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PRIt\O PRESENCIAL (Ii /2021 
ANEXO 1 - PROILTO ijksir.0 

OI.EfA DE Rl!SIDIJOS MUNICIPIOÚE ti. 

RESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano é o ôrgão municipal 	que deté 

a atribuição legal de realizar a coordenação do Sistema de Limpeza Urbana do Município de BARRA 
DO CORDA  No cumprimento de suas atribuições a Secretaria elaborou as especificações deste 

l-'rojeto Básico. 

As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer diretrizes para  
orientação de  empresas 	 rt interessadas em participar  de Ceame Licitatório para contratação dos 
Serviços de Limpeza Urbana e coleta de Resíduos sólidos do Município de BARRA DO 	 01ic 

CoMpreendendo, sistemas, complementares  d1eihnpSaatbái* ;qptã.!âM detalhandoas atividades 
r.Ibsøedáb aspe s~re 

.
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 	-Limpeza urbáriAue 	CQlet9 . 4e Rêsta00s álid^  

- - penalizada para executar 
'ompreendendo os sistemas 

complementares de limpeza urbana. 

Os serviços que constituem o presente  objeto, 
planos aprovados pela Prefeitura de 	BARRA 
elementos técnicos constantes deste Anexo. 

a 

PQ 

ser executados em estrita conformidade 
CORDA, atendidas as especificações e li 

tir; øS: 
dfliais 

Conforme projeto do Município de BARRADO CORDA, todos os bairros (suas respectivas vias)  Serã 
contemplados pela efetiva 

1. 
atividade de Limpeza Urbana e Coleta de Resíduos sólidos. O cronograma 

de serviOsisorRO detern.inados de acordo com o Plano de trabalho e renovado mensalmente Com a 
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LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESiDIJOS SOLIDOS 

a) Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros-públicos e de calçad 

D,,) Capinação devias não pavimentadas; 

D4pifl 

Ptnt 

e) Roagem, 

Roçageni das margens 

za, .xnanutenço das calçadas, 

-1 

posiça 

dii oleta fl-ir 

ÇÕ ES 

ÓRGÃO  GERENOADOR: Órgão municipal detentor,  de competência para gerenciar o 
Limpeza Urbana e Coleta de Resíduos sólidos de.BARRA,),)  O CORDA; 

Projeto Básico de Execução: conjunto de dados, especificações, memoriais, listas 
documentos, cujo conteúdo define as características básicas econceituaís dos serviços 

-Projeto B.sico: segundo a lei brasileira 8.666 de 21 de junho de 1993, e o conjunto de e 
neccss€rios e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço; 	 

• RELATÓR1OS: Documentos expedidos mensalmente pelas  fiscalizações da Secretária Municipal de 
lnfrestrutura e Desenvolvimento Urbano, contendo detalhame-ntos e os quantitativos dos seMços 
executados pela CONTRATADA 110 mês de referência; 

nt 

Limpeza (* 

) Coleta mani 

jj Protetor So 

	 - COS DE RESÍDUOS: Disposição irregular de RSU re 
construção civil), móveis inserríveis e eletrodomésticos,. 

;fduo& sóh4os urbanos) 
logradouros úb1icos, 

es 0. 

• RESÍDUO SÓLiDO URBANO - RSU: qualquer substância 
sólida, de que o detentor  se 
grupos

desfaz ou tem a intenção ou 
de lixo 	domiciliar ou doméstico; dentre esse. 
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ou objeto, com consistência sólida ou semi- 
a obrigação de se 	br desfazer, aangendo os 
, bens inseniíveis; resíduos de  poda de 
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manutenção de jardim, pomar ou horta; lixo público  de varrição; lixo oriundo de feiras livres; lixo 

oriuo de even tos realiza4os em áreas pús; bIi 	excrementos oriun  nd 	 dos da defecação de animais em 

logradouros e lixo ~quepossa ser tipificado corno domiciliar produzido em estahelecimenzos 
comerciais, de servicos ou indusiais, classificados segundo a ABNT NBR1O.004/2004 como sendo 
Classe LI-A - Não Perigoso - Não Inerte; 

• Resíduos da Construção Civil - RCC: os gerados nas construi 
obras de construção civil, incluidos os resultantes da prepan 

Urbana. o 

41.1. A VENcEDORA  deverá apresentar dentro de um prazo de 10  
trabalhos, Plano de Trabalho de-e 

a, a seu exclusivo craéno, poderá determinar,  ?ltençao 
apresentado pela CONTRATADA, sendo imediatamente el'etuadaa alteraçao. 	 

e*erêxeçiiSdose 
::ãlizãça 

i4bI:Südltcasekà 

outros métodos ou equipamentos para execução dos serviços, podendo, assim 
Traoalho, desde que com prévia autorização do Secretário de Serviços Urbanos. 

4.1 5. Para o início  da prestação dos serviços a CONTRATADA poderá fazer uso dos uniformes 
padronização, porém, num prazo de 30 (trinta) dias, deverá adequar-se aos modelos e p 
estabelecidos pela Prefeitura de BARRA DO CORDA 

4.3.1. A jornada de trabalho semanal será de 44 h (quarenta e quatro horas) e deverá ser estabelecida 
pela CONTRATADA em seu n  

	

plao  de trablho e ser rigorosamente cumprida Podendo ser utilizado 	

vara contratação o regime intermitente de trabalho, conforme  especifica 	a nova CLT (Consolidação 

das Leis de Trabalho). 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

Os serviços deverão ser executados de 	acordo com as frequências estabelecidas em Plano de 
Trabalho da CONTRATADA,  e aos domingos e feriados em uma extensao correspondent 
por cento).  da extensão total, se assim a CONTRATANTE o exigir. 

programaçto aser &aboradapa1a CQt4tMTADA e aprovada pelaiONTMíANTB 

ttWãOdõ ,..s a CONTRATADA deverá dispor de -  
na limpeza pública C.62: (doisj na cole 

MPO 

:ação da 
tos, desde 

Q 'a- 

controle e comando das tarefa 
finalidade. 

4.3.5. Quando os senviçosp forem realizados por equipes, estas, a critério da Fis 
CONTRATANTE, poderão ser desmembradas para atendimento de serviços em locais dh 

ue mantido o acompanhamento pelos encarregados responsáveis. 

A empresa cONTRADA, deverá apresentar, para a limpeza pública, a equipe de 73 funcionários 
para agente de 	limpeza/gari/varrição e 	capina, 9 motoristas  de 	 caçamba/caminhão 
coletor/compactador. e 1 Fiscal de campo. E paraa coleta de resíduos, 66 agentes de coleta,  1 fiscal  
de campo e 9 motoristas de caçamba/ caminhão coletor, no local determinado pela CONTRATANTE, 
devidamente uniformizados. 

4.3.7. A empresa CONTRADA, deverá dispor, dos seguintes  equipamentos, para a realização- das  
	 atividades de LIMPEZA URBANA e COLETA DE RESIDUOS: 01 Caminhão basculantes de 04 m3, 09 

caminhões toco com carroceria aberta e todos os equipamentos inerente a atividade de limpeza 
1Jr&i4'c6:WSde.SIdü 
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varrição deverá ser executada n GS.:difltno 
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ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IáARRADO CO 

s equipes deverã 
ela tiscalização. 

varredares,  trabralhadáres do  

b Umfdrntes e Eqúlpaitientos de Prote 

e 

rão ores 

Pfà 

es e EPIs 
forma definida 

A ampresa Contratada deverá fornecer ao& seus garis, no mínimo, os 
eq 	nt uipameos de Proteção Individual) em cor contrastante com 	a do 
pela Prefeitura Municipal de BARRA DO CORDA. 

flç%3p 
tmforime. na 

dJ Calçados, segundo 

e) Capa de chuva am 

O Luvas de proteção, 

g)Colete refletivo 

ICO 

•ição de vias públicas pavimentad, logradouros públicos e de caiçadôe 

• Define-se como varrição de vias públicas pavimentadas,logradouros públicos e da  calçadões a 
opiração manual de varrer, amontoar, recolher e  ensacar resíduos tais como papéis, pontas de 	 
cigarros, cascas de frutas, folhas de árvores, objetos diversos de pequeno porte e demais resíduos 
existentes nas vias, logradouros públicos e calçadas passíveis de serem acondicionados em sacos 
plásticos utilizados neste serviço; 

