
Estado de Mato Grosso do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

CONTRATO  

CONTRATO N° 138/2020/DL/PMD 

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
DOURADOS E A EMPRESA FINANCIAL CONSTRUTORA 
INDUSTRIAL LTDA, EM DECORRÊNCIA DA 
HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO POR CONCORRÊNCIA 
N° 001/2020. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES 

O MUNICÍPIO DE DOURADOS, Estado de Mato Grosso do Sul, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua Coronel Ponciano, n.° 1.700 - Parque dos Jequitibás, inscrito no CNPJ sob 
o n.° 03.155.926/0001-44, neste ato representado pelo Senhor FABIANO COSTA, Secretário 
Municipal de Serviços Urbanos, brasileiro, portador da CNH n° 00638649775 DETRAN/MS, e do CPF 
n° 614.816.101-04, residente e domiciliado à Avenida Joaquim Teixeira Alves, n° 2.920 - Centro, 
nesta cidade de Dourados/MS, denominado Contratante; e de outro lado a empresa FINANCIAL 
CONSTRUTORA INDUSTRIAL LTDA, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 
15.565.179/0001-00, com sede à Rua São Miguel, n° 1.021 - Vila Progresso, na cidade de Campo 
Grande/MS, neste ato representada pelo Senhor ANTÔNIO FERNANDO DE ARAUJO GARCIA, 
portador do RG n°300.170 SEJUSP/MS e do CPF n° 104.711.381-34, residente e domiciliado à Rua 
Cayová, n° 639 - Jardim Vendas, na cidade de Campo Grande/MS, denominado Contratada, firmam 
o presente Contrato, o qual sujeita as partes às normas disciplinadas e às regras estabelecidas no 
edital que o originou e, ainda, às cláusulas e condições a seguir aduzidas. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA SUJEIÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL 

2.1. 	O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993 com suas 
alterações, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) pela Lei Municipal n° 1.067 de 28 de dezembro de 1979, 
bem como deverá obedecer ao Código Sanitário Estadual e Normas Técnicas Especiais pertinentes, 
e por toda legislação aplicável à espécie que a complementarem, alterarem ou regulamentarem, que 
desde já entendem-se como integrantes do presente termo e vincula-se ao edital e anexos da 
Concorrência n° 00112020, constante do Processo de Licitação n° 032/2020, aplicando-se suas 
disposições irrestrita e incondicionalmente. 

1. 	Integra o presente Contrato, o edital da licitação e seus anexos incluindo as condições 
estabelecidas e as correções e esclarecimentos feitos durante o procedimento licitatório, bem 
como, a proposta técnica e proposta de preços apresentadas pela Contratada, cujo inteiro 
teor as partes declaram ter conhecimento e aceitam, independente de transcrição; 

II. Os documentos referidos são considerados suficientes para, em complemento a este Contrato, 
definirem a sua extensão, e desta forma, regerem a execução adequada do Contrato ora 
celebrado; 

III. Em caso de dúvidas ou divergências entre os documentos citados, estas serão dirimidas 
considerando-se sempre os mais recentes com prioridade sobre os mais antigos, e em caso 
de divergências com este Contrato, prevalecerá este último. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

3.1. 	O objeto do presente instrumento contratual refere-se à "contratação de empresa especializada, pra 
execução de serviços de limpeza pública no Município de Dourados e distris", compreendendo: 

3.1.1. 	Coleta e transporte de resíduos sólidos. 	 / 1 
3.1.2. 	Gerenciamento de resíduos sólidos dos ecopontos. 	

'1 
3.1.3. 	Programa de educação ambiental. 

3.1.4 	Tratamento e destinação final de resíduos sólidos. 

3.1.5. 	Coleta mecanizada - implantação de conteinerização dupla / Implantação das PEV's Pontos de 
entrega voluntário)......_- 	 ,10 
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3.1.6. 	Implantação da UTR — Usina de Triagem de Resíduos. 

3.1.7. 	Implantação da URCCD- Usina de Resíduos de Construção Civil e Demolição. 

3.1.8. 	Implantação da 4" fase do aterro sanitário - 5a trincheira do RSDC — Resíduos Sólidos Domiciliares e 
Comerciais. 

3.1.9. 	Reforma das instalações prediais no aterro sanitário. 

3.1.10. Serviços de limpeza dos resíduos sólidos e entulhos em córregos, nas margens de rodovias e áreas 
diversas, no Município de Dourados e distritos. 

3.2. 	As especificações dos serviços e demais informações encontram-se descritas no Termo de 
Referência e demais anexos, que fazem parte integrante deste edital, independente de transcrição 

CLÁUSULA QUARTA - DOS SERVIÇOS 

4.1. 	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

4.1.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

1. Coleta e transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais - RSDC, bem como o 
transporte até o aterro sanitário. 

2. Transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais em distritos, até o aterro sanitário. 

3. Coleta e transporte de Resíduos Sólidos Recicláveis - RSR (Coleta seletiva). 

4. Coleta e transporte de resíduos sólidos de construção civil e demolição - Resíduos Inertes 
(Classe II — B) - RSCCD. 

4.1.2. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS ECOPONTOS. 

1. Gerenciamento de resíduos sólidos nos Ecopontos Urbanos; 

2. Gerenciamento de resíduos sólidos nos Ecopontos em distritos; 

3. Gerenciamento de resíduos sólidos nos Ecopontos em aldeia indígena— Bororá e Jaguapirú; 

4.2. 	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

4.2.1. 	Programa de educação ambiental de forma articulada, em todos os níveis e modalidades, seja em 
caráter formal ou não formal; palestras, campanhas educativas, seminários, workshops, cursos, 
dentre outras ações. Conforme Lei Federal n° 9795/1999 - PNEA. 

4.3. 	TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS. 

4.3.1. 	Operação e acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais no Sistema do Aterro 
Sanitário. 

4.3.2. 	Operação e coordenação da UTR — Usina de Triaqem de Resíduos sólidos no Sistema do Aterro 
Sanitário. 

4.3.3. 	Operação e coordenação da Usina de Resíduos de Construção Civil e Demolição  — RCCD no 
Sistema do Aterro Sanitário. 

4.3.4. 	Programa de compostagem para o reaproveitamento dos resíduos oriundos de poda e varrição. 

4.4. 	COLETA MECANIZADA - IMPLANTAÇÃO DE CONTEINERIZAÇÃO DUPLA / IMPLANTAÇÃO 
DAS PEV's (PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIO) 

1. Contentor de PEAD/tambor - Capacidade de 1.000 L para resíduos úmidos. 

2. Contentor de PEAD/tambor - Capacidade de 1.000 L para resíduos secos. 
r 

3. Contentor de PEAD/tambor - Capacidade de 1.000 L para PEV's (resíduo reciclável) 

4.5. IMPLANTAÇÃO DA UTR - USINA DE TRIAGEM DE RESIDUOS 

1. Usina de triagem de resíduos para separação do material proveniente da coleta 
convencional/seletiva, em mteriais recicláveis e rejeitos com capacidade de processamento 
estimada em até 45 ton/ 
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4.6. IMPLANTAÇÃO DA URCCD - USINA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO 

1. Usina de resíduos de construção civil e, demolição com capacidade de processamento estimada 
em até 250 ton/dia. 

4.7. IMPLANTAÇÃO DA 4a FASE DO ATERRO SANITÁRIO - (58 TRINCHEIRA DO RSDC), E 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES (CHORUME). 

1. Implantação da 58  trincheira do RSDC. 

2. Drenagem do percolado. 

3. Tratamento de efluentes. 

4.8. REFORMA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NO ATERRO SANITÁRIO 

1 Reforma das instalações prediais (manutenção). 

4.9. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E ENTULHO EM CÓRREGOS, NAS MARGENS 
DAS RODOVIAS E ÁREAS DIVERSAS. 

4.9.1. Equipamentos: Elencados abaixo: 

1. Trator de esteiras, potência 1170hp, peso operacional 19t, caçamba 5,2 m3; 

2. Caminhão basculante trucado, com capacidade mínima de 10 m3; 

3. Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1 ,20m3; 

4. Pá Carregadeira sobre rodas, potência líquida 128hp; 

5. Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência Liq. 72hp; 

6. Motoniveladora potência básica liquida (primeira marcha) 125hp; 

7. Caminhão Pipa, com capacidade mínima de 10.000 litros,- 

8. 

itros;

8. Caminhão toco com poli guindaste duplo, projetado para transportar no mínimo duas caçambas 
estacionárias com capacidade de 5m3, com sapatas hidráulicas; 

9. Caçamba estacionária com capacidade mínima de 5m3  (caixa coletora). 

CLÁUSULA QUINTA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS 

	

5.1. 	As atividades de limpeza deverão demandar a utilização de mão de obra, instalações e máquinas, e 
equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades consideradas como "mínimas necessárias 
por este anexo, devendo ainda prestar serviços com elevado padrão de qualidade. 

	

5.2. 	Caberá à Contratada, a definição da tecnologia e da metodologia de execução para os serviços 
propostos, respeitadas as condições, especificações e normas oriundas deste edital e de seus anexos 
relacionados, bem como, das normas técnicas brasileiras pertinentes, de forma que seu entendimento 
venha propiciar a melhor solução técnica, ambiental e econômica. 

	

5.3. 	Os serviços serão executados conforme as especificações contratadas, devendo obedecer aos 
requisitos de normas de segurança e as pertinentes ao Ministério do Trabalho, Saúde e Meio 
Ambiente. 

	

5.4. 	Os serviços deverão ser executados dentro dos padrões estabelecidos e de acordo com as exigências 
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a qual ficará na obrigação de fiscalizar o cumprimento 
de todos os termos do Contrato. 

5.5. 	O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da Ordem 
de Serviços expedida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanq 
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5.6. 	DO DETALHAMENTO 
5.6.1. 	Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais, bem como o transporte 

até o aterro sanitário. 

5.6.1.1. Definição dos serviços. 

A. Para efeito da presente licitação, a coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e 
comerciais é o recolhimento de todo e quaisquer resíduos ou detritos apresentados regularmente 
nas vias e logradouros públicos, originários de estabelecimentos públicos, institucionais, 
comerciais e residenciais que caibam num recipiente com volume de até 100 (cem) litros ou com 
peso de 50 (cinquenta) quilos, por estabelecimento e posteriormente encaminhados ao local de 
disposição final indicado pela Contratante, desde que estejam acondicionados e/ou armazenados 
adequadamente e colocados a disposição do serviço de coleta. 

B. ENQUADRAM-SE NESTE ITEM OS RESÍDUOS PROVENIENTES DE: 

a) Resíduos sólidos das unidades unifamiliares e multifamiliares em geral, inclusive os resultantes de 
pequenas podas de jardins. 

b) Resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de 
serviços, comerciais, industriais (classe II - NBR 10.004) e de estabelecimentos de saúde (classe 
II —NBR 10.004), excetuando-se os resíduos perigosos do setor industrial e infectantes da área de 
saúde e congêneres. 

e) Entulho, terra e sobra de materiais, limitando-se a quantidade máxima diária de 50 (cinquenta) 
quilos por unidade geradora, desde que devidamente acondicionado. 

d) Restos de mobiliário, utensílios, mudanças e outros similares, desde que devidamente 
acondicionados em recipientes de até 100 (cem) litros. 

