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EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2022.07.21.01 - SEDUMASP 

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, 
MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA 
PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E 
PINTURA DE MEIO FIO, EM ÁREAS COM JURISDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ/CE. 

LOCAL: Centro Administrativo, situado na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho 
/ Sala da Comissão de Licitação 

DATA E HORA DE ABERTURA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO: 26 de Agosto 
de 2022, às 09:30hs. 

1. PREÂMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE, através da sua Comissão 
Permanente de Licitações - CPL, torna público que realizará licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA PUBLICA, do tipo menor preço global, de acordo com a Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de Julho de 1993 e alterações posteriores, e em conformidade com as 
especificações deste instrumento, seus anexos, legislação e demais normas vigentes. 

1.2. Os envelopes de "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 01" e 
"PROPOSTA DE PREÇO - ENVELOPE 02" deverão ser entregues, simultaneamente, 
na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada no Centro 
Administrativo e Financeiro, Trav. José Jorge Matias, S/N, Campo Velho - Quixadá/CE, 
impreterivelmente às 09:30 hs, do dia 26 de Agosto de 2022 

2. OBJETO E ESTIMATIVA 

2.1. O objeto da presente licitação consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PUBLICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO 
FIO, EM ÁREAS COM JURISDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

2.2. Valor estimado da presente licitação é R$ 6.847.747,80 (Seis milhões oitocentos 
e quarenta e sete mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). 

3. EDITAL E PARTES INTEGRANTES 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá-CE 
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3.1. 0 Edital poderá ser adquirido diretamente na Comissão Permanente de Licitações 
- CPU) ou no Site do TCE/CE (Portal das Licitações), ou ainda no site do município de 
Quixadá (quixada.ce.gov.br), será composto dos seguintes elementos: 

3.1.1. ANEXO 1 - Termo de referência e Projeto de Engenharia; 
3.1.2. ANEXO II - Modelo da Proposta de Preços; 
3.1.3. ANEXO III - Modelo de Declarações; 
3.1.4. ANEXO IV - Minuta do Contrato; 
3.1.5. ANEXO V - Modelo de Carta de Fiança Bancária; 

4. ENTREGA DAS PROPOSTAS 

4.1. Os licitantes, no dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, deverão 
entregar a documentação de HABILITAÇÃO e PROPOSTAS DE PREÇOS, em 
invólucros distintos, opacos e lacrados, contendo externamente o seguinte: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 
CONCORRÊNCIA N°2022.07.21.01 - SEDUMASP 
DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DO 
PROPONENTE 
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÃ-CE 
CONCORRÊNCIA N°2022.07.21.01 - SEDUMASP 
DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL DO 
PROPONENTE 
ENVELOPE N° 02— PROPOSTA DE PREÇOS 

4.2. Não serão recebidos os envelopes apresentados posteriormente à hora e data 
fixadas para o recebimento. 

4.3. Os envelopes deverão ser entregues na Comissão Permanente de Licitação - 
CPLI  devendo as empresas licitantes estarem representadas através de seus Titulares, 
Diretores ou por representantes legais. 

4.4. Os Titulares ou Diretores das empresas licitantes deverão apresentar registro 
comercial ou ato constitutivo atualizado da empresa, além de documento de identidade, 
que os identifique. 

4.5. Os representantes legais deverão estar munidos de Procuração, outorgando 
poderes específicos ao representante do licitante para praticar quaisquer atos, inclusive 
os de interposição e desistência expressa de recursos. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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4.6. No momento da apresentação dos documentos referidos nos itens 4.4 e 4.5 acima, 
os Titulares, Diretores ou Representantes Legais deverão apresentar á Comissão 
Permanente de Licitação - CPL os seus respectivos documentos de identidade. 

4.7. Os documentos referidos nos itens 4.4 e 4.5 acima, no ato da entrega dos envelopes 
lacrados, deverão estar fora dos mesmos e permanecerão retidos em poder da 
Comissão para instrução do processo. 

4.8. Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá 
representar mais de uma Licitante. 