ém destas operações descritas acima, também está contemplado no 
'ação  de sacheanlento. O sacheamento consiste na operação de retirada da vege 

a 

O1J.ei gé 
nos pavimentos, sarjetas e calçadas, através de uma ferramenta denominada sacho; 

A varrição deverá contemplar sarjetas, passeios pavimentados, Iõgtadourõ.s4lflflitõ 
ranteiros centrais pavimentados das vias públicas; 

:talçadas:.e 

RJ IkaXst :Cdtd 

d0 Fa\t 



Trabalho, - 

gSTADOÇOMÁRANIÃO 1: 

EITURA MUNICIPALDE BARRADO CO DA; 

• Faz parte integrante dos serviços de varriçao o esvaziamento.e acondicionamento 	dos resfi 
encontrados nos cestos/depósitos, existentes nas vias públicas, logradouros públicos, calçadas 
praças 

PR 

nos, dois dó 5. 

logradouros piblicos e cantero centrais1  

trabalhós deverão ser desenvolvidos considerando 	apenas o serviços exclusivos de vatvi 
de trausporte dos resídi&osresuItantes não ssrnclurndo os serviços de coleta de lixo dointcdiar 

id sua 
11411ilb  à 

Trabalho 	çaMauL dë±:t4gtdã t  T 	liets4tô.adS:péla.  pl.fl 	 

Os serviços  devarnção manual serão realizados no peiíodo diurno (In~e vespartmo), 

Os serviços serão executadDs4  tanibémrexn locais do tipo caíçada bShãj:flslisç. 
p:dptntt•.:ô•iiib;iis•... 

* Os resíduos provenientes da varrico manual das vias, logradouros públicos e calçadõe deverão 
ser acondicionados em sacos plásticos, conforme especificações da ABNT - 	NBR 13056, NBR 9090, 
N9R9001, NBR 9195, MBR 13055, na cor preta ou outra definida Secretaria de lnfraestrutura e  
Desenvolvimento Urbano, os quais serão recolhidos pela CONTRATADA, após o fim das operações, 	 
	dando a destinação correta; 

esvaziamento dos cestos de  lixo 0.evorá,spÉ executado pelos varredores oncouiitantemente 
trabalhos  de vartição:,manuál:nos respectivos turnos. O produto do esvaziamento deverá 
acondicionado coM o produto de varrição; 

A equipe estimada para execução 	dos 	serviços 	de varrição manual de calçadas será determinada n 	 
ilano de trabalho aprovado pela CONTRATANTE, composta de v4rre4ores e provida de carrinho 
sobre rodas tipo lurocar 	ou similar, utensílios e ferramentas necessáriaspara a perfeita execução dos 
serviços, tais como: Vassourão apropriado tipo "Prefeitura, vassourinha, pazinha com  cabo 
albngado, sacos plásticos identificados como nome ou logomarca da CONTRATADA, na cor amarela, 
ou outra definida pela Secretaria de ln&aestrutura e Desenvolvimento Urbano. 

[O 

èr 

d. TaP 

• DefIne-se como serços de capínaçâo dë vias não pavftPent 
vegetaçâo rasteira existentes nas vias sem pavimentação. 	 



Trabalho, Respeito Çidt 
Aflra 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORDA 

• Os resíduos resultantes da capinação deverão ser amontoados e deixados à 
de coleta e transportes de resíduos sólidos; 

• Os leitos das vias capinação das deverão ficar completamente llmpos e isento 
vegetação, assim como a ce superior  do meio-fio. 

1 

l_çpo ..4 
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de sakietas,  de vvIãspaviffientadas. 

Define-se como serviços de capinação e raspagem de sarjetas ge.,O"P pavimentadas  o corte e a 

1  etirada,  com auxílio de ferramentas manuais ou máquinas, de mato e vegetaçao rasteira  existente e 
a retirada de teria, lama e areia acumuladas em vias com sarjetas pavimentadas. Os serviços de 
capinação e raspagem poderão a crit erio RAT da COCONADA, serem executados co m auxilio de 

equipamento mecanizado; 

E deverão ser 
	

ébdoãd.S 
da eqUipe de coIet 4e resMuos s6íldos, 

• As vias capinadas e raspadas deverão ficar completamente limpas e isentas de qualquer tipo de 
vegetação ou resíduos; 

• As calçadas e canteiros centrais.serão capinados em sua extensao  total, ao longo de uma faixa com 
largura de 1,50 m Çurn metro) a partir do meio fio. 	 

f. 1' ritura de meio ti 	 

• Define-se corno serviços de pintura de meio-fio a aplicação manual, através de broxas, xids solução 
de cal hidratada em água, adicionada de substância âxadora, nas superficies laterais e superiores das 
guias dos meios-fios; 

• A pintura de meio-fio deverá ser realizada de modo contínuo  ê conte mpItun as principais aveuidas e 

	corredores de trânsito além daquelas que venham a ser indicadas pela fiscali'iação; 

• Antes da pintura de melo-flo deverão ser executados os serviços de raspagem e varrição das vias. 

g. Roçagem 

• Define-se corno serviços de roçagem o corte, com auxílio de ferramentas manuais ou mecânicas, de 	 
mato t' vegetação rasteira, com finalidade de cortá-lo rente ao solo; 

• Os serviços deverão ser executados em áreas   públicas a serem determinadas pela fiscalização, tais 
como terrenos  e vias públicas. Ficam excluidas do escopo destes serviços as áreas gramadas e/ou 
	 ajardinadas; 

NPi N...7s9isit tta::d. cord 



no período diurno4 d 

ólidos diversos 

rnkaIhc. Respeito, ir ,  
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	 ESTADO DO MARANHÃO 	 

PREF EtTU M. MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 

.:Osrídts&;i%sn 
	

del 

coletade resíduos s6hdos, 	 

• Compreende a remoção de resíduos resultaiites dos serviços de roçagem, varrição, capinação 	 
vias não pavimentadas, capinação e raspagem de sarjetas  de vias pavimentadas e o seu tran 

é o local de destino final, determinado pela fiscalização; 

• Para a execução dos serviços a empresa deverá  utilizar caminhões de carroceria  ou basculante de 	 
4m3, devendo os mesmos estarem devidamente licenciados de acordo com a legislação, ter placas e 
	números de identificação, 	estarem em perfeito estado de 	conservação e usar lonas para proteção 	dos 	 
resíduos, a fim de evitar derramaxneito de lixo nas vias públicas. Os veículos deverão compor equipes 
com no mínimo: 01 	[um) motorista devidarnente habilitado de acordo com a categona, e ajudantes 

	

deacordo com  o  plo de trabalho, além dos utensílios e ferramentas necessários para a perfeita 	 
ecução dos serviços; 

âI, 

;os serviços deye~ãç);sei ex.ecut 

t Loleta, transportetdiposição 

Comjp eendrn o serviços de= coleta, traflspofle e dlspesiçao de resíduos 	 diversos4  com ou 
terra, e/ou. materiais drersos lançados tndlscrin1írtadamente e çuntu jadosnaS vias slogradourøs 
públicos) para o local flldlcadó pela CEYNTRAÍANTE; 

A coleta manual deveser  utilizada, pretèreutialmeute nos dasos de reçolhimento àe resítluos sólidos 
diversos, com ou sem terra, e/ou de materiais diversos qpe estejam em pequenp volume, aslin 
considerados os que tenham até ES m3itum único ponta. 

E A equipe mínima estimada para execuçao dos sei-viços será determinada a partir do plano de 
trabalho aprovada pela CONTRATANTE compreendendo motorista e ajudantes, provida de caminhão 
carroceria de  madeira ou basculante de capacidade de 6m3, ferramentas e utensflios (pás, enxadas, 
enxadões, garfos, vassouras necessários à execução dos serviços; 

à 
dos diversos, com ou sem terra, que  «Stelam qin gflnde vpluffie, assim consideradts os que 

Ünico poritof  

Ot.dã.. `p 	ir, 	arseiuçu 	 

esteja totalmente cohetta de forma a unpossibilitar derrarnamento 	de resídhos sqhre as tias e 

	

ogradoutoa pblicos, sendo,  tamberu, proíbido o coroamento da carga, 	

3-981000,1 
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ÉtAbÕItÕM.BANHÂør. 