5.6.1.2. Execução dos serviços. 

a) Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares deverão ser executados porta-a-porta, de 
segunda a sábado, nos períodos diurno e noturno, em todas as vias públicas oficiais e abertas à 
circulação ou que venham a ser abertas durante a vigência do Contrato, respeitadas as 
frequências, horários e itinerários de coleta estipulados na Metodologia de Execução dos Serviços, 
definida para cada local específico. 

b) O motorista do veículo deverá seguir rigorosamente os itinerários de coleta propostos, nos dias e 
horários previstos, e, após o final de cada viagem, o veículo coletor deverá ser encaminhado para 
o Aterro Sanitário Municipal, onde será pesado. 

c) Na execução da coleta, os coletores deverão recolher e transportar os recipientes com o cuidado 
necessário para não danificá-los, evitar o rompimento dos mesmos e o derramamento dos 
resíduos nas vias públicas. 

d) Os resíduos depositados nas vias e logradouros públicos pelos munícipes, que tiverem tombado 
dos recipientes ou que tiverem caído durante a atividade de coleta, deverão ser, obrigatoriamente, 
recolhidos manualmente pelo pessoal da Contratada, com auxílio de pá e vassoura, deixando os 
locais completamente limpos. 

e) Os caminhões coletores compactadores deverão ser carregados de maneira que o resíduo 
recolhido não transborde na via pública. 

f) Nas áreas de difícil acesso ou de inacessibilidade ao veículo da coleta regular, a Contratada deverá 
propor, para aprovação da Contratante, alternativas técnicas para a execução da coleta. 

g) Havendo aumento da quantidade de resíduos a recolher, em consequência de crescimento da 
população, do número de estabelecimentos comerciais ou industriais, ou por outra ocorrência não 
prevista, a Contratada deverá adequar seus recursos às necessidades do serviço, de forma a 
manter os padrões estabelecidos na "Metodologia de Execução dos Serviços'. 

h) Nos setores de coleta onde for adotado o regime de coleta domiciliar e comercial em dias 
alternados (três vezes por semana), não poderá haver intervalo superior a 72 (setenta e duas) 
horas entre duas coletas. 

i) Os serviços de coleta não poderão sofrer intervalos maiores do que os previstos na metodologia de 
execução proposta. 

j) Cada equipe padrão, para a realização da coleta dos resíduos sólidos domiciliares, será constituída 
de 01 (um) caminhão coletor compactador de carga traseira, 01 (um) motorista e no mínimo, 03 
(três) coletores por caminhão. 

k) E de responsabilidade da Contratada a comunicação aos usuários, através da distribuição de 
impressos (previamente aprovados pelo Contratante), informando aos rnnícipes sobre o período, 
frequência e horários da coleta domiciliar e come 

Documento 
Analisado 
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1) Quando o volume de resíduos exceder a 100 (cem) litros diários, por ponto de coleta ou o resíduo 
não estiver apresentado ao serviço de coleta de forma adequada, a Contratada deverá enviar 
comunicação à fiscalização da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para as providências 
cabíveis nos termos das normas deste Município. 

m) A Contratada deverá, se necessário, e mediante determinação expressa da Secretaria Municipal 
de Serviços Urbanos- SEMSUR, efetuar alterações e ajustes no plano de coleta, os quais deverão 
ser previamente aprovados pela mesma para sua implementação. 

n) A Contratada poderá submeter à aprovação da SEMSUR novos métodos operacionais, que 
comprovadamente resultem em melhorias operacionais e que proporcionem melhor nível de 
qualidade dos serviços prestados. As alterações operacionais serão implementadas somente a 
partir da autorização expressa da SEMSUR, mediante Aditivo Contratual. 

o) Aos garis coletores é terminantemente proibido fazer catação ou triagem de resíduos, ingerir 
bebidas alcoólicas em serviço e pedir gratificação ou donativos de qualquer espécie. 

p) A contratada deverá, seja com equipamento ou pessoal, atender quaisquer solicitações da 
SEMSUR para atividades relacionadas com pesquisas de características dos resíduos. 

q) A Contratante reserva-se ao direito de oferecer ou solicitar alternativas operacionais diferentes da 
metodologia de execução dos serviços apresentada pela Contratada, a qualquer tempo, de forma 
a assegurar melhoria na qualidade dos serviços. 

r) A contratada deverá realizar estudo gravimétrico dos resíduos sólidos, caso determinado pela 
Contratante. 

s) Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de coleta e transporte deverão apresentar-se nos locais 
e horários de trabalho equipados e uniformizados. 

t) Todas as operações deverão ser executadas sem ruídos, algazarras e sem danificar os recipientes. 
u) A Contratada deverá equipar todos os veículos coletores com sistema de rastreador, com opção de 

rastreamento "on-line', bem como telefone celular ou rádio, para facilitar a comunicação entre a 
equipe de trabalho e a SEMSUR. 

v) A Contratada deverá se necessária, mediante determinação expressa da Prefeitura, remanejar os 
circuitos de coleta, devendo permitir o levantamento de informações sobre os setores para que 
mantenha os serviços adequados. 

w) A contratada deverá cumprir rigorosamente os dispositivos das normas técnicas e legislações 
vigentes tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto do Ministério da Saúde, no que diz 
respeito à saúde do trabalhador. 

5.6.2. TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS EM DISTRITOS ATÉ o 
ATERRO SANITÁRIO. 

5.6.2.1. Os Distritos do Município de Dourados compreendem: Itahum, Picadinha, Vila São Pedro, Panambi, 
Indápolis, Vila Vargas, Vila Formosa e Vila Macaúba. 

	

5.6.3. 	Definições dos Serviços; 

a) Todas as premissas especificadas no item 5.6.1. são aplicáveis a Coleta de Resíduos Sólidos 
Domiciliares e Comerciais em distritos, bem como o transporte até o aterro sanitário, face a 
similaridade dos serviços a serem prestados. 

	

5.6.4. 	Execução dos Serviços; 

a) Todas as premissas especificadas no item 5.6.1.2. são aplicáveis a Coleta de Resíduos Sólidos 
Domiciliares e Comerciais em distritos, bem como o transporte até o aterro sanitário, face a 
similaridade dos serviços a serem prestados; 

b) As frequências de coleta nos respectivos distritos citados serão executadas alternadamente no 
período diurno. No entanto devido à baixa geração de resíduos nos mesmos, essa frequência 
poderá ocorrer duas vezes por semana. Sendo assim, não se aplica o intervalo mínimo de 72 
horas entre as coletas, no caso dos distritos; 

c) Os referidos Distritos deverão contar com um caminhão coletor compactador específico, ou seja, 
dos veículos e equipamentos, previstos para execução da coleta domiciliar e comercial, deverá a 
Contratada considerar que 01 (um) caminhão coletor compactador será exclusivo ao atendimento 
aos Distrito&.  k 
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5.6.5. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS - RSR (COLETA SELETIVA). 

5.6.5.1. Definições dos Serviços. 

a) Para efeito do presente objeto de licitação, a coleta e transporte de resíduos sólidos 
recicláveis é o recolhimento regular de todo material que tenha condições de 
reaproveitamento (papel, papelão, plástico, vidro, metais ferrosos e não ferrosos) para que 
não sejam descartados como lixo, separados e colocados para coleta seletiva nos dias e 
horários preestabelecidos e encaminhados aos locais de descarga indicados pelo Município, 
possibilitando assim sua comercialização e transformação em novos produtos através de um 
processo de reciclagem; 

b) Antes de implantar a coleta seletiva é fundamental um trabalho de sensibilização, estimulando a 
participação comunitária via Educação Ambiental. 

5.6.5.2. Execução dos Serviços. 

a) O serviço de coleta seletiva deverá ser executado, em conformidades com a metodologia da 
proposta técnica aprovada no certame, em todas as vias públicas atendidas atualmente. 

b) A coleta deverá ser implantada gradativamente, iniciando-se imediatamente após a emissão da 
ordem de serviço, nos bairros atualmente atendidos. Posteriormente, por solicitação da 
contratante, a Contratada deverá Implantar Coleta Seletiva nos bairros e/ou regiões que através 
da demanda de geração de resíduos, justifiquem ter este serviço disponibilizado. Ficando 
estabelecido, portanto, que toda a solicitação de ampliação dos serviços, por parte da 
contratante, deverá ser atendida prontamente pela a contratada, sem necessidade de 
elaboração de termo aditivo contratual específico. 

c) A Coleta Seletiva deverá ter frequência semanal (uma vez por semana). 

d) Os itinerários para coleta seletiva deverão ser rigorosamente seguidos pelo motorista, bem como o 
cumprimento dos dias e horários previstos. 

e) A contratada deverá estabelecer os horários e dias fixos para efetuar a coleta dos materiais 
recicláveis, não sendo permitidas mudanças sem prévia aprovação da SEMSUR - Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos. 

f) O regime de execução dos serviços poderá ser modificado, em face de verificação da necessidade 
de adequações técnicas, desde que aprovado pela Contratante. 

g) A coleta dos recicláveis deverá ocorrer em dia ou turno diferenciado da coleta normal dos resíduos 
sólidos domésticos e comerciais, com exceção onde a coleta convencional seja diária, de maneira 
que não interfira na coleta normal dos resíduos sólidos domésticos e comerciais.. 

h) Os materiais recicláveis recolhidos pela coleta seletiva deverão ser encaminhados para Usina de 
Reciclagem de Dourados, onde serão classificados, beneficiados ou prensados, enfardados e 
estocados para a comercialização. Caso a referida Usina não esteja em operação, os resíduos 
provenientes da coleta seletiva deverão ser encaminhados para o local que a contratante indicar. 

i) A Contratante poderá, a seu critério, estabelecer novas parcerias para destinação dos materiais 
recicláveis, caso seja verificado o interesse público. 

j) A marca, o modelo, capacidade e outras características do veículo proposto para a realização do 
serviço ficam a critério da Contratada, devendo contudo apresentar-se em perfeito estado de 
funcionamento e conservação, evitando-se prejuízos à continuidade dos serviços, à população e 
ao meio ambiente, devendo ser recolhidos todos os resíduos denominados como lixo reciclado, 
desde que devidamente acondicionados. 

k) A equipe padrão para realização dos serviços de coleta de resíduos recicláveis será constituída de 
01 (um) motorista e 02 (dois) coletores, em 01 (um) caminhão conforme estabelecido para a coleta. 

m) Nas situações em que haja impossibilidade de acesso ao veículo coletor, a coleta deverá ser 
executada manualmente, sendo necessário recolher os resíduos apresentados na via pública e 
transportá-los até o veículo coletor. 

n) A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com vestimenta e calçados 
adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de proteçá, individual e coletiva, 

	

quando a situação exigir. 	' 	 f 
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o) Os resíduos sólidos recicláveis apresentados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem 
tombado dos recipientes, por qualquer motivo, ou que tiverem caído durante o processo de coleta, 
deverão necessariamente ser recolhidos. 

p) No processo de carregamento do veículo coletor os funcionários deverão tomar todas as 
precauções no sentido de evitar o transbordamento de resíduos do interior do veículo para a via 
pública. 

q) Os coletores deverão ser orientados especificamente para coleta de resíduos recicláveis, devendo 
os mesmos receberem informações sobre as diferenças entre estes e os resíduos considerados 
comuns. 

r) Será de responsabilidade da contratada a elaboração de programas educacionais, campanhas 
informativas com realização de palestras referentes à Coleta Seletiva, distribuição de material 
educativo, folhetos explicativos, folders, manuais, cartilhas, etc., para conscientização da 
população da importância da separação do lixo reciclado, palestras em escolas sobre o 
assunto, divulgação da realização da coleta seletiva, etc., como também a orientação para 
separação dos materiais recicláveis e seu conveniente acondicionamento 

5.6.6. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO - 
RESÍDUOS INERTES (CLASSE II-B) - RSCCD. 

5.6.6.1. Definições dos Serviços. 

a) O serviço de coleta manual e mecanizada e transporte de resíduos inertes oriundos de pequenos 
geradores, consistem no recolhimento e posterior transporte ao destino final, no local adequado 
para quaisquer resíduos ou detritos provenientes de entulhos, restos de construção civil, restos de 
bens inservíveis e resíduos volumosos de um modo geral, classificados segundo a ABNT como 
sendo Classe li-B. 

5.6.6.2. Execução dos Serviços. 

a) Durante o serviço a Contratada deverá cuidar da sinalização adequada à proteção dos 
trabalhadores e usuários. 

b) Competirá a fiscalização da Contratante definir a prioridade nos atendimentos, e as áreas para 
atuação da equipe. 

c) Somente serão coletados e destinados resíduos inertes gerados em estabelecimentos públicos 
municipais e nos Ecopontos. Sendo que nos estabelecimentos públicos essa coleta deverá 
ocorrer através de ordem de serviço específica. 

d) Será de responsabilidade da contratada a coleta e o transporte dos resíduos recolhidos, a 
destinação e disposição final ambientalmente adequada, ocorrerá na URCCD a ser implantada. 

e) A Contratada não poderá, em hipótese alguma, interromper os serviços por motivo de quebra ou 
falta de veículo/equipamento, devendo providenciar a imediata reposição do mesmo. 

f) Equipe e Equipamento para a Realização dos Serviços. 

g) A equipe para a coleta manual e mecanizada de resíduos inertes será constituída de: 

1.01 (um) motorista. 

11.01 (um) ajudante. 

111.01 (um) caminhão poli guindaste duplo com caixas "brook's", com capacidade mínima de 5 m3  
cada. 

h) A Contratada deverá disponibilizar o número de equipes necessárias a realização dos serviços, 
bem como, equipamentos, ferramentas, uniformes e EPI's para a perfeita realização dos 
trabalhos, como preceitua as normas de segurança do trabalho. 

5.6.6.3. Os serviços deverão ser executados dentro dos padrões estabelecidos e de acordo com as exigências 
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a qual ficará na obrigação de fiscalizar ocumprimento 
de todos os termos do Contrato. 
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5.7. 	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS ECOPONTOS. 
1. 	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS ECOPONTOS URBANOS.  

5.7.1. 	Definições dos Serviços. 

ECOPONTO- Para efeito deste estudo Ecopontos (PMD), são instalações criadas para recebimento 
gratuito, em caixas estacionárias de 5m3 de entulho de obras, galhadas e outros materiais inservíveis, 
transportados por carroceiros e a população em geral, em volume não superior a 2m3, composto 
também de container metálico ou plástico de 1,20m3 para acondicionamento de resíduos sólidos 
domiciliares e PEV'S para os resíduos recicláveis. 

5.7.1.1. Após a implantação dos ecopontos urbanos, pelo Contratante, ficará a Contratada responsável pela 
operação destes, arcando com os custos de operação, inclusive os funcionários. As despesas do 
Contratante estarão adstritas à implantação e manutenção, como disposto nos itens 5.7.2."e" e 5.7.7. 