5. PARTICIPAÇÃO 

5.1. Somente poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas legalmente 
estabelecidas no País, que atendam as condições e as exigências previstas neste Edital 
e seus anexos, e exerçam atividades relacionadas com o objeto desta licitação. 

5.2. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: 

5.2.1. Tenha sofrido decretação de falência ou concordata, sendo excetuadas as 
empresas em processo de recuperação, desde que comprove a sua boa situação 
financeira; 

5.2.2. Quaisquer empresas cujos dirigentes, sócios, responsáveis e/ou técnicos, ou 
qualquer um dos mesmos seja(m) diretor(es), empregado(s), servidor(es) da 
Administração Direta e Indireta deste Município; 

5.2.3. Que, na data fixada para a apresentação dos envelopes, estejam suspensas do 
direito, ou declaradas inidõneas para licitar ou contratar com a Administração Pública e 
que ainda não tenham sido reabilitadas. 

5.4. A impugnação por licitantes, dos termos do presente Edital, por irregularidades, 
deverá se efetivar até o 2° (segundo) dia útil anterior á data fixada para a abertura dos 
envelopes de habilitação, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior. 

5.5. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar no 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

5.6. A impugnação por terceiros, dos termos do presente Edital, por irregularidades, 
deverá se efetivar até o 5°  (quinto) dia útil anterior á data fixada para a realização do 
procedimento licitatôrio, sob pena de decadência do direito de impugnação posterior, 
devendo a Prefeitura julgar e responder em até 03 (três) dias úteis. 

6. PRAZOS 

6.1. O prazo de prestação dos serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado por igual período, de acordo com o disposto no artigo 57, II da Lei Federal 
n° 8.666/93. 

Trav. José Jorge Matias, 5/ N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá-CE 
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6.2. O prazo para assinatura do termo de contrato será de até 05 (cinco) dias 
consecutivos, contados a partir da data da convocação oficial, sob pena de decair o 
direito à contratação, nos termos do art. 64 da Lei Federal n°8. 666/93 e suas alterações 
posteriores. 

7. RECURSOS FINANCEIROS 

7.1. Os recursos financeiros alocados para a realização dos serviços objetos da 
presente licitação são oriundos de recursos próprios do Município de Quixadá/CE, da 
dotação orçamentária: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSOS 
0701.15.452.0402.2.012 3.3.90.39.00 1500000000 

8. ATOS PROCEDIMENTAIS 

8.1 - Uma vez instalada a sessão e iniciada a abertura dos envelopes pela Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, encerrado será o prazo para recebimento 
de envelopes e demais complementos. 

8.1.1 Para a Participação nas Sessões de Licitação é facultado a Licitante nomear, 
expressamente, representante com poderes especiais para representá-la durante o 
referido ato, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, mediante apresentação 
de documento encaminhado à Comissão Permanente de Licitação - CPL, ou 
Procuração Particular, ambas acompanhadas das respectivas Cédulas de identidade do 
outorgado. 

8.2. Somente poderá assinar a lista de presença, rubricar documentos, falar em nome 
da Licitante e solicitar registro em Ata de Reunião, em tudo que se relacione â licitação, 
durante as reuniões, aquelas pessoas indicadas na forma descrita acima, sendo que os 
demais, presentes à Sessão Pública, participarão na qualidade de ouvintes. 

8.3. A presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL instalará a PRIMEIRA 
SESSÃO para o recebimento dos envelopes e conduzirá os trabalhos obedecendo a 
seguinte sequência: 

8.3.1. Identificação dos credenciados como representantes das respectivas Licitantes; 

8.3.2. Recebimento do ENVELOPE DE n°01 e ENVELOPE 02 das Licitantes, seguindo 
a ordem de assinatura na lista de presença; 

8.3.3. Abertura dos envelopes de N° 01 (DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO), 
sendo todos os documentos rubricados pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL e pelas Licitantes autorizadas presentes; 

8.3.4. O envelope de N° 02 (PROPOSTA DE PREÇOS), devidamente lacrados e 
rubricados pela Comissão e pelos representantes das Licitantes, ficarão sob a guarda 
da Comissão Permanente de Licitação; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá.CE 
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83.5. Encerramento dos trabalhos da sessão, sendo lida a ata das ocorrências, onde 
assinarão todos os membros da Comissão Permanente de Licitação e os representantes 
autorizados das Licitantes presentes, voluntariamente. 