• Os veículos da coleta manual mecanizada de resíduós sólidos diversos nãu p0 	 ai 
os liniltês de suas cargas úteis  

	 ri Entende se  como coleta dos tesiduas urbaifos a coIeta de forma direta e intllfeta de todps os 
 	resftluos domiciliares e comerciais e inclusive os resíduos urbano.s provenientes da varrição de vias 

púbbcas. geradosno mumcfpio de Mesões e sutransporte edescarga no local devi4axnente indicado 

A mesma deverá ser efeteada na totalidade dos logradouros, da área urbana deste münldpio,  de 
acordo com as regras  'mínitpas det?rmuladas a seguir, sem nt&rupçes, exceto as formais e 

.DBy.ERÁe:  SER cGLETxE.Os: 

a: 	 êni:emb agçl.is. ti :s 	 e 
nt) litros, 

b)-resíduos em embalagens tipo 1ta de lixo, sendb que et  deverão re 
	

POssOlo piblk. Q 
mesmo local de onde foram retiradas 	 

01 

guarmçãn possuir ferramentas 
i 

adequadas de recolhimento, 
tF.dftâbdéit4* $t.:: a 

dJ resíduos de  feiras livres e eventos d responsabilidade do Município, desde que ati 
máximos especificados acuna; 

e) resíduos colocados em logradouros que não permitam a entrada de caminhões, se 
deverá ser utilizado o método manual; 

flresidus cont-ainerizado que deverão ser automaticamente basculados para o can 

da, ~lumes 

do que para tal 

nhãa,da roleta. 

3 

b3 resíduos de serviços de saude, de ambulatórIos, trmácias censultoriós 	e li 	naO . 	 

ei 	ge 
descartadas 

d) resídios em embalagens  com c tidadb de vohi 
de peso maior do 	que Si)  (cinquenta) quilos; 	 

Mata 37.1 o Wn 

e,  

H'. 



e em piiá4aï. ei4iitfS srip pátio 

a ecessárias para a perfeita 

no, de segunda a sábado; 

	 :Ç[t4Ç.Le 	4t; 

e bueiros sarjetas e boea 

- A limpeza de bueiros, sarjetas e boca de lobo e demais serviços correlatos compõem-se da Operação 
de desobstrução desses Locais, fazendo a retirada da vegetação e removendo os detritos (terra, areia, 	 
folhas, papéis etc.) dasseções de acesso ao sistema de escoamento de águas pluviais; 

$e:in.::d:nbà 

CONTA.WADPdando, o destino correto, 

usdsÉ:sjétas..Ss.teiit 

e 

•• a-sob. 

e retirados 

çaI 

resíduos-da-hueiros;'boçás de, 9 lagoas , 

• Este serviço compreende a remoção dos resíduos provenientes dos serviços de limpeza de bueiros, 
bocas de lobo, Lagoas e sarjetas, capinação, roçagem das margens e limpeza de lagoas e outros e o seu 
transporte até n-  local de destino final, determinado pela fiscalização; 

e o 
tMt 

adt lç ever-a e 

deverá conwor equipe cóm tamrnbâo, âju execução dos serviços, a  
totorista, com utensílios 

Dever,  
erviços em 

.2.2. Serviços em Praç 

Condições Gerais 

ser remoyjdos e transportados ao local de-destino final todçs os res 
Lagoas e outros-de forma imediata ao termino das atividads 

Parques e Jardins 

executados empraças, 
eterminadas pelaSscalizaçâo 

paqü .  éir asei 

• Os trabalhadores dverão apresentar-se nus locais de trabalho  devidamente, uniformizados e 
	 asseados. O unifotme deverá ser composto de boijé, camisa, ca1a,luva,  bota ou botina  ç 

equipamentos deproteçãolnidMdual, m cor contrastante conta douniforme, na forma definida pela  
	 Prefeitura Municipal de BARR& DO COkDAÚ 

mã 

O6.769.19810001 Má CO tdà Qà 

W.AGIDOMARAM 
PREEIYURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA 
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ESTAM PP,  M.4MNk(A*  	 
PREFEITURA MUNICIPAL DE' BARRA DO CORDA 

gão  :.ãi. pqt 	jt.mti «.*gg  
«stentes nos logradouros pubhcos 

 
coma utilização de equipamentos manuai% 

• Os resíduos resultantes da  capinaçào deverão ser amontoados 
equipe de coleta e transportes de resíduos sólidos da contratada; 

	s Íograd.õutotpinadÓs deveoa:ficat: cohjilêtaÏtiStlfrnpS.j iséMt•  

cant.etros 

	

'Este serviço compreende o transporte de material orgânico, terra vegetaL mudas e a remoção dos 	 

resí1tuos  originados dos tervços  Utmanutenção  de greas vegetadas em praças e  canteiros centrais 
das avenidas bent como e o seutransportes%é 	q Ideal de 	destino final determinado pela flsçalizaçao; 	 

• Os resíduos deverão serTemovidos e transportadosao local de destino dentro de untprazo máximo 
de 24 £vinte e quatro) horas após determinação da flsta1izaço, 

ÍCULO% EQUIPAMENTOS E EERRAMENTA 

.. CóMUiraçõestétOs 

d& inStdIS 
biental almoxailidz, eadendos 

Deverá dispor de garagem ou pátio de estacionamento, nã 

os em via púb liça. 

r,s velpulos e equipamxüos .a spreim iitilrzados nos 
apermitir a substituição e devida manutenção, 

contratados. 	 

$gü 
1 	 riic1.m~xpg 

forma a ser estabeLecida pela flscallzaç&, 

6.1.4. Osveícuus utilizadospela CONTRA TAflA  deverão  estardeacordocom a padronização definida 
pela Prefeitura no prazo myimo de 30 (trinta) dias, a partir do inicio do contrato. 

6-1-5. A GONTRA'FADA deverá manter os veículos e equipamentos em perfeitas  condtçõ 
funcionamento, em especial quanto à manutenção, limpeza e  acessórios de segtirança.A verificação 
das condições de funcionamento dos veículos e equipamentos será feita periodicamente através de 

inspeção pela fisnilização. 



a 

Shdos1Jrjrnips 62. Sistema de  Coleta eTransporte-de Residuqs 

ia: .estabelec td pela..E elefoite para reelamaç6es, na 

petfiátat  6,22x. Os 	 matitidos-*h 

vét1UiØuUiiirLéfl 

121 Estàt compre.endxdos nessa exigência o fu.ncionamento tio vepcímetro4 or 
a e a lrnipezarconstrtwndo obrigação contratual a sua manutençào 

6.22,A Prefeitura poderá, a qualquer momento, exigir a troca de 
seja adequado ou não atenda s exigências dos seryfço 	 

flofrali,o. R 
é a V,a 

FEITURA MUNLCIPAL DE BARRA DO CQDA  

pitoquipR 0 0a0 Seja 
adequadoáperfeita exectição dos serviços.  

	 6, ;1.X A, docijipentaçãodo~,veícui"~:devpri estar em e aprovado pela flscahrzação 	 

6,;21 As marcas os modelos de máqúmas e equipamentos e outras caracerístiças  dos veículus e 
demais 	equipamentos,  qip serao utftizaçlos. nos  serviços, ficam a critério da CONTIATADA, 

II 

121 &ve[çUlQs: ,deveraa ttasdri 
identificação da CONTBATADA e 
Mumtipal de WARRA DO CORDA 

tares, as condições rece 
itu 	 

flø$su$  idnsiv . det 

a;tst.a....
51 	

tdItflèV 

.tSiSRWA deverá 8ia 4dio.:iqg{sti 
basculante, equIpamentos e ferramentas para  a correta execução dos serviços 

aS 

o 

S:tQ 

a 

der.o .: r mantidos 	mflp*i 
caminhões basculantes, 
estado de conservação 

6.12. 2 Os equ;pamcnto ferramentas, 

Os veículos e equipamentos; 
	seguintes especiuicaçoesz 

oco com carrocerià-aberta. 

Caminhão Bascula 

6.3 4. H orário di 

.çbib 	fté1IØt j4ÕtJ s itt!lar

Seguncltà Sexta de 7 às 17 beaós Sábados de 7 às- tlhs, abolhodosveleu 

artins 371—Centro —Barra dó C.rtj -Marnbb P1 206769 7981000147 

.6 ia.ó. oi 

tdospara a execução dos  servi 
urant.  :t 	o Pra 



7. EPI 

 

cspoit* 
VOZ 

 

EsrADtD.oi.MÁRNHAO.. 
PRtFtitURA?MUNIdÁL.1È.BARÃÀÕC, É 

.!c:c4pt.q;.bjéjà 	 *qçpP do$Siõ deverá dispor de ed 

dequadas para garantir a fegularidade e a eficiência dos serviços. 