5.7.2. 	Execução dos Serviços. 

a) A contratada deverá gerenciar as unidades de ecoponto no município de Dourados, em áreas pré-
definidas e implantadas pela contratante. 

b) A contratante ficará responsável pelo gerenciamento e pelo bom funcionamento dos ecopontos. 

c) Deverá conter em cada ecoponto, no mínimo 04 (quatro) caçambas estacionárias de 5m3, 02 (dois) 
containers metálicos ou plástico de 1,20m3 para o acondicionamento de resíduos domiciliares e 
01 (um) PEV'S para os resíduos recicláveis. 

d) A coleta e transporte dos resíduos sólidos dispostos nos ecopontos, independentemente de sua 
característica ou classificação, não poderá ter intervalo maior do que 72 horas. 

e) Todos os custos com energia, IPTU e água serão de responsabilidade da contratante. 

f) Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de operação de resíduos sólidos nos ecopontos 
deverão apresentar-se nos locais e horários de trabalho equipados e uniformizados. 

5.7.2.1. A equipe padrão para realização dos serviços de operação de resíduos sólidos nos ecopontos será 
constituída de 01 (um) guarda diurno, 01(um) guarda noturno, 01 (um) operador de moto-serra e 
01 (um) servente. 

5.7.2.2. A equipe de trabalho deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com vestimenta e calçados 
adequados, bonés, capas protetoras e demais equipamentos de proteção individual e coletiva, 
quando a situação exigir. 

5.7.3. 	O regime de execução dos serviços poderá ser modificado, em face de verificação da necessidade de 
adequações técnicas, desde que aprovado pelo Contratante, por meio de Aditivo Contratual. 

5.7.4. 	A Contratada é responsável pelo transporte dos resíduos sólidos provenientes da operação do eco 
ponto, até o local de disposição final. 

5.7.5. 	Os resíduos provenientes de podas e materiais inservíveis, será de responsabilidade do Contratante, 
indicar o local de disposição final dos mesmos. 

5.7.6. 	A Contratada deverá cumprir rigorosamente os dispositivos das normas técnicas e legislações 
vigentes tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto do Ministério da Saúde, no que diz 
respeito à saúde do trabalhador. 

5.7.7. 	As licenças ambientais dos Ecopontos serão de responsabilidade do Contratante. 

II. 	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS ECOPONTOS EM DISTRITOS.  

11.1 Distritos: ltahum, Picadinha, Vila São Pedro, Panambi, Indápolis, Vila Vargas, Vila Formosa e Vila 
Macaúba. 

5.7.8. 	Definições dos Serviços. 

a) Todas as premissas especificadas no item 5.7- 1 são aplicáveis a Operação de Resíduos Sólidos 
nos Ecopontos em distritos, bem como o transporte até o aterro sanitário, face a similaridade dos 
serviços a serem prestados. 

5.7.9. 	Execução dos Serviços. 

a) Todas as premissas especificadas no item 5.74 são aplicáveis a O -ração de Resíduos Sólidos 
nos Ecopontos em distritos, bem como o transporte a 	o sa È. io, face a similaridade dos 
serviços a serem prestados. 
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III. GERENCIAMENTO DE ECOPONTOS EM ALDEIA INDÍGENA  - BORORÓ E JAGUAPIRÚ. 

5.7.10. Definições dos Serviços. 

a) Todas as premissas especificadas no item 5.7-1 são aplicáveis a Operação de Resíduos Sólidos 
nos Eco pontos em aldeia indígena - Bororó e Jaguapirú, bem como o transporte até o aterro 
sanitário, face a similaridade dos serviços a serem prestados. 

5.7.11. Execução dos Serviços. 

a) Todas as premissas especificadas no item 5.7-1 são aplicáveis a Operação de Resíduos Sólidos 
nos Eco pontos em aldeia indígena - Bororó e Jaguapirú, bem como o transporte até o aterro 
sanitário, face a similaridade dos serviços a serem prestados. 

5.7.12. O prazo de execução dos serviços será de 12 (doze) meses, contados a partir da Ordem de Serviços 
expedida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 

5.8. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

5.8.1. 	Definições dos Serviços. 

A.- EDUCAÇÃO AMBIENTAL - Para efeito do presente objeto de licitação, a educação ambiental 
se constitui numa forma abrangente de educação, que se propõe atingir todos os cidadãos, 
através de um processo participativo permanente que procura incutir como critica a capacidade de 
captar a gênese e a evolução de problemas ambientais. O relacionamento da humanidade com a 
natureza, que teve início com um mínimo de interferência nos ecossistemas, tem hoje culminado 
numa forte pressão exercida sobre os recursos naturais. 

B.- OBJETIVO: Visa a sensibilização e a conscientização crítica sobre a problemática ambiental, 
quanto a utilização racional dos recursos naturais, tanto por questões de preservação ambiental e 
econômicas. 

a. A educação ambiental de crianças, adultos e empreendedores, é a peça chave para uma 
política de destinação adequada do lixo doméstico, que garante o sucesso para os programas de 
coleta seletiva e consequentemente contribui para diminuição do lixo no ambiente. 

b. A educação ambiental pode ser identificada como um instrumento de revisão dos conceitos 
predominantes sobre o mundo e a vida em sociedade. 

5.8.1.1. 	Atualmente, a produção de resíduos é inerente a condição humana. Cada pessoa produz cerca de 
300 quilos por ano e como um processo inexorável, tornou-se um problema de difícil resposta, que 
exige a reeducação e comprometimento do cidadão. Podemos diminuir essa produção reduzindo o 
desperdício, reutilizando sempre que possível e separando os materiais recicláveis para a coleta 
seletiva. Um dos princípios básicos da educação ambiental, em se tratando de resíduos sólidos, é 
o conceito dos 3Rs: REDUZIR, REUTILIZAR E RECICLAR. 

a) Reduzir - o cidadão deve aprender a reduzir a quantidade de lixo que gera. Menos lixo 
gerado também implicará em estrutura de coleta menor e também em redução de custos de 
disposição final; 

b) Reutilizar - Significa reutilizar os objetos em sua forma original, da maneira mais proveitosa 
possível e não, obrigatoriamente, como a anterior; 

c) Reciclar - É a alternativa quando não for mais possível reduzir ou reutilizar. É o resultado 
de uma série de atividades através da qual materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo, 
ou são desviados, sendo coletados separadamente e processados para serem usados 
como matéria-prima na manufatura de bens, feitos anteriormente apenas com matéria-prima 
virgem. 

5.8.2. Execução dos Serviços; 

À Contratada caberá: 

a) Promover oficinas para formação de agentes multiplicadores de ações de educação 
ambiental; 

b) Estabelecer parcerias estruturando a integração entre Universidade, ONGs, Município e a 
comunidade; 

c) Realizar atividades de caráter informativo e educa 
resíduos sólidos 
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d) Produzir e divulgar materiais pedagógicos sobre a problemática dos resíduos sólidos; 

e) No que tange aos Resíduos Sólidos, o Programa de Educação Ambiental, deverá primar em 
consolidar como senso comum dos munícipes, a Não Geração, Redução a Reutilização e a 
Reciclagem dos resíduos, prioritariamente nesta mesma sequência. 

f) A Contratada deverá ser o responsável pela execução do programa, devendo-se, entretanto, 
buscar parcerias, para a otimização da Educação Ambiental. 

g) A Contratada deverá contribuir para o cumprimento das obrigações previstas nas licenças 
ambientais, conforme determinações dos órgãos competentes. 

h) A contratada deverá realizar campanhas educativas utilizando os meios de comunicação 
disponíveis, a fim de informar e incentivar a população em relação à problemática ambiental. 

i) A contratada deverá promover um processo de conscientização a fim de incentivar a adoção 
de práticas compatíveis com a proteção do meio ambiente. 

j) A contratada deverá integrar a população nas ações de Educação Ambiental. 

5.9. TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

5.9.1. OPERAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E 
COMERCIAIS (RSOC) NO SISTEMA DO ATERRO SANITÁRIO. 

5.9.1.1. Definições dos Serviços. 

a) Define-se como Disposição Final Ambientalmente adequada de RSD rio aterro sanitário, a 
aplicação do método de engenharia, de modo a prevenir ou minimizar os danos ao meio ambiente 
e à saúde pública, confinando os resíduos sólidos à menor área possível e no menor volume 
permissível, cobrindo com uma camada de terra ao final de cada dia de trabalho ou, se 
necessário, em intervalo mais frequentes, garantindo a estabilidade dos maciços, drenagem de 
gases e líquidos, tratamento de efluentes líquidos, controle e monitoramento geotécnico e 
ambiental, assim como ações de manutenção de cada componente do sistema, sua administração 
e urbanização, devendo obedecer às normas técnicas brasileiras e legislação pertinente em vigor; 

b) Gás de aterro ou biogás é a mistura de gases produzidos pela ação biológica na matéria orgânica 
em condições anaeróbicas, principalmente de metano e dióxido de carbono em composições 
variáveis; 

c) Chorume é o líquido produzido pela decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos, 
que têm como características a cor escura, o mau cheiro e a elevada DBO (Demanda Bioquímica 
de Oxigênio). 

5.9.1.2. Execução dos Serviços. 

a) Os serviços de disposição final ambientalmente adequada de RSD, no aterro sanitário serão 
executados conforme segue; 

b) É atribuição da Contratada realizar as obras e serviços necessários à administração, operação e 
manutenção do aterro sanitário, de acordo com as especificações e metodologias estabelecidas 
no Termo de Referência e seus anexos, atendendo integralmente as especificações pertinentes a 
aterros, NBR 13896 e NBR 8419 da ABNT; 

c) Todos os elementos de projeto devem ser suficientemente descritos e especificados, com 
apresentação de desenhos, esquemas, detalhes, etc, identificando a operação da fase atual e a 
ampliação necessária para os próximos 12 (doze) meses; 

d) A concepção e a metodologia de execução adotada deverão considerar a realidade local, 
definindo as diretrizes e as condições julgadas necessárias à execução dos serviços. 

5.9.1.3. A operacionalização do aterro deverá contemplar minimamente os seguintes requisitos 
técnicos: 

a) A obtenção do volume físico no maciço do aterro de modo a permitir a operação do Aterro 
Sanitário por aproximadamente 12 (doze) meses, a partir do início dos serviços, ou seja, a 
disposição de aproximadamente 75.000,00 toneladas de resíduos; 

b) A Metodologia operacional do aterro, garantindo sua estabilidade geotécnica em uma segunda 
fase, na área do atual depósito, em terceira fase na área contígua destit/da a expansão; 
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9) 

c) A definição de taludes entre bermas, com inclinação de 1(V):2(H), dotado de berma de 7,Om de 
largura, visando favorecer a estabilidade do maciço do aterro e a operação do mesmo; 

d) A implantação de um sistema de drenagem dos gases produzidos, que deve ser integrado ao 
sistema de drenagem de liquido percolado (chorume); 

e) Dispositivos de drenagem de líquido percolado compreendendo basicamente: drenos de fundo; 
drenos verticais de gás/percolado e drenos periféricos (de células); 

f) Deve ser implantada uma impermeabilização inferior do aterro, utilizando manta de polietileno de 
alta densidade, com espessura mínima de 1,5 mm, sobre uma camada de segurança em argila de 
no mínimo 50 cm de espessura; 

A implantação de um sistema de drenagem de águas superficiais no aterro, com o disciplinamento 
das águas pluviais, contendo no mínimo, canaletas em grama tipo meia cana, caixas de 
passagem e descidas da água em gabiões,- 

h) 

abiões;

h) Implantação de um sistema de instrumentação do aterro: instalação de piezômetros, marcos 
superficiais e medidores de recalque, poços de monitoramento do lençol freático, medidores de 
vazão de chorume e de efluentes tratados, segundo as especificações do projeto e de acordo com 
as necessidades apuradas através do monitoramento ambiental e geotécnico; 

1) Isolamento da área do aterro e os dispositivos de segurança para evitar assim a interferência de 
pessoas estranhas; 

j) Revestimento de todos os taludes com grama plantada em placas; 

k) Estabelecimento de um plano de rotinas de inspeção em que conste: cobertura final do aterro; 
cobertura vegetal; declividade de platôs; drenagem de gás; tratamento de percolado; etc.; 

1) Em nenhuma hipótese, a parcela de lixo deverá permanecer sem cobertura por mais de 24 (vinte e 
quatro) horas, salvo por motivo de força maior devidamente justificado e aceito pelo Contratante; 

m) Eventual foco de fogo deverá ser imediatamente extinto; 

n) Caso o aterro sofra a ação de ventos constantes capazes de fazer esvoaçar algum componente 
de lixo, deverá ser colocada cerca rudimentar de tela, mantidos operários para recolher os detritos 
tombados ou carregados pela ação do vento; 

o) Os caminhos de acesso no interior da área e o local na frente de trabalho devem ser mantidos em 
perfeitas condições de tráfego, cascalhados e drenados, se necessário, com sinalização para 
orientação dos motoristas; 

A recepção dos resíduos deverá processar-se 24 (vinte e quatro) horas por dia, pelo que deve ser 
mantida iluminação nas frentes de trabalho e balizamento apropriado; 

Todo e qualquer resíduo entregue no aterro deverá ser pesado em balança própria existente na 
área interna do aterro, e anotado pela fiscalização do Contratante; 

r) Deverá ser mantido um sistema de captação do liquido percolado e biogás, que não comprometa 
a operação normal de disposição dos resíduos na frente de trabalho; 

s) As instalações fixas deverão ser conservadas em perfeitas condições de uso, a serem avaliadas 
pelo Contratante; 

t) As cercas de isolamento do aterro sanitário deverão estar em perfeitas condições; 

u) Para fins de viabilização do Aterro, a administração, operação e manutenção deste deverão 
também contemplar a realização dos seguintes serviços: 

1. Conservação permanente das vias de acesso e rampas com, no máximo, 8% (oito por cento) 
de declividade e da sinalização no interior do aterro; 

II. Em função dos resultados do monitoramento ambiental, a Contratada deverá proceder às 
devidas adequações, respeitando os prazos e exigências estabelecidas pelo Órgão Ambiental 
e pelo Contratante; 

III. Reconstrução dos sistemas de drenagem de líquidos percolados, de gases e de águas pluviais 
existentes que, pela ação natural ou recalques do aterro, forem dalificados- 
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IV. Plano de recuperação do sistema de tratamento de efluentes existente (lagoas), incluindo 
reconstituição dos taludes, remoção de lodos e alternativa técnica de tratamento do efluente de 
forma que atenda aos padrões de emissão e garantam a qualidade do corpo receptor. 