8.4. Após o julgamento dos documentos dos Envelopes de N° 01, e da análise do 
conteúdo do Envelope de N° 01, o resultado da habilitação será devidamente publicado 
nos meios de publicações oficiais, e, transcorridos os prazos para interposição e 
processamento de recursos, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL 
determinará a data para a realização da SEGUNDA SESSAO, conduzindo os trabalhos 
na seguinte sequência: 

8.4.1. Restituição do envelope de N° 01 das Licitantes inabilitadas aos respectivos 
remetentes, fechados e lacrados conforme recebidos; 

8.4.2. Abertura dos Envelopes de N°02 (Proposta de Preços) das empresas habilitadas, 
cujos elementos serão rubricados pelos membros da Comissão Permanente - CPL, e 
postos à disposição das Licitantes autorizadas para rubrica; 

8.4.3. Encerramento dos trabalhos da sessão, sendo lida a ata das ocorrências, onde 
assinarão todos os membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL e os 
representantes autorizados das Licitantes presentes, voluntariamente. 

8.5. Das sessões de recepção e abertura da Documentação de Habilitação e da 
Proposta de Preços, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos integrantes 
da Comissão Permanente de Licitação - CPL e pelas Licitantes autorizadas 
presentes. 

8.6. Qualquer fato significativo e de relevância ao seguimento do certame ocorrido no 
decurso das sessões de recebimento e abertura dos envelopes poderá ser objeto de 
anotação na Ata, por solicitação de qualquer dos presentes credenciados no ato. 

8.7. O resultado do julgamento da licitação será publicado nos mesmos meios que foi 
publicado o anuncio deste processo. 

8.8. Em cada uma das fases do certame licitatório, caso a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL julgue conveniente, poderá suspender a respectiva reunião, a fim de 
que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, na 
mesma oportunidade, se possível e necessário, nova data e horário em que voltará a 
reunir-se com os licitantes para seu regular seguimento. 

8.9. A Comissão Permanente de Licitação - CPL, visando o melhor desenvolvimento 
dos trabalhos, tão-somente acatará os questionamentos efetuados pelos 
representantes legais das empresas ou seus procuradores na forma prevista neste 
edital, quando formulados por escrito e com a devida identificação do interessado, ou 
quando realizados em sessão inerente aos atos ali praticados, reduzindo-se a termo na 
respectiva ata quando necessário entender a comissão. 

9. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE N°01 

9.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 . Quixadá.CE 
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a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de 
cópia autenticada em Cartório, devendo no caso de autenticação digital atender as 
regras do Provimento n° 100 de 26 de maio de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, 
podendo ser aplicada ainda as regras da Lei n° 13.726 de 2018, exceto para a garantia, 
quando houver, cujo documento comprobatório deverá ser exibido exclusivamente em 
original: 
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese 
do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado 
de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do 
mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será 
considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão: 

9.2. O envelope N° 01 deverá conter, sob pena de INABILITAÇÃO, os seguintes 
documentos: 

9.2.1. PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE JURÍDICA: 

9.2.1.1. Cédula de identidade do responsável legal: 

9.2.1.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual: 

9.2.1.3. Ato Constitutivo. Estatuto ou Contrato Social em vigor e alterações 
subsequentes, devidamente registrados, em se tratando de Sociedades Comerciais, e 
no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores: 

9.2.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhado de 
prova da composição da Diretoria em exercício: 

9.2.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente. 