7;z. NIverã 
via  pública, quando fora de serviça ou aguardand\o o inicia do tralyalbos, 

M 

8.1. Competirá à CONTRATADA a admissão de motoristas, garis coletores, ajudantes de serviço e 
operadores de máquinas funcionários, mecànlcos e demais operários necessários ao  desempenho do 
serviço contratados, correndo por sua conta também os encargos sociais,  seguros, uniformes, 
	 'estuários, refeitórios e dentais exigências  das leis trabalhistas como iiisalubridade, adicional 

noturno, risco de vida, etc. 

	 8.2. Só deverão ser admidos trabalhadores que se apresentem 
	

OcumertQs 

completos, Só poderão ser mantidos em serviços, os empregados  cuidadoso 
para com o-público, especialmente os motoristas e os garis coletores. 	 

cionários admitidos deverão possuir capacidade fisica e 
erviços inerentes ao objeto da presente Licitação. 

8.4. A fiscalização municipal terá o direito de exigira. dispensa, que deverá realizar-se dentro de 48 
(quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta, seja obsculo ao bom funcionamento do 
serviço. Se a dispensa der origem a Ação na justiça do Trabalho, a PREFEITuRA MUNICIPAL DE 
BARRA DO CORDA, não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade. 	 

DA 

dëíri 

q 

	 8.5. Ê absolutamente  vedado, ao 
objeto do presente EditaL 	 

a...CrII4TM¶2 ,ê* :ï4L 490 

a6térit1 temente proibido aos empregados fazer catação ou triagem de resíduos, 
bebidas alcoóItc :as em serviço e pedirem gratiflcaçôc-s ou donativos de qualquer espécie. 

8 7. Caberá a CONTRATADA apresentar nos locais determinados e nos horários 
operários devidamente equipados e uniformizados. 

8.8 Os serviços serão 	iniciados com 	os uniformes nos padrões habituais da CONTRATAD 
a mesma, num prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos serviços, providenciar a adequação 	 

os mesmos às cores, padrões, dizeres e logoüpos determinados pela CONTRATANTE. 



a lÊ Nài:lsã1 

Tnba!ho Rpoi 

EPREFEITURA MuwíCIpALDEIARRaÕ, tORDA 

fff9Aéiiipá C 
	

é:ltí1ká 
nas atividades objeto da presente Licitação bem como comprovantes dos 
encargos  sóçtâit institu!dos por Lei 

empregados envolvidos 
recolhimentos dos 

.......................Mó aitWzandp se.p najItiada . 
de trabalho de 4+ h (quarenta e quatro horas) semanais Vodetulo ser utilizado a ncidalidade de 

dé&tiãbàlhdH 

WMSCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

	

caberá a Prefeitura, por meio do Gestor de Contratos 	 
e 	pela  Secretaria 	de lnfraestrutura e 	Desenvolvimento Urbano, 	com 	atribuição 	de 
acompanhar/fiscalizar os serviçostontratados 

,9.2. A fiscalização exercer4rlgorosQcontrõle em relação 
dos )s-C"IÇós,, executados a fim de possibilitarem a 
	 desatendidas as disposiçõesa elas relativas 

1.tffitdà ocr, 	cWd 	.giuiãtfdái1ê 

9,4. A CONTRATADA deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higi 
pública, informando à fiscalização sobre casos de infração das posturasmuniçipais e notadamentc-, 
sobre os casos de descarga irregular de resíduos e fal de recipientes padronizados na via pública. 

éttè;à:n 

 	A CONTRATADA, devexáübs ao d 

:94k A "Ordeul de Serviço" e 

1», nisrosiçÔÊs iziws 

encaminhada por escrito 

1.01 Ossernços, 
)33 	SERVIM.: 	 

everá especificar asserviço 

iiRÚRGÃOFRESE 
iEXO  II- PLANILIIA DE COMPOSIÇÃO D  Custos  



   ESTADO DO MARANHÃO  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRADO CORD 

;z,Im:rx - fljs £avços (can  aTfli1 	a cor*Uaço, 
à 
B MTirlcIpbkIF 
C Art AtoMc. ccneçâo ti sentaa Ncvna e 
O 	N' do mos 	de «atç 	zoqtaja 12 	 

	Dados ca?psiwtarns pn a canpaVçã dos ctstes tSnr*e&m8o-a-obn 	 
1 TpodC scrço (atmosen4co Com arc.r;sra,5wtJ 
Z S3M1MOUIVd3CÓ&4,P&PrLtS'.!O(B1 	 
3 CawqrI rsuTIssaid ('tflCUda à et&tttjo eo1Ita) 
	4 Data tnse da racgota (dLno) 	 



ttabnMc, flospjto.ç.ÇiUáI.i&g\ 
Aqor,4,V.fldDPWí,S ?-< 

	ESTADO  .DAMÁ..NiÂt.H'  
1.REFÈLTURAMt.NItipAtÔtiøARRÁUOtORDk 

MÓOUW  4.ENCARGø5OCWtE'TRAAU1STAS 

8ubmóduaM Eçicargos PrevKlenca4as qFØTS 
i&ó:FGTS:.. 

.4 : : $EIISESt 
o 

o 
E o;. 

:Ol 

gol 

vbntdub 4.3. PtoWaaa para Ro&Sø 

:flQ  	

1.1 :Õ%::: 	ïn&d 

.Ia,obS&iaõAsPY 

O 

000% e .4 
rld o:c 

0. 

à  SE 
Cuat6idêop6o:dã.Pr*tistI:Ai 

0. 
dado 

E 
ho 

.I........Q 	11  T.. 
000%: TOTAL  1 	 

MÓDULO O CUSTOS INDIRETOS 1RIBUI E LUCRO 
In4Ir00eJr 

	0,00%.:..:. 

iS 	 SiL 

<P3 



tnbaiho Respeite o cio  
A gota , 

E ESTAPO.D.0 
PREFELTURA MUNICIPAL DflARRAØO CORDA 

dtTepCIØO4D PriSc41al Ataen 
SubtSal(A*ZtQtü+E 



lIMPEZA URBANA  .: 

MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA-MA 

NtJPIØbEM 



tb,ftw. RCsp€ro tft!ac 

istrihinaØ'd 

a;•DÈEENIÇQE$ 

4. IcosstS.4-SI 
   4,.1.j Para Todas as Atividades 

.2. 4 	Umpeza urbana e coleta de resíduos sólidos 

5. DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS 

5.2. Sistema limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos 

c1p-fta$. e raspage 5 ;arje 

ntura de meio-fio 

,g. RoÇageM 

h CóIe* manual, trar 

i CoIea transporte e 

iço resJdutahdos 

mpeza de bueiros, 

k. Remoção e 

5.2.2. Serviços em 

Condiç8es Gerais 

b. Capinaço manual 

e. Remoção e 

go.a. 

arjeta5 e boca de lobo 

e de resíduos de buei 

ques e Jardins 

	£ s é etros teraUS 	praça: 

6. VEÍCULOS, EQUIP 

6 1, Considerações Gerai 

6.2. Sistema 	 

os EFE 

de 

Rüa.IMii- 
Fi 

°'OF 



TA 

0 

frros ëséi e m.-cont TQdOÈI  zona di.. BAR 

Discriminação dos 

O objeto deste Projeto Básico 

LIMPEZA URBANA E 	DERWDUOS SOLIDOS 	 

Varrição de vias públicas pavimentadas, logradouros p 4eçJçã4ãsI 

o 

inte 

63 Sistemad 

INSTALAÇÕES EDiF 

9. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇ 

10.DI5POSIÇÕES GERAIS 

ANILHA ORÇAMENTAR 

swetaria Munïctpat ie lnfrãestrutffra e DesenvovImento4Jrbano. 4a órgãa 	 municlØal ue detit 

a 

e1àbørou.•1• iS.. DO COFtDA. No. cqppçirnento de ivas attibtdçóes a Sê~ 

As especificações abordadas neste documento têm como objetivo estabelecer diretrizes para 

	

orientação  de empresas interessadas em partic ripa de Certame Licitatório para contratação dos 	

serviçosde 	Limpeza Urbana e Coleta de Resíduos sólidos do Município de BARRA  DO CORDA, 
compreendendo, sistemas 	cbmpiementares de limpezaurbana, operação, detalhando as 
horários e demais átp. 	irelOvosãa45restaço dos serviços. 	 

