serviços contratados quando o atraso não 

estiver de acordo com a cláusula Quinta; 

b) Multa de 4,0% (quatro por cento) do valor da fatura mensal por dia, até o limite de 10 (dez) dias por 

irregularidades, tais como: 
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� Não atendimento às determinações para manter em número de pessoal ( mão de obra ) e 

equipamentos necessários a execução dos serviços em total acordo com o cronograma físico- 

financeiro; 

� Não fornecimento das informações solicitadas pela fiscalização; 

� Fraude ou sua tentativa na execução dos serviços e/ou contratação de mão de obra, admitindo 

profissionais não qualificados ao desempenho das funções a ele atribuídas; 

� Impedir o acesso da fiscalização às obras e serviços executados pela Contratada; 

c) Fica estabelecido o percentual de 0,5 % (cinco décimos por cento) a título de multa sobre o total da 

adjudicação, por dia de atraso para o início da execução da recuperação dos serviços executados 

deficientemente e não aprovados pela Fiscalização quando o atraso não estiver de acordo com a cláusula 

Quinta; 

d) Caso a CONTRATADA se recuse a prestar os serviços ou faça fora das especificações, inclusive o 

(resultante dos serviços deficientemente executados) ao CIMASAS, além das penalidades previstas em 

Lei, poderá aplicar a multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor contratado. 

e) O CIMASAS poderá ainda cancelar a nota de empenho e impor à firma outras sanções legais cabíveis, 

inclusive a de comunicar a todos os órgãos Federais, Estaduais e Municipais sobre a inidoneidade da 

mesma. 

f) Na hipótese dos itens a, b, c e d, a firma faltosa será notificada para recolher a favor do CIMASAS, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, as importâncias das penalidades impostas, a serem recolhidas 

mediante guia fornecida pelo CIMASAS. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial, nos casos previstos 

nesta cláusula e no art. 78 da Lei 8.666/93: 

a) quando  a  CONTRATADA,  por  sua  culpa  e  responsabilidade,  atrasar  a  execução  dos  serviços, 

desatendendo ao cronograma físico-financeiro, por prazo superior a 20% (vinte por cento) do prazo total; 

b) quando a CONTRATADA suspender a execução dos serviços por prazo superior a 10 (dez) dias 

consecutivos, sem justificativa ou sem prévia autorização do CIMASAS; 

c) quando a CONTRATADA transferir o serviço contratado no todo ou em parte, sem prévia autorização do 

CIMASAS; 

d) quando o acúmulo de multas for superior ao valor das garantias instituídas; 
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e) quando a CONTRATADA não iniciar a execução dos serviços após 30 (trinta) dias, contados da data do 

recebimento da Ordem de Serviço expedida pelo CIMASAS; 

f) quando a CONTRATADA pedir concordata, falência ou dissolução, observadas as disposições legais; 

g) quando a CONTRATADA reincidir em falta grave punida anteriormente com multa, ou cometida por 

caracterizada má fé; 

h) quando a CONTRATADA caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira. 

§ 1º. Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e danos decorrentes. 

§ 2º. A imposição de qualquer penalidade não impede a aplicação de outras. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Aplica-se ao presente Contrato as disposições contidas na Lei 8.666 de 21/06/1993, e suas posteriores 

alterações. 

Parágrafo único: Constituirá parte integrante do presente Contrato, guardada as necessárias 

conformidades, independente de transcrição ou referência: 

a) todos os elementos técnicos discriminados no EDITAL DE CONCORRÊNICIA PÚBLICA Nº 001/16. 

b) todos os documentos, pareceres, editais, atas, anexos e propostas constantes do Processo da Licitação nº 

004/2016. 

c) as Normas Técnicas Brasileiras e demais especificações técnicas pertinentes. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA não poderá sub-empreitar ou sub-contratar os serviços objeto deste Contrato, no todo ou 

em parte, sem prévia autorização formal do Consórcio CIMASAS, cabendo à CONTRATADA, em qualquer 

caso de responsabilidade pelas obrigações assumidas neste contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Este contrato entrará em vigor após a data de emissão da Ordem de Serviço, mencionada na Cláusula 

Quarta deste Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Contrato, é competente o Foro da Comarca de Itajubá. 

Para firmeza do ajustado e contratado é lavrado o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 



 

 

 

                              ANEXO XIII 

forma, para um só efeito, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes e 

pelas testemunhas abaixo: 

Itajubá, de _ _ de 2016. 

 

Consorcio Intermunicipal dos Municípios da Microrregião  
do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário - CIMASAS   

CONTRATANTE  
 

.................................................................................. 
CONTRATADA 

VISTO  
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PCA – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL 
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PROJETOS TÉCNICOS 

 

 

  