5.9.1.4. Plantio de grama nos locais adequados e manutenção permanente da área plantada (limpeza, 
drenagem e eventuais reposições), podendo a FISCALIZAÇÃO exigir a poda, irrigação e 
desinfecção local, sempre que necessário. 

a) Reconstrução do maciço sempre que ocorrerem recalques, escorregamentos, rupturas e trincas 
nos taludes e bermas; 

b) Manutenção e limpeza das edificações, sanitários, demais dependências e seus respectivos 
acessos; 

c) Manutenção da iluminação noturna mantendo-a em perfeitas condições de funcionamento. 

5.9.1.5. Serviços de vigilância das instalações, dos bens municipais e da área interna do aterro, em regime 
de 24 (vinte quatro) horas por dia, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Qualquer 
anormalidade ou ocorrência deverá ser imediatamente comunicada ao representante da Prefeitura no 
aterro e formalizada através de correspondências ao Contratante: 

1. 	Vigilância permanente das cercas, especialmente nas divisas dos aterros com áreas habitadas, 
empregando equipamentos e recursos adequados (veículos, cães adestrados, rádios 
transceptores, etc.); 

II. 	Os vigilantes deverão ser habilitados e devidamente treinados, uniformizados, dispor de rádio 
transceptor; 

III. Coibir a invasão da área por pessoas não autorizadas pela municipalidade. 

5.9.1.6. Preparação de pátios para estocagem de materiais (brita, rachão, argila, cascalho, manta geotêxtil, 
tubos em concreto armado, areia, tela, conforme demanda). 

5.9.1.7. Preparação de áreas nas frentes de trabalho, para descarga dos resíduos sólidos, incluindo a 
abertura e manutenção de uma frente de trabalho reservada para a época de chuva, com acessos e 
locais de descarga, obrigatoriamente, cascalhados e drenados. 

5.9.1.8. Transporte e espalhamento de material de cobertura em épocas normais e de chuvas. 

5.9.1.9. Complementação da cobertura das células já encerradas, na área que não receberá nova 
sobreposição de lixo, atendendo à configuração final do projeto. 

5.9.1.10. Serviços de execução, manutenção e sinalização dos caminhos de acesso no interior do aterro e na 
área de descarga na frente de trabalho. 

5.9.1.11. Iluminação das frentes de trabalho e balizamento dos caminhos de acesso para viabilizar a operação 
do aterro no período noturno, caso seja necessário. 

Após o encerramento da operação de cada fase ou sub-fase, iniciar-se-ão automaticamente os 
serviços de manutenção, incluindo: construção de drenos horizontais e verticais para drenagem de 
líquidos percolados e gases, quando ocorrer o seu afloramento. Todos os veículos carregados devem 
ser pesados, obrigatoriamente. 

5.9.1.12. Deverá ser mantida em perfeito estado de funcionamento pela Contratada, a balança rodoviária 
eletrônica para pesagem dos veículos operacionais instalada na entrada do Aterro Sanitário Municipal, 
localizado na MS156, cujo procedimento de pesagem será da seguinte forma. 

a) Os veículos carregados com os resíduos passarão pela balança ao adentrarem no aterro para 
descarregar e o valor da pesagem do veículo carregado será registrado; 

b) Após descarregar, o veículo será pesado novamente e serão emitidas as guias de pesagem/ 
tickets de pesagem, para desconto da Tara do veículo, conforme descrito a seguir, no item 
5.9.1.16.; 

c) A conservação, manutenção da balança instalada no aterro sanitário correrão por conta da 
Contratada que deverá providenciar os reparos necessários no prazo de 24 horas, contados a 
partir da constatação ou da comunicação do Contratante à Contratada; 

d) A aferição será realizada por servidores públicos municipais que procederão a emiss3 dos tickets 
de pesagem que entregarão a via correspondente à Contr. .da; 	

1 
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e) Ao final de cada mês a medição mensal será o resultado de todas as pesagens realizadas no 
período. 

5.9.1.13. A Contratada deverá submeter seus veículos de coleta de resíduos ao controle de tara,  sempre que 
a Fiscalização o exigir. 

5.9.1.14. A confecção dos tickets de pesagem é de responsabilidade da Contratada orientada pelo Município. 

5.9.1.15. Os tickets deverão ser confeccionados em 03 (três) vias, sendo que após a pesagem, serão 
distribuídos pela Fiscalização, da seguinte forma: 

1' via - pertence à Fiscalização do Município, ora Contratante. 

2a via - pertence à Contratada e lhe será entregue imediatamente após a pesagem. 

3a via - será entregue no aterro sanitário, em cada viagem de coleta realizada. 

5.9.1.16. Para os dias chuvosos deverá ser mantida uma frente de trabalho de reserva com acessos e locais 
de descarga obrigatoriamente modelados e drenados. Tal frente deverá ser utilizada unicamente em 
ocasiões em que cessarem ou ficarem reduzidas às condições de acesso e operação pela frente 
principal. 

5.9.2. DRENAGEM DE GASES E LÍQUIDOS PERCOLADOS. 

5.9.2.1. A drenagem de líquidos percolados deverá ser por meio de valas abertas nas células, preenchidas 
com rachão e envolta por manta geotêxtil, com declividade adequada, de tal maneira que os líquidos 
gerados sejam retirados do corpo do aterro o mais rápido possível, evitando o afloramento do 
chorume. 

5.9.2.2. A drenagem a ser executada em cada célula deve ser acompanhada por topografia e a planta 
entregue ao Contratante. 

5.9.2.3. A drenagem de gases deverá ser constituída por uma série de chaminés verticais interligadas aos 
drenos horizontais, com espaçamento de no máximo 50 m entre si, conforme normatização. 

5.9.2.4. Os drenos deverão ser confeccionados com tubos de concreto armado de diâmetro de 60 cm, envolto 
por uni lastro de 60 cm de rachão tendo como guia uma tela metálica. O plano de execução dos 
drenos acompanhará a formação de células de lixo e os últimos tubos deverão ficar expostos e 
mantidos sempre em combustão. 

5.9.3. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

5.9.3.1. Drenagem de águas pluviais provisória deverá ser executada com a finalidade de desviar as águas 
de chuvas provenientes das bacias de contribuição localizada no entorno do aterro, evitando 
problemas com assoreamento de drenos e erosão de talude. 

5.9.3.2. Drenagem de águas pluviais permanentes - completada cada célula, deverá ser implantada no pé e 
no talude do maciço do aterro, canaletas para o escoamento de águas de chuvas de modo a impedir 
a erosão e o carreamento de materiais de cobertura e de proteção da célula de lixo. 

5.9.4. CONSTRUÇÃO DE CÉLULAS DE LIXO. 

5.9.4.1. A produção diária de lixo deve ser disposta em células de 4 metros de altura com declividade de 3:1 
ou 2:1. 

5.9.4.2. A execução das células deverá ser acompanhada por serviços de topografia. 

5.9.4.3. As células deverão ser formadas por camadas sucessivas de 0,30 a 0,40m de lixo compactado. 

5.9.4.4. Os resíduos devem ser descarregados no pé do talude, devendo ser mantida a menor frente de 
trabalho possível, no máximo 20 metros. 

5.9.4.5. O equipamento de terraplanagem deverá empurrar o lixo de baixo para cima, subindo pelo talude, 
compactando de 3 a 5 vezes cada camada, em toda sua extensão. 

5.9.4.6. À medida que a célula for crescendo deverá ser executada sua cobertura. 

5.9.4.7. A cobertura entre células deverá ser feita com camadas de terra retirada da área do a rro sanitário, 
com espessura de 
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5.9.5. MANUTENÇÃO INTERNA DO ATERRO. 

5.9.5.1. A área do aterro deverá ser mantida limpa, roçada e capinada. As demais instalações fixas (balanças, 
escritórios, refeitórios, WC, etc.), deverão ser mantidas na mais perfeita organização e limpeza. 

5.9.5.2. Os sistemas de drenagem de águas devem ser mantidos em ordem (desobstruídos, bem asseados, 
limpos em volta, etc.). 

5.9.5.3. As caixas de passagem de chorume e as tubulações de drenagem principais devem ser 
inspecionadas e limpas mensalmente. 

5.9.5.4. As vias de acesso internas devem ser mantidas em condições de tráfego. 

5.9.5.5. Somente serão recebidos resíduos sólidos previamente autorizados pelo Contratante. 

5.9.5.6. A conservação, manutenção e aferição da balança instalada no aterro sanitário correrão por conta da 
Contratada que deverá providenciar os reparos necessários no prazo de 24 horas, contados a partir 
da constatação ou da comunicação do Contratante à Contratada. 

5.9.5.7. É terminantemente proibida a catação, seleção de materiais e permanência de pessoas estranhas ou 
animais no interior do aterro. 

5.9.6. 	ATIVIDADES CORRETIVAS. 

5.9.6.1. Com relação ao chorume: em caso de aforamento, deverá ser aberta, uma vala com 
retroescavadeira ou similar, colocando-se rachão e redirecionando o chorume ao seu ponto de coleta 
original. 

5.9.6.2. Com relação à erosão: em caso de chuvas intensas deverá haver a recomposição imediata dos 
taludes, canaletas de águas pluviais e/ou drenos de chorume danificados, de modo a não 
comprometer o bom funcionamento do aterro. 

5.9.6.3. Com relação à drenagem de gás: deverão ser desobstruídos, o mais breve possível, os drenos 
verticais de gás que por ventura encontrem-se avariados. 

5.9.6.4. Elaboração e execução de projeto paisagístico, para as células de lixo já encerradas. 

5.9.7. MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO 

5.9.7.1. O monitoramento será realizado através do "P/ano de Auto Monitoramento Ambienta/". 

5.9.7.2. Lençol Freático: a Contratada deverá realizar análises trimestrais nos quatros poços de 
monitoramento, verificando os seguintes dados: DBO5, DOO, sulfetos, série nitrogenada, série de 
sólidos, coliformes fecais, condutividade e pH. 

5.9.7.3. Sistema de Tratamento - Tanque de Homogeneização: a Contratada deverá realizar análises 
trimestrais, verificando os seguintes dados: pH, DBO5, DOO, resíduos sedimentáveis, resíduos totais, 
resíduos fixos, resíduos voláteis, coliformes fecais e totais, sulfetos e teor de óleos e graxas. 

5.9.7.4. Sistema de Tratamento - Lagoas Anaeróbias 1 e II: a Contratada deverá realizar análises trimestrais, 
verificando os seguintes dados: pH, DB05, DOO, temperatura, sólidos sedimentáveis, coliformes 
fecais e totais, amônia, nitrogênio kjeldahl, nitrato e fósforo total. 

5.9.7.5. Sistema de Tratamento - Lagoa Facultativa: a Contratada deverá realizar análises trimestrais, 
verificando os seguintes dados: pH, DB05  DOO, temperatura, sólidos sedimentáveis, coliformes totais 
e fecais, amônia, nitrogênio kjeldahl, nitrato, fósforo total, alcalinidade total e estreptococos. 

5.9.7.6. Sistema de Tratamento - Lagoa de Maturação: a Contratada deverá realizar análises trimestrais, 
verificando os seguintes dados: pH, DB05, DOO, temperatura, sólidos sedimentáveis, coliformes totais 
e fecais, amônia, nitrogênio kjeldahl, nitrato, fósforo total, alcalinidade total e estreptococos. 

5.10. OPERAÇÃO E COORDENAÇÃO DA UTR - USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
SISTEMA DO ATERRO SANITÁRIO. 