9.3. PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

9.3.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do licitante. 

a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através 
da Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, 
emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 03, de 22.11.2005, ou 
documento equivalente: 

b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita 
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, 
ou documento equivalente: 

c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita 
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa 
Municipal, ou documento equivalente. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá.CE 
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9.3.2 - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e; 

9.3.3 - Prova de situação regular junto à Justiça do Trabalho, através da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme dispõe a Lei Federal n° 12.440, de 
07 de Julho de 2011. 

9.4. PARA COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

DA GARANTIA 

9.4.1 - Será exigido do(s) licitante(s), junto com os demais documentos exigidos no item 
9.1 do Edital, a apresentação de prova de garantia de sua respectiva proposta, no 
montante de LOTE UNICO - R$ 6.847.747,80 ( Seis milhões oitocentos e quarenta e 
sete mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos),correspondente a 1% 
(um por cento) do valor estimado da licitação, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei 
n° 8.666/93, que deverá ser entregue juntamente com os demais documentos de 
habilitação de que trata o item 9.0 do edital, no respectivo envelope. 

9.4.2 - A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia. 

a) caução em dinheiro ou títulos da divida pública; 

seguro-garantia; 

fiança bancária. 

9.4.1.1 - Optando por caução em dinheiro, os interessados deverão se dirigir à Unidade 
arrecadadora da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, para solicitar informações sobre 
a realização de depósito Agência N°0241-O, Conta N° 22.140-6 Banco do Brasil e/ou a 
obtenção do Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em nome da Prefeitura 
Municipal de Quixadá/CE/CE. Após o pagamento o licitante deverá entregar o original 
ou cópia autenticada, do Documento de Arrecadação Municipal - DAM devidamente 
pago e autenticado, do comprovante juntamente com os documentos de habilitação. 

9.4.2.2 - Caso a modalidade de garantia recaia em títulos da divida pública, o original 
juntamente com os documentos descritos no subitem 9.4.1.1 devem ser apresentados 
junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE que 
emitirá o competente recibo de garantia o qual deverá ser anexado aos documentos de 
habilitação para fins de comprovação do item 9.4.2 

9.4.2.2.1 - Os títulos da dívida pública devem estar acompanhados, obrigatoriamente, 
de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que atestará a 
sua validade, exequibilidade e avaliação de resgate atual, e das seguintes 
comprovações: 

a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de 
registro no balanço patrimonial da licitante; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá-CE 
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Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, 
demonstrando a correção atualizada monetariamente do titulo (realizada até seis meses 
anteriores a data marcada para apresentação da dita garantia), conforme parâmetros 
definido pelo Ministério da Fazenda: 

Serão aceitos apenas e tão somente títulos com vencimentos passíveis de resgate 
incontestável sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da 
proposta de preços. 

Presumem-se como autênticos os títulos oferecidos pela licitante, reservando-se a 
Prefeitura Municipal de Quixadá/CE o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se 
constatando indícios de fraude, se obriga a oferecer denúncia ao Ministério Público. 

9.4.2.3 - Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante 
entregará o documento no original ou cópia autenticada, fornecido pela instituição que 
a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar: 

9.4.2.3.1 - Beneficiário: Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. 

9.4.2.3.2 - Objeto: Garantia da participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2022.07.21.01 -SEDUMASP. 

9.4.2.3.3 - Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da licitação. 

9.4.2.3.4 - Prazo de validade: mínimo de 90 (noventa) dias 

9.4.2.4 - Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante deverá fazer a 
comprovação da apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência 
será de, no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data do recebimento dos 
envelopes. 

9.4.3 - A garantia de manutenção de proposta será liberada até 5 (cinco) dias úteis após 
esgotada as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação 
(Propostas Comerciais), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou após a 
adjudicação, exceto para a vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, 
após a data de assinatura de Contrato. 

9.4.4 - Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada 
pela LICITANTE, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, por meio da 
aplicação da Caderneta de Poupança, calculada "pro rata die". 

9.4.5 - A garantia da proposta poderá ser executada; 

a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma: 

b) se o licitante não firmar o contrato. 