UOn! 
.4 :pp*.j. .%ifrban 

nflaresi:j:éza..1tb* 	.1 	 

:o de Êmpresi Especializada p 
sólidos, compreendendo 

Os serviço& lue  constituem o presente 	 objeto, a  ser executados e 
planos aprovados pela Prefeitura de  BARRA  DO CORDA, aten" 
elementos técnicos constantes deste Anexo. 

tÍtathfÕrhffdadS4d 

p 

tU.t.DcIto 
6ntempladésspela 	 ÉëliMeza.- 



14Ü RElATÓRIOS Documentos expedidos mensalmente  pelas  flscalizaçôes  da  Secretária  Mu 	 

In 7 rpd 

Resíduos da Construção Civil - RCC:  os gerados nas construções,  reformas, reparos e demoliçõef 

obras de construção  civi),  incluidos os resultantes  da pm", (4ão,ei  escavação de terrenos para obras 

lnfraestrutura e Desenvolvimento Urbano, contendo detalhamentos e Os quantitativos dos 

	executados pela CONTRATADA no mês de referência; 

• FOCOS DE RESÍDUOS:  Disposição irregular de RSU (resíduos solidos urbanos), RCC (residuos da 

	construção civil),móveis  inservíveis e eletrodomésticos, em logradouros públicos, 	 

	• RESÍDUO SÓLIDO URBANO - RSU: qualquer substância ou objeto,  com consistência sólida  ou semi- 

sólida, de  que o detentor se desfaz ou tem a intenção  ou a 	odes  e desfazer, abrangendo os  

grupos  de lixo domiciliar  Qu doméstico; dentre  esses, bens inservíveis; resíduos  de poda de 

	manutenção de jardim, pomar ou horta; lixo 	publico de varrição; lixo oriundo  de feiras livres; lixo 	 

	

oriundo de eventos realizados  em áreas públicas;  excrementos oriundos da defecação de animais 	 
	em logradouros  e lixo  que possa ser tipificado como  domiciliar produzido em estabelecimentos  

comernais, *It serviços ou industnais,  dassiflcadossegundo  a  ABt4T (NBRIO  004/2004) comç sen4q 



::.: ..M 	eø. 

ço para  a devkda aptovaçk  

ntérlo. podesj detrrnjpr atteraØa no 	Plana de tabajj 

4' W. 

4 1 Para Tõdas as Jitvidades 

imtdiatumerito efetuada a alteraçâo 

Duros públicos a 

lhos, -plano dê,-trabalho dão(ecuOti.~se 

e 

:bÜtSd os. .óü. é4010S$ta  	 
Trabalhq desde  que com prévia autortzaç5o do 	Secretário de Serviços Ljrbanos. 

ai 

 	..:  : 14: 4: QT. 	p1øøà..4fa!I: dnir*:.tde sua 
padrnnigaço porem, num prazo de 30 (tçTnta)  dias devera, adequar-se aos modelos e padr5es  
esledos' pda. Prefeitura de BARRA lXi'CORDk 

	4.3.1 A jornada da trabalhoi  semanal  será de 44 Ii (quarenta e quatro horas) e deverá  
estabelecida pela CONTRATADA  em seu plano de trabalho e ser rigorosamente  cumprida. Podendo 
ser utilizado para contrataço o regime intermitente de trabalho, conforme especifica ia nova CLI 
(Consolidaço das Leis de Trabalho). 

p?ç 

sába doU; .43. eis 

na 
ex 

final4dade 

	

4.3.2. Os serviços devero ser executados de acordo com as frequências estabelecidas em Plano de 	 

	Trabalho  da cONTRATADA, e aos domingos e feriados em uma extenso correspondente a  10% (dez 
or cento) da extensk total, se assim a CONTRATANTE o exigir. 

í;sert asa $TSArMAev..Id:  
refana limpeza pubtica eO 

def 
cotem 



~ocal, de 

atividades de LIMPEZA URBANA e COLETA 	DE  RESIDUOS: 01 Caminhão basculantes de 04  

caminhóes toco com carroceria aberta e todos os equipamentos inerente a atividade de limp 
qrbana e coleta de resíduos, com os encargos a custos da CONTRATADA. 

	4.3.8. Todos os equipamentos que depender de operador deverão ter seus respectivos moto 

andam~Sas~  

o 

DEF 

51. Sistema de Limpeza Urbana e Coleta 

5 2.1. Serviços de Capinaç5ce. 

: $:dóiSáikbs 

rIc 

	• As equipesdeverk, executar a 
indicado pela fiscalização. 

es...e. trábalhadá 
,e useaduis; 

Equipa~ a' 

flfl.Ç..gUII*ES..fljf4tjs 
Equtpamentos  de Proteção Individuai) em cor 	c4ntrstante com a 

pela Prefeitura Municipal de BARRA DO CORDA 

o de•fàixat a e 

re e 

Rua a 

p 

1 
	equipamentos e frota de veicu 

	 :q:ø;;:4 gaste  excessivo, sem prejuízo 

nteui*I!r: 

as equipas,restanteÉ. 

de ta 

devid 



i) Meia dé.ãigodo com cano-alto 

c, \farriflo de vias públicas pavimentadas, Iogradouits públicos -e de çalçades. 

o Define-se corno varrição de. via-púbtitas prn(lrnentadas, logra qiros públicos 4 da cilçd6e a 

operação manual de varrer, amontoar, recolher e ensacar resíduos tais; Como: papéi, poôtas de 

cigarros; cascas -de Trutas, folhas ide árvores, objetos diversos 4e.pequenoporte e demais, resíduos,  

existentes nas vms, logradouros publicas e calçadas, passveis de serem acondicionados em sacos 

plásticos utilizados neste setviço 

.- Além destas operações descritas acima,, também, está contemplado no serviço de varrik a 

operaq deacheamento; Õsacheameptocpnsisté na operação de retirada 4a.ygetação qtWSUrge-

nos pavimentos, sàfjetas ø çaIçadas através de uma ferramenta denominada sacho, 

A varrição deverá cttemplar-sarietas,.sselos pavirnentadosylôgradouros pblkos,-caJçdas e 

caneiçocentraispàvimentados dás vjas:publicãs; 

• Faz parte inegrarte dos; seu'Jiçps de varriçWo o esvaziamento e acondicionamento. dós res,idup 

encontrados -nos cestos/depósitos, existentes nas vias, públicas;. logradàurpspúbiicos, taIçadas é 

praças;: 

• Qs seMçw.de.varrição Øeerãõ ser executados .nos dois- lados das vias -é calçadas íclusive fto5 
[ogradouros públicos tcantelros centrais;- - 

• 0s4rabalfioS de9ero ser desenvolvidos, considerando apenaS cs serviços excívos de varr00 é 
de transporte doresldúps resultantós,ii5o se intluindooS serviços de- coleta -de lixo domiciliar; 

• Os seri4osde varrlçat manual deverão ser executados nas vias e logradcíüros públicos, na calçada, 

atendendo às-treqüênctas Iéf horários determinado para cada IOàJ, em conformidade com o Plano 

deTrabaibo de Varrição4anúalrdekbgradouros Públkos> aprovados peia:Prefeitura; 

• Os serviços de Iarriç oinanuólserorealizados no períododiurno (matutlnoe Vespertino),, 

• Os senêços serão executados, também,, em locais cio tipo Slçadis onde haja realização da 

çveçitos,~praças eÔtomodepo:nlbuJs. 