5.10.1. Definições dos Serviços. 

a) Define-se como serviço de coordenação da usina de triagem de resíduos. A coordenação dos 
cooperados, de modo a permitir a perfeita execução dos serviços de triagem dos resíduos sólidos 
urbanos; 

b) A operação da usina de triagem/reciclagem será feita através de COOPERIATIVA, através de 
chamada is, 	cal 
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c) A Usina consiste num equipamento urbano intermediário de limpeza pública, localizado na 
ponta final dos serviços de coleta regular de resíduos sólidos, imediatamente anterior ao aterro 
sanitário, que permite a separação, classificação, beneficiamento e comercialização dos materiais 
componentes dos resíduos sólidos urbanos, através das operações de triagem: 

d) Na operação de triagem, é retirada e beneficiada a maior parte possível dos materiais recicláveis 
que contribuem para o volume de resíduos no aterro sanitário; 

e) A retirada destes elementos representa a preparação dos resíduos a ser aterrado, que é: 

1. O desarme da potencial demanda por espaços, tendo em vista os volumes proporcionados por 
sua fração inerte não degradável; 

II. A negativação de sua capacidade orgânica na geração de impactos ambientais. 

f) Estas razões estão relacionadas com a possibilidade de valorização dos materiais triados a serem 
reciclados; 

g) Os rejeitos da operação de triagem deverão ser adequadamente destinados ao aterro sanitário; 

h) É competência da Contratada a entrega da UTR devidamente aparelhada e em condições de ser 
operada, inclusive com todas as licenças ambientais necessárias, ou seja, apta ao processamento 
dos resíduos. 

5.10.2. Execução dos Serviços. 

a) A Contratada deverá apresentar um plano de trabalho rotineiro de recebimento dos resíduos na 
Usina, identificando a procedência dos resíduos a receber, estabelecendo regras, horários de 
trabalho e períodos de parada; 

b) Será de responsabilidade da cooperativa os gastos provenientes do consumo de energia elétrica 
da usina e demais insumos necessários provenientes do consumo da Usina de Triagem, inclusive 
a manutenção dos equipamentos; 

a) A mão-de-obra necessária aos processos de triagem, classificação, prensagem e armazenamento 
de materiais recicláveis e beneficiamento do plástico, deverá ser da cooperativa sendo que 
quaisquer alterações relativas a essa aplicação de mão-de-obra deverá ter anuência do 
Contratante; 

d) O rejeito da usina de triagem será pesado e pago como serviço de operação do aterro sanitário. 
Caso a cooperativa, independente do motivo, não conseguir promover a triagem de todos os 
resíduos que adentrarem a UTR, os resíduos excedentes (não triados) deverão ser tratados como 
rejeitas, sendo proibido o acúmulo de resíduo no pátio de descarga da UTR, por mais de 48 horas; 

e) A cooperativa deverá ter autonomia na comercialização dos materiais recicláveis, sendo a receita 
revertida aos seus cooperados,- 

f) 

ooperados;

f) Alimentação e transporte dos trabalhadores da usina de triagem, são de responsabilidade da 
Cooperativa dos Catadores; 

A limpeza e asseio das instalações do setor de triagem, beneficiamento de plástico, assim como 
os vestiários, refeitório e escritórios utilizados pelos trabalhadores da usina, é de responsabilidade 
da Cooperativa; 

h) A Contratada deverá manter vigilância sob as instalações da Usina de Triagem; 

1) A Contratada ira coordenar os cooperados que irão operar a UTR - Usina de Triagem de 
Resíduos, seguindo os seguintes preceitos: 

5.10.3. Princípios: Os princípios cooperativistas são as linhas orientadoras através das quais as 
cooperativas levam os seus valores à prática. 

5.10.4. Adesão voluntária e livre - Cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas 
aptas a utilizar seus serviços e dispostas a assumir as responsabilidades como membros, sem 
discriminações de sexo, condição social, raça, política e religião. 

5.10.5. Gestão democrática - As cooperativas são organizações democráticas, controladas pelos seus 
membros, que participam ativamente na formulação das suas políticas e na tomada de decisões. Os 
homens e as mulheres, eleitos como representantes dos demais membros, são responsáveis perante 
estes. Nas cooperativas de primeiro grau ou singulares, os membros têm igual dirip de voto (um 
membro, um voto. 
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5.10.6. Participação econômica dos membros - Os membros contribuem equitativamente para o capital da 
sua cooperativa e controlam-no democraticamente. Parte desse capital é, normalmente, propriedade 
comum da cooperativa. O capital recebe uma compensação limitada. As sobras (diferença entre 
receitas e despesas) são destinadas parte para reservas, benefícios aos cooperados na proporção de 
suas transações com a cooperativa e outras destinações aprovadas em Assembleia Geral. 

5.10.7. Autonomia e independência - As cooperativas são organizações autônomas, de ajuda mútua, 
controladas pelos seus membros. Se firmarem acordos com outras organizações, incluindo 
instituições públicas, ou recorrerem a capital externo, devem fazê-lo em condições que assegurem o 
controle democrático pelos seus membros e mantenham a autonomia da cooperativa. 

5.10.8. Educação, formação e informação - As cooperativas promovem a educação e a formação dos seus 
membros, dos representantes eleitos e dos trabalhadores, de forma que estes possam contribuir, 
eficazmente, para o desenvolvimento das suas cooperativas. Informam o público em geral, 
particularmente os jovens e os lideres de opinião, sobre a natureza e as vantagens da cooperação. 

5.10.9. Intercooperação - As cooperativas servem aos seus membros de forma mais eficaz e fortalecem 
movimento cooperativo, trabalhando em conjunto, através das estruturas locais, regionais, nacionais 
e internacionais. 

5.10.10. Interesse pela comunidade - As cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentado das 
suas comunidades através de políticas aprovadas pelos membros. 

5.10.11. Objetivos para desenvolvimento do ser humano, das famílias e da comunidade: 

1. 	Buscar fontes de trabalho e renda para os sócios cooperados; 

II. Contratar benefícios que atendam às necessidades dos associados; 

III. Capacitar os associados; 

IV. Desenvolver e disponibilizar em conjunto com o Contratante, cursos de aperfeiçoamento 
profissional e de Educação Cooperativista para os associados e familiares; 

V. Promover as melhores condições de trabalho possíveis; 

VI. Promover a Filosofia Cooperativista. 

5.11. OPERAÇÃO E COORDENAÇÃO DA URCCD - USINA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 
DEMOLIÇÃO. 

5.11.1. Definições dos Serviços. 

a) Define-se como coordenação e operação dausina de resíduos da construção civil e demolição, o 
serviço de recepcionar os resíduos, para serem selecionados e separados (triagem) conforme a 
sua natureza, para o posterior beneficiamento. 

5.11.2. Execução dos Serviços. 

a) A Contratada deverá fazer a operação da unidade de resíduos da construção civil e demolição. O 
fluxo dos materiais terá início com a passagem pelo controle de entrada (Guarita-Balança), onde é 
verificado se os materiais estão em conformidade com o setor, posteriormente, será efetuada a 
triagem manual dos resíduos, separando-os de acordo com a sua classificação. Os resíduos 
enquadrados como classe A serão destinados ao beneficiamento e os rejeitos da operação 
deverão ser encaminhados ao destino final, conforme sua classificação. 

b) A Contratada deverá se comprometer a manter válidas, por todo período de execução do contrato, 
as licenças ambientais para a prestação dos serviços. 

c) A Contratante deverá se responsabilizar em obter todas e quaisquer licenças e autorizações 
necessárias para operação dausina de Resíduos da Construção Civil e Demolição. 

d) A operação dausina é constituída pela recepção dos resíduos da construção civil e demolição, 
oriundos de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil e entulhos 
de obras,a fim1  de serem separados conforme a classificação da Resolução Conama 307 e suas 
alterações...A 
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e) A Contratada deverá se responsabilizar pelos equipamentos e ferramentas, recursos humanos 
necessários, uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva necessárias para a 
perfeita realização dos trabalhos. 

f) O veículo que realizará o transporte dos rejeitos até a destinação final, deverá apresentar-se em 
perfeito estado de funcionamento e conservação, evitando-se prejuízos à continuidade dos 
serviços, à população e ao meio ambiente, devidamente comprovado com a documentação após 
assinatura do contrato. 

g) A marca, o modelo, capacidade e outras características do veículo proposto para a realização 

do serviço ficam a critério da Contratada respeitando as condições acima descritas 

5.12. PROGRAMA DE COMPOSTAGEM PARA O REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS ORIUNDOS 
DE PODA E VARRIÇÃO. 

5.12.1. Definições dos Serviços. 

a) Programa de compostagem na área do aterro sanitário para o reaproveitamento dos resíduos 
oriundos de poda e varrição, gerando como subproduto um composto orgânico. 

b) O composto orgânico consiste no subproduto gerado do processamento através de tratamento 
físico-químico (compostagem) dos resíduos orgânicos/domiciliares. O Composto apresenta 
potencial para emprego na correção de solos de áreas agricultáveis, sendo um excelente adubo 
para as plantas. 

c) Recicla e reaproveita vegetais, transformando-os em nutrientes para as plantas, melhora as 
características do solo, com a infiltração e retenção de água. 

d) O processo de compostagem inibe a formação de doença de plantas e insetos nocivos a 
agricultura, além de promover o aumento de organismos benéficos ao solo. 

e) Fazer compostagem 100% vegetal. A compostagem vegetal é uma técnica agrícola baseada na 
decomposição espontânea de materiais orgânicos, gerando assim, fertilizantes orgânicos. 

f) A compostagem pode ser feita com matérias primas facilmente obtidas em diversas regiões do pais, 
além de não ser necessária a utilização de nenhum tipo de aditivo no processo, sua matéria prima 
é 100% vegetal. 

5.12.2. Execução dos Serviços. 

a) A Contratada realizará a compostagem dos resíduos oriundos de poda e varrição na área do aterro 
sanitário através de processo físico-químico de incorporação de resíduos de poda e varrição com 
compostos orgânicos para assim gerar a massa verde. 

b) A pilha de compostagem deve ser montada na plataforma da trincheira em camadas, escolhendo o 
formato mais adequado, para que ocorra o processo de decomposição e fermentação dos 
materiais. 

c) O tempo de compostagem varia em função de cada região do Brasil, da composição e manejo do 
composto. Em geral, entre 90 e 120 dias o composto ficará pronto. 

d) Deve-se revolver a pilha quando a temperatura chegar em torno de 65°C, colocando a parte de 
cima da leira para baixo e a de baixo para cima, para que haja aeração, acelerando o composto. 

e) O revolvimento permite remover o excesso de CO2 da pilha, oxigenar o composto, ajustar a 
umidade e temperatura. 

f) O composto orgânico atende o conceito de sustentabilidade em 100%. 

5.13. COLETA MECANIZADA-  IMPLANTAÇÃO DE CONTEINERIZAÇÃO DUPLA. 

5.13.1. Contentor de PEAD - Capacidade de 1.0001— para resíduos úmidos. 

5.1.3.1.1. 	Definições dos Serviços. 

Tipo de contei nerização: dupla, com segregação de resíduos em seco e úmido, através da 
utilização de pares de contentores diferenciados pela cor, distribuídos a cada 100 metros de 
distância para que a população não se desloque mais do que 50 metros para descartar seus 
resíduos --L-  
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5.1 3.1.2. Execução dos serviços. 

a) A Contratada deverá fornecer contêineres em PEAD (polietileno de alta densidade) com 
capacidade de 1000 (mil) litros para os resíduos úmidos, que deverão ser implantados nos locais 
definidos pelo Contratante através de um estudo prévio, sendo ampliado gradativamente; 

b) Caso haja aumento de resíduos a recolher, devido ao crescimento da população, do número de 
estabelecimentos, aumento de vias, o Contratante poderá a qualquer momento solicitar novo 
estudo e projeto de adequação a Contratada, que deverá redimensionar a quantidade de 
contêineres para a nova realidade conforme limite estabelecido por Lei,- 

c) 

ei;

c) Os contêineres deverão conter na parte frontal, traseira e nas laterais, identificação da Contratada 
e se necessário, faixas refletivas; 

d) A Contratada ficará responsável pela lavagem, manutenção, higienização e substituição dos 
contêineres; 

e) A manutenção consiste na troca de peças como, rodízios, tampas, munhões e outras partes 
possíveis de serem substituídas; 

f) A verificação da condição dos contêineres deverá ser feita diariamente durante a operação de 
coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais; 

g) A higienização dos contêineres deverá ser realizada em escala contínua, com caminhão 
especifico para esse fim (caminhão lava contêiner) conforme a necessidade de cada contêiner; 

h) A Contratada deverá manter reserva técnica de contêineres para imediata reposição de 
equipamentos danificados ou roubados, conforme previsto no dimensionamento. 

5.13.2. CONTENTOR DE PEAD - CAPACIDADE DE 1.00011— PARA RESÍDUOS SECOS. 

	

5.13.2.1. 	Definições dos Serviços. 

Tipo de conteinerização: dupla, com segregação de resíduos em seco e úmido, através da 
utilização de pares de contentores diferenciados pela cor, distribuídos a cada 100 metros de 
distância para que a população não se desloque mais do que 50 metros para descartar seus 
resíduos. 