9.4.2. BALANÇO PATRIMONIAL 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
Campo velho, 63907-010 - Quixadá.CE 
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9.4.2.1. Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de 
grande circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último 
exercício social encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do 
licitante, com as respectivas demonstrações de Contas de Resultados. Os demais tipos 
societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço Patrimonial, na forma 
da Lei, reservando-se à Comissão o direito de exigir a apresentação do Livro Diário para 
verificação dos valores, assinados por contador habilitado. 

9.4.2.2. Comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índice 
de Liquidez Geral (LOS) maior ou igual a 1, resultantes da aplicação da seguinte fórmula: 

AC+RLP 
LG— PC+ELP 

ONDE: AC : ATIVO CIRCULANTE 

PC 	: PASSIVO CIRCULANTE 

ELP EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

RLP : REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

9.4.2.3. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 
extrajudicial (Lei n° 11.101. de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 
empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade 
expresso na própria Certidão. 

9.4.2.3.1. Na ausência da Certidão Negativa, a licitante em Recuperação Judicial deverá 
comprovar a sua viabilidade econômica, mediante documento (certidão ou 
assemelhado) emitido pela instância judicial competente; ou concessão judicial da 
recuperação, nos termos do artigo 58 da Lei 14.112/2020; ou homologação do plano de 
recuperação extrajudicial, no caso da licitante se encontrar em recuperação 
extrajudicial, nos termos do artigo 164. § 51  da lei 14.112/2020. 

9.4.2.3.2. A empresa em recuperação judicial/extrajudicial com recuperação judicial 
concedida/plano de recuperação extrajudicial homologado deverá demonstrar os 
demais requisitos para habilitação econômico-financeira. 

9.5. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

9.5.1. Prova de inscrição ou registro da LICITANTE, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da 
PROPONENTE, que conste(m) responsável(eis) técnico(s) nas áreas de Engenharia 
Civil, necessariamente, e Engenharia Sanitária / Engenharia Ambiental, com aptidão 
para desempenho de atividade pertinente ao objeto desta licitação. 

9.5.2. Apresentar comprovação da licitante possuir em seu quadro, na data prevista no 
preâmbulo do Edital, profissional de nível superior na área de Engenharia Civil e 
Engenharia SanitáriaiEngenharia Ambiental, devidamente reconhecido pelo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), detentor(es) de no mínimo 
01 (um) atestado ou certidão de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de 
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direito público ou privado com o respetivo acervo expedido pelo Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), que comprove(m) ter(em) o(s) 
profissional(is) executado serviços de engenharia de características técnicas similares 
as do objeto desta licitação, atinentes às parcelas de maior relevância: 

a) Coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e públicos, com mínimo de 
10.000 T (dez mil toneladas); 

b) Coleta e transporte de resíduos de poda, volumosos, e resíduos de construção e 
demolições, com mínimo de 12.000 (doze mil metros cúbicos); 

c) Serviços de varrição manual de vias públicas, com mínimo de 4.000.000 M2  (quatros 
milhões metros quadrados). 

d) Serviços de capinação, roçagem, raspagem da linha d'água e pintura de meio fio, 
com mínimo de 400.000 M2  (quatrocentos mil metros quadrados); 

9.5.2.1 - Conforme consta a informação: Os quantitativos indicados nos itens acima 
mencionados estão localizados, calculados e detalhados no memorial descritivo do 
projeto e correspondem a 40% (quarenta por cento) daquele que se pretende contratar, 
em respeito a jurisprudência consolidada do tribunal de contas da União - TCU (acórdão 
no  363/2016 - Primeira Câmara - Acórdão ri0  1052/2012 Plenário - e outros). 

9.5.2.2 - Os profissionais de nível superior detentores do(s) atestado(s) acima 
descrito(s), deverão ser Engenheiro Civil e Engenheiro Sanitarista/Ambiental. Cada 
atestado deverá vir acompanhado da sua respectiva Certidão de Acervo Técnico, 
emitido pelo CREA. 

9.5.2.3 - Entende-se para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: 
sócio, diretor ou responsável técnico. 