•-O5.resldttos prpvenentS da varníçãor manual das vias, .iggradourosp(iblicose çadiSes deverão 

ser acondicionados emsacos plásticos,. conforme especillcações i*.ABNT - NBR bosS, 
NBR$91, 'NBR 9195, $BP 1$055; ":cor -preta Ou outjadefhiida; Secretaria 4e lnfraestrutura -e 

Desenvolvtmenro Urbano, os quais serão recoWiløos pela CONIBATADA, após o fim das operações, 
dando a destinação torréb; 

• O esvazipento dos cestos de lixor deverá ser executado p&oS varredoreS concomitantemente as 
trabalhos de varriçáo manual no respectivos turnos. O produto do esvaziamento deverá ser-
acondicionado 

er
acondiàionadõ conto pïodató de vatriçio; 

A. e4uipe estimada, para ,execução,. dos serviços .& varflção- manual -de calçadas será detetmYnada 

no plano de trabalho aprovado pela C NTRATANTE,.composta devarredores-e provlda:de carrinho 

sobre rodas tipo lutocar ou sirnilar, utensílios e ferramentas. necessáriaspra a perfeita execução 
dos: -serviços, tais como, V$souro apropriado tipo'Prefeitura", vassourinha, pa2inha corrk cabo 

Rua i*a MrtIns, 297, Çsntro, Barra do 	&-CE). 55950-000 



alorigado,sac~U Icohentificadoscom o nomeou IOgQrØarCada CONTRATADA, na cora 
OU outra4eflWda pelaseccetarla de bfraestflituta e Desenvolvimento -Urbano. 

d. CaØinaçkdev1as nio pavimentadas- 

Define-se como serviços de capinaç2à de vias pão paydliedtad$ o, corte -e retirada- dê mato e 

vegetação rattelisk existentes nasvias sem pav1mentaço; 

OsSuos resultantes da 	 deixados à-dispõsiõ dá equipe 
de çotetaetransiw±esde resíduos sólidos; 

'Os leitos das-vias CaPir!8ÇãÓ das devei deVer.So fica rwmpIetan "to Iirn-elseiflqs de qualquertipbde 
toáfatasúptiotdoiyteIo-flo. 

&Capinaço 9-raspagem do,  sarjetas de víaspavirnentadas 

Define-se como serviços de cápínaØo e raspagem de sarjetas de vias pavimentadas o corte- e -a 
retirada, com auxílio, de ferramentas manuais óu máquinas, de mato evege4aço, jasteira existente e 
a retirada déte-rra, -lama e areia acumuladas em vias com- sarjetas pavimentadas. Os- serviços de 

capinaço e raspagem po4ero, a critétió da CÕWtRAtDA1  serem executados com auxílio d* 

equiparnerto mecanitadq; 

'Os resíduos réáLiUrM4 daçapinaço-e:taspagem deverão ser amontoado.e deixados,à disosiçãa 
da equipe de coleta dersIduos sólidos; 

• As vias capinadas e raspadas deverÃo, ficar completamente -limpos -e. isentas-dë qi UértlpO. d 
vegetaço oureMd*os; 

• As -calçadas e cantEfirad centrais serão capinadostrn suaexténsãOtotalraolongo dá uma faixa com 
largura de 150 m (um tnetro),a partir do meio fio. 

f.Ptntulra demelo-fio 	 - 

• Qeftnése como -serviqsde ~riL dei 	apcatãgnanuãl. gtráVadço'a,4e solução, 
de cal hjdr tada eifrgUa, adicionada desubsSncla fixadora, nnsuperficèt laterais e mperíores das - 
gulas-dos meiosrflos 	- 

• A pintura de melo-fio deverá ser realizada de modo continuo *-CPPternPka! as principal iavepidas e 
corredores dãuáhsltq,além 4aquejs 4ué venham aserindkêdas peIafiscaÜzaç3o- 

é-Antes da--phnum de meio-tio deverão serexecutados osserv1ço5deraspégr -e varrlçõdasyias. 

:. Roçagem 

. Define-se como seNíços4e;roçage,-p corte,com auxílio: de ferramentas manuais oumetânks, 
dê mato e vegetaçõ rasteira, tàmflnaIl$ade-dõ ~10 rente ao solo; 

• Os serviços deverão serexecutaç%os em:áreas públicas a serem determinadas pela físcátizaço, tais 
como terrenos e-  vias -$bIicM. Ficam, excluídas do;escopo destês-servlçbs as áreas: gramadas iefou 
ajardinadas; 

Rua tsàacMartirts, 297Cantro, Barra do Corda-MA-CEP: 65950-000 



-Rua, Isaac Martkis, 297, Centro, Barra dó Corda-MA CEP:$59 

õ OsresTduo resultaptesdaçQçagem devero.se aniontoados e deixados à dspÕsiçâo daeqiJipe de 
coleta de çesldubs Stidos. 

li. Cqieta rnãàual, transporte e dispgsiço resíduos sólidos 

Compreende  remot*o+de resíduos resultantesdos 1serviços detoçagem, vaniço, capinaçio de 

viárõ -pavineMadas,tp naçio:eçaspagern de sarjetas devias pavimentadas eo-seu transporte 
até oiocãl de4estino fina), detrmInad6 pela flscakzáçid. 

• Para a execução dos serviçøsa ernpre* deverá utü)ar camlnh&es 4e carrocer)a ou' basculante,  de 

4m3, devendo os mesmos estarem devidamente flcé4ados de acordo com a Je laço ter placas:e 
números de,identificação, estarem em perfeito estado :decoflservç5o P usar lÔnaspara. proteçib 
dos residups, a fim de evitar derramamento de lixo nas vias publicas Os veículos deverão compor 

equipes com no rníniuio:  Ø1(urn) motõristEdevidamente-  habilitado de !çç 	a catégõrla, 

ajudantes de acordo-com O: plano 	 utensílios  ferraMentas  necessáriqs para -a 

períeita execução dosservlos 

• Os setviços  dóveik ser executados no peri&todiumno, de iáEun4aa sábadá. 

1. Coleta, tSsportee disposiç5o reslduossólldos diverses 

• CompreendeM os- serviços- di coleta, transporte edispbs)ç3o dê resíduos 4iversO, çq& ou, sem 
terra, e/ou materiais diyerso, lançados ;idiscnminadamente e acumu(ados nas vias eJopadouros 

übllcos, para q'local'Ipicadb pela tONTRÁ'TANTE 

A coleta manual deve ser utiflzada, preferencialmente, nos casos de recolhimento de resíduos 
sólidos diversos, qom oU sem terra, e/ou de matertws dn4ersos que estejam em pequeno volume, 

assim consjç&eradõs  os quetenham at* 15 Ii3,rum:úfljcopontÕ, 

IB A  équipe rnlnka 'estimadá para execução de serviços será determinada a partir do piano de 
trabaihoapaàtpeja CONTRATANTE cornpréendëndo màtoS e ajudantes, pro,ka'4e caminhão 
carrocerrn de madeira ou bascuLante de capacidade de 6ri13, ferramentas e utensílios (pás, enxadas, 
enxadõe,garfos, vassowas)necessáriosà.execuçSo:dcz serviços 

• A coleta mecanizada - deve ser-usada, 'preferenciãlmente, nos' casos de rec&hinento de feslduos 
sólidos diversos, com ou sem terra, que estejam em grande volume, assim considerados os que 

• tenham aclma:de,15'niBem umihiopoiíto. 

• 

 

Nenhum veículo, wseja.da coleta manual ou da mecanizada poderá, 	ue-suatarga 
esteja totalmente coberta de forma' a- impossibilitar derramamento de resíduoS-sobre as -vias e 
logrado"$ públicosk  sendo, também, proibido ocorõernen o da carga; 

• os veículos da coleta manual e rnecanbada de resíduos s6lidos4Ivers6 n5g podeSo;'ulttapassar 
os 'limites de suas-carilas úteis, 

COLETAQÕ$:RES(DUOSPOM;CIklARES URBANOS;- 

IB Eijtende-secomo coleta -dos -resíduos urbanos, a coleta de føtnadlret'eindfretade todos os 
resíduos domiciliares e-cónierclais e' inclusive -ós resíduos urbanos proVenentes:da varrlçio'de vias 



públicas, &eragos no município t Mat5es a -seU transporte e descarga no local dtvidameÁte 

indicado, 

2 A mesma deyertser efetuSa na totalidade dos logradouros,-datrea urbana deste -municlió, de 

acõrd cqrn as regras mínimas de$rrnlnadas a seguir, 'sem - lnterrupç&s, exceto as- Yórrpais e 

ptevmente programadas entre a-Contratada ao Contratante. 