	

5.13.2.2. 	Execução dos serviços. 

a) A Contratada deverá fornecer contêineres em PEAD (polietileno de alta densidade) com 
capacidade de 1000 (mil) litros para os resíduos secos, que deverão ser implantados nos locais 
definidos pelo Contratante através de um estudo prévio, sendo ampliado gradativamente; 

b) Caso haja aumento de resíduos a recolher, devido ao crescimento da população, do número de 
estabelecimentos, aumento de vias, o Contratante poderá a qualquer momento solicitar novo 
estudo e projeto de adequação a Contratada, que deverá redimensionar a quantidade de 
contêineres para a nova realidade conforme limite estabelecido por Lei; 

c) Os contêineres deverão conter na parte frontal, traseira e nas laterais, identificação da Contratada 
e se necessário, faixas refletivas; 

d) A Contratada ficará responsável pela lavagem, manutenção, higienização e substituição dos 
contêineres; 

e) A manutenção consiste na troca de peças como, rodízios, tampas, munhões e outras partes 
possíveis de serem substituídas; 

f) A verificação da condição dos contêineres deverá ser feita diariamente durante a operação de 
coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais; 

g) A higienização dos contêineres deverá ser realizada em escala continua, com caminhão 
especifico para esse fim (caminhão lava contêiner) conforme a necessidade de cada contêiner; 

h) A Contratada deverá manter reserva técnica de contêineres para imediata reposição de 
equipamentos danificados ou roubados, conforme previsto no dimensionamento.  1 
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5.13.3. CONTENTOR DE PEAD 	CAPACIDADE DE 1.000L- PARA PEV'S (Pontos de Entrega 
Voluntário). 

5.13.3.1. 	Definições dos Serviços; 

Instalação de PEVs (pontos de entrega voluntários) onde o próprio gerador desloca-se até um 
PEV, disponibilizado/instalado em locais de grande fluxo de pessoas (escolas municipais, 
estaduais, universidades públicas, privadas, órgão públicos, praças) deposita o material reciclável, 
previamente triado. Os locais de instalação das PEVs serão previstos no Termo de Referência. 

5.13.3.2. 	Execução dos serviços 

a) A Contratada deverá fornecer contêineres em PEAD (polietileno de alta densidade) com 
capacidade de 1000 (mil) litros, para o depósito dos materiais recicláveis, previamente triados, que 
deverão ser implantados nos locais definidos pela Contratante através de um estudo prévio, sendo 
ampliado caso haja necessidade e através de ordem de serviço. 

b) Caso haja aumento de materiais recicláveis a recolher, devido ao crescimento da população, do 
número de estabelecimentos, aumento de vias, o Município poderá a qualquer momento solicitar 
novo estudo e projeto de adequação a Contratada, que deverá redimensionar a quantidade de 
contêineres para a nova realidade conforme limite estabelecido por Lei. 

c) Os contêineres deverão conter na parte frontal, traseira e nas laterais, identificação da Contratada 
e se necessário, faixas refletivas. 

d) A Contratada ficará responsável pela lavagem, manutenção, higienização e substituição dos 
contêineres. 

e) A manutenção consiste na troca de peças como, rodízios, tampas, munhões e outras partes 
possíveis de serem substituídas. 

f) A verificação da condição dos contêineres deverá ser feita diariamente durante a operação de 
coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais. 

g) A higienização dos contêineres deverá ser realizada em escala contínua, com caminhão específico 
para esse fim (caminhão lava contêiner) conforme a necessidade de cada contêiner. 

h) A Contratada deverá manter reserva técnica de contêineres para imediata reposição de 
equipamentos danificados ou roubados, conforme previsto no dimensionamento. 

5.14. IMPLANTAÇÃO DA UTR -  USINA DE TRIAGEM DE RESÍDUOS. 

5.14.1. Definições dos Serviços. 

a) Implantação de uma Usina de Triagem de Resíduos para a separação do material proveniente da 
coleta convencional /seletiva, em materiais recicláveis e rejeitos com capacidade estimada em até 
45 ton/dia. 

5.14.2. Execução dos Serviços. 

a) A Contratada deverá disponibilizar para o Município de Dourados, o aparelhamento da UTR para a 
satisfatória operação, conforme equipamentos constantes da Relação de Equipamentos para UTR 
- Anexo H do Termo de Referência; 

b) A Contratada deverá se comprometer a manter válidas, por todo período de execução do 
Contrato, as licenças ambientais para a prestação dos serviços; 

c) O Contratante deverá se responsabilizar em obter todas e quaisquer licenças e autorizações 
necessárias para operação da UTR. 

5.15. IMPLANTAÇÃO DA URCCD -USINA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO. 

5.15.1. Definições dos Serviços. 

a) Implantação de uma usina de resíduos da construção civil e demolição com capacidade de 
processamento estimada em até 250 ton/dia. 

5.15.2. Execução dos Serviços. 

a) A Contratada deverá disponibilizar para o Contratante, o aparelhamento da URCCD para a 
satisfatória operação, conforme equipamentos constantes da Relação de Equipamitos 
URCCD - Anexo G do Termo de Referência; 	_-- 
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b) A Contratada deverá se comprometer a manter válidas, por todo período de execução do 
Contrato, as licenças ambientais para a prestação dos serviços; 

c) O Contratante deverá se responsabilizar em obter todas e quaisquer licenças e autorizações 
necessárias para operação da URCCD; 

5.16. 	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 48  FASE DO ATERRO SANITÁRIO - 58 TRINCHEIRA DO 
RSDC, INCLUINDO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES. 

5.16.1. Definições dos Serviços. 

a) Define-se como implantação e construção da 43  fase do aterro sanitário - 53 trincheira do RSDC, 
no sistema do aterro sanitário, a aplicação de métodos de engenharia para uma adequada 
disposição final dos resíduos sólidos, de modo a prevenir ou minimizar os danos ao meio ambiente 
e à saúde pública; 

b) Define-se com ampliação do sistema de tratamento de efluentes, a implantação de dispositivos 
que incrementam o sistema de tratamento de efluentes, a fim de atender aos parâmetros de 
lançamento de efluentes, exigidos pelo órgão ambiental estadual. 

5.16.2. Execução dos Serviços. 

a) É atribuição da Contratada realizar as obras e serviços necessários à implantação e construção da 
4a  fase do aterro sanitário - 5a trincheira do RSDC, no sistema do aterro sanitário de acordo com 
as Normas estabelecidas pela Administração a Metodologia de Execução do Serviço proposta 
pela Contratada, atendendo integralmente as especificações pertinentes a aterros, NBR 13896 e 
NBR 8419 da ABNT; 

b) Todos os elementos de projeto devem ser suficientemente descritos e especificados, com 
apresentação de desenhos, esquemas, detalhes, etc, identificando a fase atual (48  trincheira) e a 
implantação e construção da 48  fase do aterro sanitário - 58 trincheira do RSD, referente a 
ampliação para os próximos 12 (doze) meses; 

c) A concepção e a metodologia de execução adotada deverão considerar a realidade local, 
definindo as diretrizes e as condições julgadas necessárias à execução dos serviços; 

d) Serão feitos serviços de escavação, regularização, compactação e impermeabilização para a 
implantação da 58  trincheira 48  fase, conforme Planilha Orçamentária; 

e) Serão feitas escavações no terreno, em área pré-definidas, para a abertura da 58  trincheira, 
conforme dimensionado em Projeto Básico 4'  Fase do Aterro Sanitário; 

f) Deverão ser executados os serviços de terraplanagem e impermeabilização da base do aterro 
com regularização e compactação do sub-leito; 

g) A compactação da base do aterro deverá ter no mínimo 0,5 m de argila e atender um coeficiente 
de impermeabilização de K10-7cm/s; 

h) Além da compactação deverá ser executada impermeabilização com aplicação de geomembrana 
PEAD de 1,5mm em toda área de base do aterro; 

Í) Sobre a geomembrana PEAD deverá ser executada camada de solo devidamente compactada 
com espessura de 0,75 m para a proteção mecânica da manta, esta camada deverá contar com a 
mesma propriedade da camada inferior (K=10-7cm/s); 

i) O sistema de drenagem de percolados deverá conter um dreno principal com dimensões de 0,8m 
de profundidade e 0,6m de largura e declividade igual a 1,5%; 

k) Na base de todo o aterro deverá ser executado através de camadas de pedra de mão com 
espessura mínima de 30 cm e fechamento com brita n° 2 com espessura de 10 cm, dando origem 
a um colchão drenante, encaminhando assim o percolado até o dreno principal; 

1) É atribuição da Contratada a execução da ampliação do sistema de tratamento de efluentes 
existente, conforme Planilha Orçamentária e Projeto Báco. 
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5.17. REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS NO SISTEMA DO ATERRO 
SANITÁRIO. 

5.17.1. Definições dos Serviços. 

a) Define-se como reforma e adequação das instalações prediais no sistema do aterro sanitário a 
aplicação de método de engenharia, de modo a permitir a perfeita execução dos serviços, visando 
o bem-estar dos colaboradores, que desempenham suas atividades diárias, corno também a 
manutenção das instalações prediais no sistema do aterro sanitário. 

b) Pode-se definir a manutenção como o conjunto de atividades a serem realizadas ao longo da vida 
total da edificação para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional e de seus sistemas 
constituintes de atender às necessidades e segurança dos usuários. Ela é economicamente 
relevante no custo global do empreendimento, não podendo ser realizada de modo improvisado, 
sendo entendida como um serviço técnico especializado. 

c) A manutenção predial abrange questões muito além de manter a edificação em bom estado, 
como questões legais, sociais, econômicas e ambientais sendo algumas variáveis que estão 
envolvidas no processo de manutenção. 

d) Ao mesmo tempo em que o procedimento de manutenção predial contribui para a garantia da vida 
útil de um imóvel, o mesmo é importante para a preservação das fontes de recursos naturais, à 
medida que esse processo evita a necessidade de construção de um novo empreendimento. 

5.17.2. Execução dos serviços 

a) Serão executadas obras complementares, como a manutenção nas edificações existentes, guarita, 
balança, administração, escritório e oficina, conforme necessário e solicitação da fiscalização. 

b) Fica definida a obrigatoriedade, de forma objetiva, a descrição dos processos de reforma, 
atendendo aos regulamentos exigido para a execução das obras, e a previsão de recursos 
necessários para o planejamento da reforma, tais como materiais, técnicos, financeiros e humanos. 

c) Será previamente elaborado pelos técnicos da Contratante (PMD - SEMSUR) um plano de adoção 
de uma política de Manutenção Preventiva Mensalmente. 

d) Será criada uma planilha de serviços pelos técnicos da Contratante, balizando os preços através 
dos indicadores, Sinapi e Agesul, com preços base (adotados no processo licitatório - proposta de 
preços), compatíveis com os valores previstos em planilha orçamentária. 

e) Planejamento, projetos e análises técnicas de implicações da reforma na edificação, alteração das 
características originais da edificação ou de suas funções, descrição das características da 
execução das obras de reforma, segurança da edificação do entorno dos seus usuários, registro 
documental da situação da edificação, antes da reforma, dos procedimentos utilizados e do pós 
obra de reforma, supervisão técnica dos processos e das obras. 

5.18. SERVIÇOS CORRELATOS À DESTINAÇÃO FINAL, COLETA E LIMPEZA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E ENTULHO EM CÓRREGOS, NAS MARGENS DAS RODOVIAS E ÁREAS DIVERSAS. 

5.18.1 Equipamentos. 

5.18.1.1. Definições dos Serviços. 

a) Para efeito do presente objeto de licitação, tem como principal objetivo a contratação de serviços 
de equipamentos e maquinários rodoviários, para execução de serviços correlatos à destinação 
final, coleta e limpeza de resíduos sólidos e entulho em córregos, nas margens das rodovias e 
áreas diversas do município de Dourados e seus Distritos, que serão medidos por hora, com 
fornecimento de operadores de máquinas, combustível e manutenção mecânica, visando 
condições adequadas de limpeza e salubridade das ruas e locais públicos como: praças e áreas 
pertencentes ao Município, de acordo com as especificações, quantitativos e locais estabelecidos 
pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos,- 

b) 

rbanos;

b) Considerando que a população tem gerado grande quantidade de resíduos inertes (entulhos), que 
são dispostos indevidamente, nos logradouros, praças e propriedades particulares, sem 
obediência a fiscalização e por falta de despreparo educacional, pois pode gerar o st4imento de 
animais peçonhentos causando doenças como a dengue e outras, e em se tratandq' e serviços 
que não podem sofrer descontinu idade.  L 	 1 1 
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5.18.1.2. Execução dos Serviços. 

a) Para a execução destes serviços serão utilizados os equipamentos constantes na relação anexa 
ao Termo de Referência, de acordo com solicitações e programações da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, devendo ficar a disposição os seguintes equipamentos: 01 Trator de esteiras 
06, 07 caminhões basculante 10m3, 01 escavadeira hidráulica, 02 pá carregadeira, 01 
retroescavadeira, 01 motoniveladora, 02 caminhão pipa 10 m3, 3 caminhões toco com pau 
guindaste duplo e 54 unidades de caçamba estacionária de 5 m3  (caixa coletora); 

b) Os locais da execução dos serviços foram identificados pela Contratante e constam no 
Plano Municipal de Saneamento Básico. Porém, ficará a critério da Contratante, futuros locais 
de depósitos irregulares de resíduos que venham a surgir para serem efetuados conforme 
ordens de serviço 

c) Esses serviços serão pagos através de horas máquina; 

d) A Contratada deverá submeter seus equipamentos ao controle diário da Fiscalização, através de 
relatório constando horímetro para cada equipamento (com especificação de início e fim da 
jornada e local de execução dos serviços); 

e) A confecção dos ta/onários (Relatório Diário de Controle dos Serviços) é de responsabilidade da 
Contratada, conforme modelo fornecido pelo Município; 

f) Os talonários deverão ser confeccionados em 03 (três) vias, sendo que após a execução dos 
serviços, serão distribuídos pela Fiscalização, da seguinte forma: 

ia via - pertence à Fiscalização do Município. 