9.5.2.4 - A comprovação de vinculação ao quadro permanente da licitante será feita: 

- O empregado, comprovando-se o vínculo empregaticio através de cópia da "ficha ou 
livro de registro de empregado" ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
- CTPS; 
II - Comprovação da participação societária, no caso de socio, através de cópia do 
Contrato Social: 
III - Será admitida a comprovação do vinculo profissional por meio de contrato de 
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

a) Quando a CERTIDAO DE ACERVO TECNICO emitida pelo CREA não explicitar com 
clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu 
respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA. 

b) Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projeto, 
Fiscalização, Supervisão, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica. 

c) Será(ao) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsável técnico, detentor(es) da 
CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO. forneça(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante. 
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9.5.3. Relação nominal dos responsáveis técnicos de nível superior da Licitante, 
responsáveis pela execução dos serviços, com declaração assinada pelos mesmos, 
autorizando a indicação. 

9.5.4. Certificado de Registro expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), nos termos do art. 17, inciso II, da Lei 6.938 
de julho de 1931, alterada pela Lei 7.804 de 18 de Julho de 1989. e Instrução Normativa 
IBAMA 97 de 05 de abril de 2006, a fim de comprovar que a licitante se encontra 
devidamente registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras. 

9.5.5. Declaração formal indicando os equipamentos necessários para execução do 
Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas 
condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos a 
vistoria "in loco" pela Secretaria contratante, por ocasião da contratação e sempre que 
necessário. 

9.5.6 - Declaração, firmada por profissional responsável técnico declarando que tomou 
pleno conhecimento onde se realizarão os serviços, tomando conhecimento das 
condições e da natureza do projeto, vedada a declaração em nome do mesmo 
responsável para mais de uma empresa. 

9.5.7 - O responsável por mais de uma empresa deverá indicar qual empresa está 
representando. Não será emitido declaração de visita técnica em nome do mesmo 
responsável para mais de uma empresa. 

9.6- OUTRAS EXIGÊNCIAS 

9.6.1. Em caso de microempresa ou empresa de pequeno pode, deverá apresentar 
declaração, que atende aos requisitos do artigo 31  da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006, para obter os benefícios estabelecidos no Capítulo V desta Lei, 
e que esteja em condição de usufruir os benefícios previstos no art. 42 e seguintes da 
referida lei. 

9.6.2. Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 70, inciso XXXIII da CF/88, 
conforme modelo do Anexo III. 

10. PROPOSTA DE PREÇO 

10.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em original mediante preenchimento 
de todos os campos constantes do modelo definido no ANEXO II (MODELO DA 
PROPOSTA DE PREÇOS), redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos, 
entrelinhas ou ressalvas, devidamente datada e assinada pelo seu representante legal 
(devidamente identificado), contendo o valor total mensal e o valor total global de 
execução dos serviços objetos desta licitação, expressos em moeda corrente nacional. 
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10.2. A planilha apresentada conforme subitem anterior deverá ter seus itens e 
quantitativos idênticos aos consignados no PROJETO DE ENGENHARIA (ANEXO 1), 
não sendo permitido ao licitante alterá-la(s) (em seu conteúdo e quantitativos), sob pena 
de imediata desclassificação. Caberá, apenas, ao licitante propor os preços unitários e 
global para a execução dos serviços. 

10.3. A não apresentação de forma clara, explícita, inteligível e, principalmente, não 
detalhada, ou que não permita que a Comissão Permanente de Licitação - CPL 
análise claramente a proposta de preços, implicará a desclassificação da licitante. 

10.4. Nos preços, unitário e global, ofertados estarão inclusas as despesas com 
administração de pessoal, obrigações patrimoniais, leis trabalhistas e previdenciárias, 
transporte, ferramentas e utensílios, equipamentos, uniformes, veículos, vale-transporte 
e alimentação, e todos os tributos e demais encargos decorrentes da prestação dos 
serviços. 