DEVERÃO SER CQLETADQS. 

a) rSdus-caracterlzados:àcima,em embalagens tipo sacos plásticos- tonicapacidade de- -a 

(cem) litros-, 

b) res(duo em,  embalagens tipo lata de lixo, sendoque estas deverão 	 tip 

mesmolocal -de onde fãrarn Stíraøas, 	 - 	 - 

4 resíduos soltos por- rompimento de sacos por ação de animais ou cat3ço, 
aúarn15o possuir ferramentas adequada -detecolhimento; 	- 

dy resíduos de: feiras livres. e eventos de responsabilidade do -Município, -desde que atenda os 
volumes máximo :especlflcadosacima; 	 -- 

e) resíduos colocados em logradouros que não permitam a entrada de -caminhbes, sendo que para 

t} deverá ser rutiniadeo rnétodà-rtiãtival 

'f resíduos tantalneilzados, que deverão ser automaticamnentê basculados para o caminhão da 

coleta; 	 - 

NÃO DEVERÃO-SER COJITADOS; 	- 

arlduôs fndustiiais não classificados como resíduos inertes; 

b) tesfucg de -serviços de-saMe, de mbuSYs, farmácias, consultórios médicos e OUtrbt não 

classifkados corno res(4uos4e serviçosdomnlciliares; 

c) rSÍdUCS de construção civil e de demolição: como caliças, 
descartadas; 	 - 

,) resíduos ememba1ágensçÕm capaciçface de-  volume -maior ido que 100 (cem) litçps ou cpacidade 
4e-peso maior do que 3O (ti nquenayquilo; 	- 

e)! resíduos colocados nopátio ou área privada de tesldên*s-ou -estabIdmergs çociai -em 
qualquer, çond1o; 	 - 

1. Limpeza de Wefrqs, sarjeta& e-boca de lobo 	 - 

A i[mnpe2a de bUeros(  sarjetas e boca- de lobo e demais serviços -cort€latos cóMpem-se da 

Qpefaçãode desobstrução desses locais, fazendo-aretirada da-vnêtaó3p erernovendoos - detritos 
(terra areia, fólIias, papS-qtç.) das seç5és-de-cesso:aosistema-dë escõaniitø4-ágas pkMai 

i Os serviços  deverão ser --exedutados nos bueiros e sarjetas existentes na área sob juris4lçáo do 

minicíp1q; 
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• Os fesiduos resultantes dos serviços deverão ser amontoados e posteriorme 

CØNYRÁTADA, dando oeStiQÇOUetO. 

retirados pela 

t Remoção e:transpoijes resíduos debuelros,bocasdé lobo,.-lagoas e-sarjetas 

Este serviço compreende a rémoØov dos reskhios provenientes dos ser'I(ços de limpeza de bueiros, 

bocas de lobo, lagoas e sarjetas, capinação, roçagem das margens e limpeza de lagoas e outros e o 

seuiranspOrterat àrlOcl$8 $estrto-finai,daterminado pela fiscalizaç5ç; 

• Pata ã -execução, dos sevflos a :ernpreverúc6mporeq4p corti:, cari05*,, ajudantes e-o 

respectivo motorista, .com uteniílios é ferramentas,  necessárias pata a -perfeita :e*ecuçãq  dos 

serviços. 

• Osserv%ços deverão ser,-executados no pedodo-diurno, dé-segurtdn sábado; 

• -Deverãà ser removidos e transportados ao lõcál dedesVno finÍ-tçdos os teslduos`tesultantes4os 

Serviços em Lagoas àóuttos de forma imediata ao termino das atividades; 

5.22.SeMços emPras, Parquete Jãrdins 

a. condiçs Gerais 

• Os serviços deverão -ser eÁecUtados em praças, pariques e tantelrosceptrais das avenidas a-serem 
determinadas pelafisçal1zaço;; 

• Os traballdores tver&o apresentar-se nos IOIS de- trabalho devidemente unjfofrtjza.dos e-

asseados. O uqiforme devflrá ser torflposta de- boné, -tamisa,. -calça, luvã, bota 4u--.DPtkna  e 

.equiparnentos:de proteção individual, etnLcorcõhtrastante -prn a do unlfqnne, na forma definido 

pelar Prefeitura Municipal dé-  BARRA tG CORDA. 

b..cadnação manual 

• Define4e como Serviços de pInação- flianuaio 'corte - e mirada de mato, e vegetação rasteira, 

existentes nos logradoürospút$icos tom a yliIzaç5Õ de e%tlpai1itftos- rTlanuis;- 

!:Os resíduos resultantes dacapinação..déverão ser amontoados e, posteriprmente removidos pela 

equipe de coleta etransportes,dersldugs.sóiidos da costãta4a;- 

• Os logndouros capinados jrerão ficar comp(etameflte limpos e isentw de quatquer--epo de 
vegetação., 

e. Reinação e tflnspore 4e resíduos em praças'e-cantéiros-centrais 

• Este aMço compreende &transpofte* .rnat&Iat  orgânico, ter- vegetá, 'xnudas e a remoção dos 
resíduos arlginadosdossetvlços de manutenção de áreas vegetados,em praças e canteiras .centraís 
das avenidas bani como ep'seu-trànsporte *té oibcai de ds$no  final 

• Os resíduos -devorã6-ser .rernoyldos e transportados ao local de destino, dentro çI uni -prazo 
máximade 24 (vinte-e quatro) horas após determinação cia  fiscalização; 

& VEttuLOs EQUIPAMENTOS E:FnMMENTAS 
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6.L CdnSldaçesGeraIs 

A CONTRATADA dever-4 dispor 4e instaç3es: fixas, fórmada pela parte administrativa. Èducaço' 
ambiental, ajmoxarifado:e adendos. 

6.11. Deverá dispor degaragem ou pátio - de-estadonarnento, dão sendo permitida a permanëøçla 
de veículos em yia' pública. 

-6.12. -Os veículot e equipànrStos-  a serem utilizados nós serviços deverão ser dimenslot)a&s, de 
fauna a-  permitir- a. substituição -e devida manutençk, preservando e- xecçffo dos, serviços 
ôntrat. 

6L3, -Os veículos deverão trazer, à1trt das  placa regulaefltan;  49le i$ se.gtirança, 

identificação da CONTRATADA, Identificação do serviço prestado t telefone para reclamações, na 

forma a ser MabeiecI4ã pela -flcaIizaçQ. 

6.1A, Os veículos utilizados pela CONTRATADA deverão estar de- acordo cem pá4ronjzaçõ 
definida pela Prefeitura no prazo máximo de30(trihta) dIa,apartir donlciOtb:õÁtrãtÕ. 

6.1.5. A CONTRATADA deverá manter øs -ve(culõt e equipamentos em perfeitas condiç5es de 
tUhçionamntg,-em-espeÇiaí quantoà:manutepçk, limpeza e acesór)os de segurança.A ver ficad 
das condições difuncionamento dos etculos-e equipamentos seráfeita peodicantente ab!vs-4e 
irispopela-flscal&ação. 

SJJ. A fiscalizaçãopgderá exiginsubstltulção de qualquer viçuIõ-ou L-qulipementooqqenp seja - 

aequãdo perfeita execuçh -dos serviçõs. 

6.1.7.-A docuflíenwção dos veículos, deverá estar,eflt dia eaprovado-pela fiscalízao-

.2.-Sistemade Coleta eTransporte de Resíduos Sólidos Urbanos 

6.2.1. Ai mar as, oS modelos de máquihàs e- eqUipartentos e outras-  caract*rjstcas dos velculos -e-
demais -equIpamentos, que sró- utilizados nos serviços ficam a critério da CONTRATADA, 
'respéSaa seguintes -condiç5et 

l:pjrceidq 10% fcig portento) a mais da frota prevista, Mantida como reserva. 

E3 Os veículos deverão ttazet, atni ás placas regulmentates, as cgrtdÍç6e- yie$s$as 
identificação da CONTRATADA- e telefone para  raclarnaç*es, na fórma estabéleéída pela Prefeitura 

Municipal de BRAødORD44 	 - 	- - 

£22. Õs veículos e equipamentãs:deverSo:ser rnantÍdosernperféitas:condiØes de fúiicl*hamePtø 
apresentação visual; inclusive as unidades de reserva. 	 - - 	- 

12 Estio compreendidos nessa. exigência o funcionamento dó velocímetro, õrômetro, tatógrafo, 
pintura ea-limpeza; conitituindo:dbrigaçâo contratual a sua manutenção. 