22 via - pertence à Contratada e lhe será entregue imediatamente após o final da jornada. 

32 via - permanecerá no talonário. 

CLÁUSULA SEXTA - DO CRITÉRIO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

	

6.1. 	A Prefeitura Municipal de Dourados reserva-se o direito de não aceitar os serviços que estiverem em 
desacordo com o previsto no Termo de Referência e neste instrumento convocatório, podendo 
cancelar o Contrato e aplicar o disposto no inciso Xl do art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93. 

	

6.2. 	Os serviços deverão ser entregues de forma fracionada, conforme programação da Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos a partir da Ordem de Serviço emitida pela mesma. 

	

6.3. 	Somente serão aceitos os serviços que, no ato da sua entrega, tiverem suas especificações 
comprovadas e aceitas por fiscal designado em decreto. 

	

6.4. 	Os serviços recusados pelo Contratante deverão ser substituídos ou refeitos, automaticamente, no 
prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da data da Notificação. 

	

6.5. 	Não serão admitidos, para efeito de recebimento, serviços que estejam em desacordo ou conflitante 
com quaisquer especificações descritas na Proposta de Preços e no presente instrumento. 

	

6.6. 	Em caso de irregularidade não sanada pela Contratada, o Contratante, por meio de seu 
representante, reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará a autoridade competente para que 
sejam tomadas as providências legais pertinentes. 

	

6.7. 	Em caso de necessidade de providências por parte da Contratada, o prazo para pagamento será 
suspenso e a execução considerada em atraso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor 
considerado em atraso e conforme o caso, às outras sanções estabelecidas na lei e neste Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTE 

	

7.1. 	Dá-se ao presente Contrato o valor global, de R$ 31.021.626,19 (trinta e um milhões vinte e um mil 
seiscentos e vinte e seis reais e dezenove centavos). 
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7.1.1. 	Nos preços contratados estão computadas todas as despesas diretas e indiretas à execução dos 
serviços, tais como: mão de obra, equipamentos de informática e de apoio, ferramental, 
Equipamentos de Proteção Individual (EM), Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC), alimentação, 
assistência médica, vale transporte, bem como todas as despesas com salários, encargos sociais, 
trabalhistas e previdenciários, administração, lucro, depreciação dos veículos, equipamentos e 
mobiliários, todos e quaisquer tributos, bem como despesas e investimentos diretos e indiretos e 
outros não especificados, mas relacionados com a execução dos serviços. 

7.2. 	Os preços serão fixos e irreajustáveis e deverão ser expressos em moeda corrente do pais, salvo se 
em decorrência de prorrogações de prazo de vigência ultrapassar 12 (doze) meses, hipótese em que 
a Contratada poderá ter o saldo remanescente reajustado, se houver. 

7.3. 	Os preços contratados também poderão sofrer alterações de acordo com as condições estabelecidas 
na alínea 'd" do Inciso II do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 alterada pela lei n° 8.883/94. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

8.1. 	As despesas decorrentes da execução da obra objeto deste Contrato correrão a cargo da seguinte 
dotação orçamentária: 

14.00. - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

14.01. - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

15.452.200. - Programa de Aperfeiçoamento dos Serviços Ofertados 

2025. - Coordenação das Atividades de Limpeza Urbana 

33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

8.2. 	O Contratante se reserva no direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista. 

8.3. 	No caso da execução do Contrato ultrapassar o exercício financeiro vigente, as despesas efetuadas 
no próximo exercício correrão por conta do respectivo orçamento da mesma programação financeira. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA 

9.1. 	O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
com eficácia após a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 

9.2. 	Este Contrato poderá ter a sua vigência prorrogada em conformidade com o disposto no inciso II, do 
artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

9.3. 	A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação 
sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar. 

9.4. 	No caso da execução do Contrato ultrapassar o exercício financeiro vigente, as despesas efetuadas 
no próximo exercício correrão por conta do respectivo orçamento da mesma programação financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES 

10.1. 	Constituem obrigações da Contratada, além das demais previstas neste Contrato ou dele decorrentes: 

1. 	Cumprir fielmente todas as disposições e prazos estabelecidos neste Contrato; 

II. Adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e/ou pessoais a 
seus operários, a seus prepostos e a terceiros pelos quais será inteiramente responsável; 

III. Responsabilizar-se integralmente pelos veículos, equipamentos e ferramentas colocados em 
serviço, nos termos da legislação vigente; 

IV. Designar por escrito, no ato do recebimento da ordem de serviços, prepostos domiciliados no 
Município, que tenham poderes para resolução de possíveis ocorrências duranteexecução 
do Contrato;  f.._._ 
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V. Disponibilizar operadores e motoristas em número suficiente, devidamente habilitados para 
execução dos serviços, uniformizados e portando crachás com fotos recentes e devidamente 
registrados em suas Carteiras de Trabalho, providos de equipamentos e proteção individual e 
coletiva; 

VI. Manter todos os equipamentos e veículos necessários á execução dos serviços, em perfeitas 
condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) 
horas; 

VII. Manter os equipamentos e veículos em bom estado de conservação e devidamente 
abastecidos (combustíveis, óleos e lubrificantes); 

VIII. Identificar todos os equipamentos e veículos de forma a não serem confundidos com similares 
de propriedade do Contratante; 

IX. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 
serviços, de maneira estruturada, mantendo durante o horário comercial suporte para dar 
atendimento a eventuais necessidades para manutenção dos equipamentos; 

X. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

XI. Nomear encarregados responsáveis pela manutenção dos equipamentos, para garantir o bom 
andamento dos serviços; 

a. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao 
preposto dos serviços do Contratante (Gestor de Contratos) e tomar as providências 
pertinentes; 

XII. Caberá à Contratada fornecer transporte a todos os seus trabalhadores, ou fornecer 
condições de locomoção a eles, bem como local adequado para que façam suas refeições, de 
acordo com a legislação trabalhista vigente; 

XIII. Cumprir os postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal e as normas 
internas de segurança e medicina do trabalho; 

XIV. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

XV. Respeitar a legislação vigente e observar as boas práticas técnicas e ambientalmente 
recomendadas, quando da realização de atividades contratadas; 

XVI. Executar os serviços em horários que não interferem no bom andamento da rotina de 
funcionamento do Contratante; 

XVII. Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar seja desligado imediatamente 
dos serviços em execução; 

XVIII. Apresentar, também quando solicitado, os comprovantes de pagamentos de benefícios e 
encargos; 

XIX. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 
Contratada aperfeiçoar a gestão de seus recursos - humanos e materiais - com vistas à 
qualidade dos serviços e a satisfação do Contratante, praticando produtividade adequada aos 
vários tipos de trabalho. A Contratada responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços 
contratados, cumprindo evidentemente, as disposições legais que interferiram em sua 
execução; 

XX. Manter registrados em seu quadro de pessoal número compatível de funcionários para 
execução dos serviços contratados; 

XXI. Compete à Contratada a colocação de equipamentos e mão de obra, em quantidades 
suficientes, para a execução dos serviços contratados nos locais indicados pelo Contratante; 

XXII. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá possuir uma estrutura 
organizacional completa, independente e sem vínculo com o Contratante, que lhe permita 
atuar prontamente para a resolução dos problemas que eventualmente possam ocorrer, 
executando os serviços com pessoal de seu quadro funcional em número suficiente, 
devidamente treinados e habilitados, com registro em carteira de trabalho e previdêia social; 
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XXIII. Promover a imediata substituição de seus empregados, em decorrência de férias faltas ou 
afastamento, por outros de igual habilitação, como também, qualquer elemento cuja 
permanência seja considerada inconveniente pelo Contratante, sem, contudo, causar 
qualquer ônus a este; 

XXIV. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, 
respondendo, integralmente, por quaisquer danos ou prejuízos, com provadam ente, por eles 
causados ao pessoal ou ao patrimônio, institucional ou material, do Contratante ou de 
terceiros, em face de execução dos serviços, objeto do presente instrumento; 

XXV. Reforçar ou substituir o seu pessoal e/ou equipamento, se for constatada a sua ineficiência ou 
adequação para realização dos serviços, ou por solicitação da fiscalização, sem quaisquer 
ônus adicionais para o Contratante; 

XXVI. Executar os serviços, objeto do presente Contrato, de acordo com as especificações e/ou 
normas exigidas pelo Contratante; 

XXVII. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos 
para a execução completa e eficiente dos serviços a serem contratados; 

XXVIII. Submeter-se a todos os regulamentos e legislações Municipais, Estaduais e Federais; 

XXIX. Adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus 
operários, prepostos e a terceiros, pelos quais será inteiramente responsável; 

XXX. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, na execução do objeto do presente Contrato, não excluindo 
ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo representante do 
Município/Contratante; 

XXXI. Possuir uma estrutura organizacional que lhe permita atuar prontamente para resolução dos 
problemas que eventualmente possam ocorrer; 

XXXII. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do valor inicial 
atualizado do Contrato de acordo com o § 10  do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93. 

10.2. 	Constituem obrigações do Contratante, além das demais previstas neste Contrato ou dele 
decorrentes: 

1. 	Coordenar, acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, objeto do presente Contrato; 

II. Fornecer e colocar á disposição da Contratada todos os elementos e informações que se 
fizerem necessárias à execução dos serviços; 

III. Realizar o pagamento pela realização dos serviços nos termos estabelecidos no presente 
Contrato; 

IV. Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada, sobre as irregularidades observadas na 
execução do objeto do presente Contrato; 

V. Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade; 

VI. Manter contato com a Contratada, sempre por escrito, ressalvados os casos determinados 
pela urgência, os quais deverão ser confirmados também por escrito, em até 3 (três) dias 
úteis de suas ocorrências. Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

VII. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela Contratada. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 
funcionário da Contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a 
sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

VIII. Relatar em tempo hábil, ocorrências que possam acarretar dificuldade no desenvolvimento 
dos serviços; 

IX. Expedir por escrito as determinações e comunicações dirigidas à Contratada determinando as 
providências necessárias; 

X. Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colados a seu serviço, para comprovar 
o registro de função profissional;  k.....___.- 
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XI. Solicitar à Contratada a substituição de qualquer equipamento ou veículo cujo uso seja 
considerado prejudicial á boa execução dos serviços; 

XII. Executar mensalmente a medição dos serviços executados; 

XIII. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais, 
aplicando as penalidades legais e contratuais; 

XIV. Aplicar à Contratada as sanções regulamentares e contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

	

11.1. 	A fiscalização da execução do objeto do presente Contrato, em fase contratual, dar-se-á por 
intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, através de seu Gestor de Contratos, o 
Engenheiro João Carlos Pissini Battaglin, matrícula: 146511-3, E-mail: joaobattaqlin(hotmail.com, 
Telefone para Contato: (67) 99971-3424, devidamente nomeado pelo Decreto n0301 de 11 de maio 
de 2017, publicado no Diário Oficial de n04454 de dia 17 de maio de 2017, nos termos do artigo 67 
da Lei n`866611993. 

	

11.2. 	Para melhor acompanhamento será criada Comissão de Equipe Técnica que fará o acompanhamento 
da execução dos serviços, composta de biólogo, engenheiro ambiental e o fiscal do contrato, 
engenheiro, devidamente constituída, por meio de decreto. 

	

11.3. 	A Comissão de Equipe Técnica anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas á sua 
execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou débitos observados, 
sugerindo a aplicação de multa ou rescisão do Contrato, caso a Contratada desobedeça a quaisquer 
cláusulas estabelecidas. 

	

11.4. 	Compete à Contratada a colocação de equipamentos e mão de obra, em quantidades suficientes, 
para a execução dos serviços contratados nos locais indicados pelo Contratante. 

	

11.5. 	Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento de equipamentos 
e veículos para a execução dos serviços, ao Contratante é reservado o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso. 

1. 	Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da Contratada 
que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

II. Relatar em tempo hábil, ocorrências que possam acarretar dificuldade no desenvolvimento 
dos serviços; 

III. Expedir por escrito as determinações e comunicações dirigidas à Contratada determinando as 
providências necessárias; 

IV. Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar 
o registro de função profissional; 

V. Solicitar à Contratada a substituição de qualquer equipamento ou veículo cujo uso seja 
considerado prejudicial á boa execução dos serviços; 

VI. Executar mensalmente a medição dos serviços executados. 

	

11.6. 	A fiscalização por parte do Contratante não eximirá a Contratada das responsabilidades previstas no 
Código civil e dos danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus 
operários ou de seus prepostos na execução do Contrato. 