10.5. O prazo de validade das propostas não poderá ser inferior a 90 (Noventa) dias 
corridos, a contar da data marcada para recebimento da documentação e propostas. 
Caso não haja a expressa determinação da validade da proposta, tacitamente a licitante 
estará aceitando o prazo máximo exigido por lei. 

10.6. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade das propostas, e caso persista o interesse da Administração, esta poderá 
solicitar prorrogação da validade referida no subitem anterior. 

10.7. Para efeito de Julgamento, não se considerará qualquer oferta de vantagem não 
prevista neste edital, nem preço ou vantagem não prevista neste edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 

10.8. Ocorrendo inabilitação de todos os licitantes poderá a Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, a seu critério, fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação 
de nova documentação, escoimada das causas que deram origem, conforme Art.46 § 3 
da Lei Federal n° 8.666/93. 

10.9. Verificada, publicamente, a desistência expressa de todos os participantes da 
interposição de recursos, a Comissão Permanente de Licitação e Contratos - CPL 
estará liberada da obrigação de publicar o resultado do julgamento dos documentos de 
habilitação e poderá, na mesma sessão, promover a abertura dos Envelopes de N° 02 
- PROPOSTA DE PREÇOS. 

11. RECURSOS À FASE DA HABILITAÇÃO 

11.1. Em caso de recurso, e após a decisão sobre o mesmo, ou transcorrido "in albis" o 
prazo para sua interposição, A Presidente da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL comunicará ao(s) licitante(s) habilitado(s), a data designada para abertura dos 
Envelopes de N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS, por meio de publicação em jornais, 
nos mesmos que se deram a publicação do edital. 
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11.2. Os licitantes, após a fase de habilitação, não poderão desistir da proposta 
apresentada, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela 
Comissão Permanente de Licitação - CPL. 

11.3. Os prazos recursais obedecerão ao disposto no artigo 109 da Lei Federal n° 
8.666/93. 

12. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS E 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

12.1. O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelos licitantes, será o de 
compatibilidade com os preços dos insumos e salários de mercado coerentes com a 
execução do objeto ora licitado, acrescido dos respectivos encargos sociais. 

12.2. São considerados como limites máximos para os preços ofertados os seus 
correspondentes preços unitários e globais constantes no PROJETO DE 
ENGENHARIA (ANEXO 1) que integra este Edital. 

12.3. Serão desclassificadas as propostas comerciais que apresentarem preços 
unitários e/ou preço global maiores que os seus correspondentes estabelecidos no 
PROJETO DE ENGENHARIA (ANEXO 1) que integra este Edital. 

12.4. A análise e julgamento das propostas observará o cumprimento, pelos licitantes, 
das exigências previstas neste Edital, e será procedido de acordo com o tipo de licitação 
menor preço. 

12.5. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços manifestamente 
inexequíveis, nos termos do art. 48, inciso II e seus parágrafos da Lei Federal n° 
8.666/93, com a redação que lhe conferiu a Lei Federal n°9.648/98. 

12.6. Após a aplicação dos critérios constantes dos subitens anteriores, será declarada 
vencedora da licitação a proposta de menor preço global. 

12.7. Havendo absoluta igualdade de preços entre dois ou mais licitantes das propostas 
classificadas, a Comissão procederá ao desempate, através de sorteio, em data 
previamente divulgada ou mesma sessão, na presença da Comissão Permanente de 
Licitação - CPI- e dos licitantes interessados, conforme previsto no parágrafo 20, do 
artigo 45, da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993. 

13. RECURSOS 

13.1. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação da Lei Federal n°8.666/93 e 
do presente Edital caberão recursos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
respectiva ciência, nos termos do inciso 1 do artigo 109 daquele diploma legal. 