.6.23. A Prefeitura poderà,-a qüalquffi-niómento, édgi! a;troca dé veículo ou- equipamento qjØ:to 
-seja  adequada ouMo atenda s exlg&ncias-4çs serviços. 	 - 

6.3 Sístemade-SejviçosComplementares de Litneza Púhlka 

Áua lsaac Martins, 2*7 Centro, Berrwdo Corda-MA--CEP: 6595O-Q'O 
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GS;I-..A CONTRATADA deverá dispor =do apoió logístico,, de caminh6es equipdos tom caçamba 
basniIapte, equipamentos iférrarnes para. a correta execuço:4os.sçrviços. 

6±2. "Os equipamdbs; ferrah1enta, camiríhaes. basculantes, utlbzadós para -5: execução.  dos 

servÇços, deverão ser mantidos emperfeitoestadàide:conservação durante todo o pratõ4eldgêhtia 

do cqtrato 

63.3. Os veçuio eequiparnertos a-Srem utilizados pata'ae)tecuça dos serviços deverão atendár 
assetuintes espetlffcaØes: 

a) 4niiphk toco cora çaWoceria  aberta,  

b) Camlnh5a;BascUlante:4m3 --PBTlOt, com'caçarnbametálièa-tipOpadráo o,Úsimilar; 

6,34. FIStíoetrabaihotsveículós: Segunda  Sextade 7k 17 h nos Sábados deu7tZ1hs 

7. tDIEIÇAØES E INSTAlAÇÕES 

7J. ACONTMTADA, na épocada execução doserviço,deverá dispor de edlficações:tde instalações 
adequadas para-garantira feguridade&a efctntra dos seiviçoo. 

71. Deverá. dispor 4egragefri ou pátio-de estacionarnentd, 4a-senS permitida-a perrMn&ncLa de 
ve(cutos na via públlca,quanda fora de.seMçopu *uar'dandó 0 irkí*-dotrablhos. 

8. PESSOAL 	- 

81. Competirá à CONTRATADA a admissç de motoristas, garis coletores, ajudantes Áe seMçs e 
operadores de máquinas funtionanos, mecânitos e demais operarlos necessários ao desempenho 
do seMçgcoiitratadoS  correndo por sua conta também os'áflttoa sociais, segprõs, unifdrneL, 
vestuános, refeitórios e demita exigências das leis trabalhistas como insaIubrufade, adiclónal 
noturno, risca de vjda,etc 	- 

SI. Só Svit ser Omitidos ahalhadqresqve se-atesentett munidos 4e sicus clacúmentost  
conpIétp SÓ pddéi$o $rmntldõs-efl  &erviços, os empregados tuidadõsos, ;atenriõsos, tdÜcdos 
paã cõnopúbftto,tpectahtente'os motoristas aos gatis coletores. 	 - 

8.21. Os funcionários admitidos- deverão possuir capacidade fisica- e qualiflcaço que os çapAcitem 4-  
executar os serviços lnerentesaa-objeto da presente Ucitáç5õ. 

4. Á tiscal)zaçd:nudici,alsrá o direito de exigirEdpepsa que déver&realizare 4entrd de 48 
(quarentae oito) horas, de todo empregado cuja conduta-ejtobs 	ci ao borMuhcíonâmionthido 

Se a dispensa der origem -ê Aço na itistiça -do trabalho, a PREFEÍPJRA  MUNICIPAL DE 
BARR&DÕ COPDA,. no térá, em,  nenhum -caso,.qual4uer responsabøidS 

-as; É absolutamente vedado, ao pessoal da CONTRATADA, a exectiào de ser(4os que não, sejaM 
objeto dó ptesente dltaL 

a.e. É'terminantemente proibido aos émpregadostazer'tataço tutrlaaen de resíduos, frigSreai 
bebidas alcoólicas em seryïço e pedirem gratlficaçôes ou donatwos deequakpjer espéck 
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8.7. Caibérá a CONTRATADA apresehtar nos locais déterthindõs e rios  hprádqs de trabalh&; At 
vperários devidamente eqüipa&s eiinforrntzadõs. 

88. Os serviços seróiniciados com os uniformes. nos -paSõesiiábitua1s da CONTRATAØft, dévendq, 
a mesma, num prazo 4i30 (trinta) Mias, atontar, doinldo;dos serviçõs, providençiar a ãdéquaçõ 
dos mesmos àfl&es, padróes, dizers e fogptipos4etermínados pela cONTRAtÃNTE. 

8.9. A empresa CONTRATADA deverá enviar, folha de p 	eflto relativa a emprégados 
envolvidos nas abvidades objeto da presente Lscitaçào, bem coroo comprovantes dos recolhimentos 
dos encargoçsocialslnstltuídos po; Lei'. 

8.iÓ.-O plar,pt tralalhoSldopara esse viçofliit s,se oncebicip utiliiândq'se-urna jornada 
de trabalho de 44 li (quarenta  e quatro horas) semanais Podendo ser utilizado -a modalidade de 
tegime lntermlterttede-trabalho. 

9; FIScAL1AÇÂODOSSERVLÇOS 

LI; -À fiscaIiçãp do' cumprinpitq do Çon~ cer'--a- Prefeitura por: meio p Gestor de, 
Cóntrato e- pela SecrerIa iS infranstrutura e DesenvoMmento Urbano,- com attibuiçp- de 
aconpaihar/fIsçIizar os servitoscontratad$. 

92. A fisçlizaçâõ, exercer rigor-  so controle err rlaçio 'à quantidade e, prtiiIrnjeiite, à. 
qualidade dos serviços executadbt,a fim -de posbiIit anta aplicação dâ4 penalidades previstas, 
quando desatendidas as dispqs16es a &à*;relãtivas 

-9.3, Verific4a a 9corrAnclã déIrteguiarlditde na--exéuço dos serviço, a-Øcaiizaçao  tomará as 
inedidascabiveis. 

9.4 A CONTRATADA deverá; coõperar qqnto à obseSncia dos -dispositivos referentes i Jglene 
pública, informando tscalizaçâo sobr casos de infraç3o das posturas municipais e, notadahiente, 

-sobre-os casos de-descarga jrregulart:residuos e fafta dejedpiérltes padtonizadbsfla -via públic. 

2.5. A-  CONTRATADA deverá sdbmeter seus veículos de coleta dos resíduos ao contrçil$e taras  
quando exigido pela tcalkaçib. 

S;6hAlÕd m  de Senjç&'-e toda, rotina deyei*ser ehcaminhadaporescrito. 

10.. olsPolç*gS 6 ERSI 

10.1. Os serviços, qbjetp d 
	

UcItaçø; somente poder 
	

Jçido3Ø&atMiSÂD À- 0ÉJEM 
DE SERVIÇO. 

10ZA:Qr4eni de-SeMçadvertspedfiarctses-a serem executados. 

11. RI NILHA ORÇAMENTARIA,  DE CUSTOS 	- 

11.1 Faz, parte deste- Projeto Básico a ,Ptaríilha de CÓmposiço de -Custos6  -õbYigat6rjas na 
apresentação da-Proota CoiterSj,;ã comp),siçio doØD)e ehcatos,eleis sociais. Seguepi anexos. 
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- - 
Custo (R$) 	- 1 - EspecWaç6es- Desc2D%.PAT - Ustárlol Total UqUldo  TotaiBruto - 

A:..Vale Aflrneiflaçâo o:oo- 	- 

1-MEM 

1- Eepøcift 

SCRITIVO DO FARDAMENTO POR COLABORADOR 

Unitária 
A -tarnisa malha manga comprida, 
B- Calça Brim 
C- BoIaU - 
D-Par de5Melaï 

-. Und,. 
I-Jnø. 
Par 

ijpd, 

iW.00 - 
45.00 
65çO0 
500 

140.0 
iao.00  

-- 13,0,00 - 
20.00 

-4 
.4 

4 
-. Total ASaI (par colabora dor.) 
Total -Mensal (por co4abõmdor) 

470.00- - 
39.17- 

2 MEMORIAL DESCRJTIVO100 VALEALIMENTAÇAO - 

398.00 18.00 - 
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P.ITUUNtCIPA4.. BARRA 09 CORDA 

PLANIU{A-DE MEMORIAL DESCRITIVO DE CUSTOS. 
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Uiid: 4 
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PREFEmJRAMUMCIPAL DE BARRA0OtCORDA 

PLAMyIA DE MEMORIAL DESCiiVÕE CUSTOS 

AIJXIUAR 
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PORTE •a -MÈMORIAL DESCRITIVO DO VALE 

0:00 A -Vale Transporte 0.00 22  
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PREFEIT~Ou~m aw+ae $!'Wk 
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