	

11.7. 	Na eventualidade de ocorrência de qualquer falha de execução ou em que os serviços tenham sido 
executados fora das especificações da fiscalização, será a Contratada notificada para que regularize 
esses serviços, sob pena de, não o fazendo, ser declarada inidônea, sem prejuízo das demais 
penalidades. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES E SANÇÕES 

	

12.1. 	Caso haja inexecução parcial ou total do Contrato com fundamento na Lei Federal n° 8.666/93 e 
alterações, o Contratante poderá aplicar a Contratada as seguintes penalidades, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

12.1.1. Por inexecução total ou execução irregular do Contrato de fornecimento ou de prestação de serviço: 

1. 	Advertência, por escrito; 

II. 	Multa moratória de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso na execução, 
incidente sobre o valor total do Contrato, limitada a incidência a 10 (dez) dias, que contar-se-á 
a partir da data limite para a entrega/prestação do serviço fixada neste Contrato ou após o 
prazo concedido, para as modificações devidas, quando o objeto licitado estiver em 
desacordo com as especificações previstas; a partir do 100  (décimo) dia de atraso, configurar-
se-á inexecução total ou parcial do Contrato, com as consequências daí advindas; 

III. 	Suspensão do Contrato após o 100  (décimo) dia de atraso/ 

IV. 	Rescisão unilateral do Contrato após o 301  (trigésimo) dia de atraso; 

V. 	Multa compensatória de: 

a) 3% (três por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida do Contrato por 
ocorrência, até o limite de 09% (nove por cento), em caso de inexecução parcial do 
Contrato; 

b) 30% (trinta por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 

VI. 	Suspensão temporária de participar em licitação e contratar com o Município de Dourados-MS, 
pelo período de 02 (dois) anos, no caso ou não do cumprimento de cláusula contratual ou 
quando ocorrer a rescisão unilateral do Contrato por culpa da Contratada; 

VII. 	Declaração de inidoneidade pela inexecução total ou parcial do Contrato, independentemente 
da rescisão, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

	

12.2. 	A notificação que dará ciência à Contratada de que foi penalizada informará o motivo da aplicação da 
penalidade e, no caso de multa, o valor a ser pago. 

	

12.3. 	A Contratada, uma vez cientificada de que lhe foi imposta penalidade, terá o direito de recorrer, 
observando o disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

	

12.4. 	A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação 
das demais, bem como das penalidades previstas nos artigos 81 a 86 da Lei Federal n° 8.666/93. 

	

12.5. 	As penalidades estabelecidas em lei não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a 
responsabilidade da Contratada por perdas e danos que causar ao Contratante ou a terceiros em 
consequência do inadimplemento das condições contratuais, nem impedem a rescisão do Contrato. 

	

12.6. 	Os danos e prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contados da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa. 

	

12.7. 	As sanções previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, a depender do grau da 
infração cometida pelo adjudicatário, facultada a defesa prévia do interessado no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis. 

	

12.8. 	Sendo aplicadas as multas acima especificadas, deverá a Contratada recolher o valor da multa na 
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Dourados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contadas da 
entrega da notificação, podendo, ainda, ser descontadas de qualquer fatura ou crédito existente, a 
critério do Contratante. 

	

12.9. 	Não havendo pagamento a fazer à Contratada, serão as multas e outros débitos inscrito a Dívida 
Ativa para cobrança execua/._...-.-- 	 - 
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12.10. 	Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, as empresas ou profissionais 
que, em razão da Lei Federal n° 8.666/93: 

1. 	Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

13.1. 	O pagamento devido à Contratada será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos serviços, 
mediante medições mensais com apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 
atestada pelo setor competente. 

13.1.1 	Os serviços serão remunerados mensalmente, de acordo com a medição dos serviços realizados 
(compreendidos pela mão de obra, encargos, veículos, maquinários, equipamentos, insumos, etc), ou 
seja, através da apresentação de Planilha e/ou laudo dos serviços realizados, devidamente assinada 
por preposto ou representante legal e pelo servidor designado pela Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos para conferência. 

13.2. 	Os pagamentos devidos a Contratada serão efetuados conforme a entrega dos serviços e 
apresentação da nota fiscal e/ou fatura, devidamente atestada pelo setor competente e acompanhada 
das Certidões Negativas comprobatórias da regularidade fiscal Municipal, Estadual e Federal, 
Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, todas dentro do 
prazo de validade. 

13.3. 	A Contratada deverá, obrigatoriamente, encaminhar os seguintes documentos quando da entrega dos 
serviços. 

1. 	03 (três) vias da Autorização de Fornecimento (AF) ou Ordem de Serviços (OS) encaminhada 
pelo Contratante, que deverão estar devidamente assinadas pela empresa em local apropriado; 

II. Nota Fiscal gerada pelo fornecimento da quantidade de serviços entregue solicitada na AF/OS; 

III. Certidões Negativas de Débitos: da União (Secretaria da Receita Federal, INSS e FGTS), do 
Estado e Município (IPTU e ISS). Todas as certidões deverão estar dentro do prazo de validade. 

13.3.1 	A falta de um dos documentos solicitados no item anterior poderá implicar no não recebimento dos 
serviços e, consequentemente, da nota fiscal. 

13.4. 	As Notas Fiscais e/ou Faturas correspondentes, serão discriminativas, constando o número do 
Contrato, banco, agência, número da conta corrente e praça de pagamento. 

13.5. 	Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o Contratante, a seu critério, poderá 
devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-la, com a glosa da parte que considerar indevida. Na 
hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada, para fins de 
atendimento das condições contratuais e o prazo para pagamento passará a fluir após a sua 
representação. 

13.6. 	O Contratante não pagará, sem que tenha autorizado prévia e formalmente, nenhum compromisso 
que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, sejam ou não instituições financeiras. 

13.7. 	Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 
Contratada, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

13.7.1 	O Contratante efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos 
devidos à Contratada, caso haja incidência conforme Instrução Normativa RFB n°971/09. 	. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

	

14.1. 	O presente Contrato poderá ser alterado para ajuste de condições supervenientes que impliquem em 
modificações, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

1. 	Unilateralmente pelo Contratante: 

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa do objeto contratual. 

II. 	Por acordo das partes: 

a) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como 
do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos 
contratuais originários; 

b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação 
de pagamento, com relação ao cronograma fixado, sem a correspondente 
contraprestação de execução dos serviços; 

c) Na hipótese do disposto na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal n°8.666/93. 

	

14.2. 	Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato deverá ser feita através de Termo 
Aditivo, devidamente assinado pelos representantes legais das partes. 

	

14.3. 	Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de 
disposições legais, quando ocorrido após a data da apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme 
o caso. 

	

14.4. 	Qualquer aumento ou supressão de quantitativos, em relação aos previstos na proposta, deverá ser 
previamente justificado pela fiscalização e aprovado pela autoridade competente, devendo inclusive 
proceder a readequação do cronograma físico-financeiro. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO E DA NULIDADE CONTRATUAL 

	

15.1. 	O presente Contrato poderá ser rescindido independentemente de interpelação judicial, pela 
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas nos incisos 1 a XII, XVII e XVIII do artigo 78, 
combinado com o artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93, garantido à Contratada o direito de defesa e o 
contraditório, nos termos do artigo 109 da mesma Lei. 

	

15.2. 	A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, não dará à 
Contratada direito a indenização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial. 

	

15.3. 	A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por 
parte do Contratante, a retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, limitada ao valor dos 
prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos. 

	

15.4. 	A declaração de nulidade do presente Contrato opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos 
que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

	

15.5. 	A nulidade não exonera o Contratante do dever de indenizar a Contratada pelo que esta houver 
executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, comprovando-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

	

15.6. 	Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não 
ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo Contratante e, comprovadamente realizadas pela 
Contratada, previstas no presente Contrato. 

	

15.7. 	A inexecução total ou parcial da prestação dos serviços/fornecimento no prazo proposto e contratado 
caracterizará inadimplemento contratual, motivando a rescisão do presente Contrato sem 'uízo da 
aplicação das penalidades a que alude o art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93. 
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15.8. 	A rescisão amigável somente ocorrerá quando houver conveniência para o Contratante, desde que 
não ocorra hipótese contenciosa nem prejuízo para a Administração e será reduzida a termo no 
processo de licitação. 

	

15.9. 	Para dar continuidade ao objeto contratual assumido em razão da rescisão do Contrato, poderá o 
Contratante optar pela modalidade que for mais conveniente ao interesse público, observando o que 
dispõe a Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações. 

15.10. No caso de concordata preventiva da Contratada, desde que o seu deferimento importe em reflexos 
ria execução do objeto contratual, poderá o Contratante assumir, imediatamente, a respectiva 
execução, obedecidos os mesmos critérios previstos nas subcláusulas anteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA CONTRATUAL 

	

16.1. 	Como garantia da execução plena do objeto e fiel cumprimento dos termos deste Contrato, a 
Contratada prestou a garantia no valor de R$ 

• /  1 
 .  / 

	  correspondente a 2,5% (dois e 
meio 	ror 	cento) 	do 	valor 	do 	Contrato, 	na 	modalidade 	de 

conforme previsto no art. 56 da Lei Federal 

	

16.2. 	A garantia somente será liberada ou restituída mediante solicitação da Contratada, desde que 
integralmente cumpridas as obrigações assumidas neste Contrato. 

	

16.3. 	A garantia responderá pelo fiel cumprimento das disposições do Contrato, ficando o Contratante 
autorizado a executá-la para cobrir multas ou indenização a terceiros ou pagamento de qualquer 
obrigação, inclusive em caso de rescisão. 

	

16.4. 	Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive multas contratuais 
ou indenização a terceiros, a Contratada fica obrigada a fazer a reposição, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias a contar da data do recebimento de comunicação do Contratante. 

	

16.5. 	A alteração do valor do Contrato, por qualquer motivo, implica a atualização do valor da garantia, 
conforme o percentual estabelecido na Subcláusula 16.1., obrigando-se a Contratada a 
complementá-la, se necessário. 

	

16.6. 	A inobservância das condições de garantia sujeitará a Contratada às penalidades previstas na 
Cláusula Décima Primeira deste Contrato Das Penalidades e Sanções". 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO 

	

17.1. 	O presente objeto será prestado sob a forma de execução indireta, conforme dispõe o inciso VIII, 
alínea "a", do art. 6° da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA INTERVENÇÃO 

	

18.1. 	Com fulcro no inciso II do art. 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e, ainda, na forma do inciso V do art. 58 
da mesma lei, fica assegurado ao Contratante o direito de intervir nos serviços que compõem o objeto 
do Contrato, no caso de paralisação por motivo de greve e/ou outro, superior a 03 (três) dias, 
podendo para tanto assumir temporariamente as instalações, recursos materiais e humanos 
disponíveis da Contratada. 

	

18.2. 	Quando encerrado o movimento grevista e/ou que deu motivo à paralisação e a Contratada voltar à 
situação de normalidade, o Contratante cessará a intervenção de imediato, restituindo as instalações 
e todos os recursos materiais e humanos utilizados durante a paralisação dos serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA VINCULAÇÃO 

	

19.1. 	O presente Contrato está vinculado, para todos os efeitos e condições legais, a Concorrncia - Edital 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PROIBIÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO E OUTROS 

	

20.1. 	Fica expressamente proibida a subcontratação total ou parcial deste Contrato, a associação do 
Contrato com outrem, bem corno a fusão, cisão ou incorporação, sem anuência do Contratante. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO 

	

21.1. 	A publicação do presente instrumento na Imprensa Oficial, em extrato, ficará a cargo do Contratante, 
no prazo e forma dispostos pela legislação pertinente, para que produza seus efeitos legais e 
jurídicos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO 

	

22.1. 	Fica eleito o foro da Comarca de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, para dirimir todas as 
questões oriundas do presente Contrato, sendo esta, competente para a propositura de qualquer 
medida judicial, decorrente deste instrumento contratual, com a exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

	

23.1. 	O presente Contrato regula-se pelas suas cláusulas e pelos seus preceitos de direito público, 
aplicando-lhe, supletivamente os Princípios da Teoria Geral de Contratos e as disposições de direito 
privado. 

	

23.2. 	Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o Contratante e a Contratada será feita 
através de correspondência devidamente registrada. 

	

23.3. 	Não terão eficácia quaisquer exceções às especificações contidas neste instrumento e/ou em seus 
anexos, em relação às quais o Contratante não houver, por escrito, se declarado de acordo. 

	

23.4. 	Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do 
acordo entre elas celebrado. 

	

23.5. 	Este instrumento foi precedido de licitação, conforme dispõe a alínea "c" do inciso 1 do art. 23 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações. 

	

23.6. 	Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente Contrato serão 
resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis. 

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, 
na presença das duas testemunhas infra-assinados, de tudo cientes. 

Dourados/MS,   2'5 	de 	 de 2020. 