13.2. A intimação dos atos referidos no inciso 1, alíneas "a", "b", e "c" do artigo 109, 
excluídos os relativos a advertência e multa de mora, será feita mediante publicação em 
jornal, salvo, para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos 
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dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por 
comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

13.3. Interposto o recurso, o mesmo será comunicado aos demais licitantes, que 
poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

13.4. O recurso será dirigido a Presidente da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir à Autoridade Superior, devidamente informado, 
devendo, neste caso, a decisão será proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

14. HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

14.1. Encerrados os trabalhos de julgamento e concluída a via recursal, o resultado 
encontrado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL será submetido para 
homologação e adjudicação do objeto licitado ao licitante declarado vencedor. 

15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1. A gestão do contrato e a programação dos serviços serão efetuadas por técnicos 
da Secretaria, de acordo com as especificações e instruções constantes no contrato e 
seus respectivos anexos. 

15.2. Os serviços serão fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria, a quem 
competirá à emissão das Ordens de Pagamentos após a confirmação dos trabalhos 
realizados. 

15.3. A Secretaria terá acesso a todas as informações sobre o andamento relativo aos 
trabalhos contratados em qualquer fase. 

15.4. A Contratante manterá, no local da prestação dos serviços, técnicos pertencentes 
ao seu quadro de funcionários, devidamente credenciados e autorizados a exercer, em 
seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento, controle e 
fiscalização da execução dos serviços necessários à construção objetivada, 
constituindo a entidade que doravante será denominada de Fiscalização. 

15.5. Ficará o Contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo após a 
correspondente notificação da Fiscalização, devidamente registrada no Livro de 
Ocorrências dos Serviços; sendo de inteira responsabilidade do Contratado os ônus 
decorrentes desta providência. Fazem parte integrante desta especificação, 
independentemente de transcrição, todas as Normas (N5's) da ABNT relacionadas com 
os trabalhos e serviços abrangidos assim como os que constituem objeto do 
correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha 
Orçamentária 

16. INSTRUMENTO CONTRATUAL 
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16.1. Este edital e seus respectivos anexos, além da Proposta do Licitante vencedor, 
farão parte integrante do instrumento contratual a ser assinado na SEDUMASP 
independente de transcrição. 

16.2. Fica estabelecido que o Foro da Cidade do Quixadá - CE será o único competente 
para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas dos termos da presente licitação e 
respectivo instrumento contratual. 

16.3. Quando o adjudicatário não assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias, fica 
facultado a SEDUMASP convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro 
classificado, ou revogar a licitação, observadas as disposições contidas no artigo 81, da 
Lei Federal n° 8.883/94: 

16.4. Obriga-se a Contratada a manter, durante a vigência do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas nesta licitação. 

17. RESCISÃO CONTRATUAL 

17.1. Constituem motivos para a rescisão do Contrato, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa: 

17.1.1. O não cumprimento ou cumprimento irregular sistemático de cláusulas 
contratuais, especificações, planos de trabalho, projetos ou prazos contratuais; 

17.1.2. Atrasos não justificados na execução dos serviços; 

17.1.3. Paralisação da execução dos serviços sem justa causa ou prévia; comunicação 
a SEDUMASP; 

17.1.4. O desatendimento das determinações regulares da fiscalização; 

17.1.5. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

17.1.6. A dissolução da sociedade; 

17.1.7. Por razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, 
mediante notificação por escrito à Contratada, que acontecerá com antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

17.2. A rescisão unilateral dar-se-á, sempre, tomando como termo final do contrato o 
último dia do mês, após o decurso do prazo determinado no subitem anterior. 

17.3. A SEDUMASP, no caso de rescisão unilateral, com base nos incisos XII a XVII, do 
art. 78, da Lei Federal n°8.666/93, pagará a contratada de acordo com o que estabelece 
o § 2° do art. 79 da referida Lei. 
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17.4. O pagamento de que trata o subitem 18.3, far-se-á no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias. 

17.5. Em havendo multa contratual ainda não liquidadas, o montante do valor será 
deduzido da importância a ser paga à Contratada; 

17.6. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
17.7. Nos casos de rescisão contratual motivada pelo CONTRATADO e em que exista 
o risco de interrupção dos serviços de coleta poderá a SEDUMASP, após autorização 
expressa do SECRETARIO E ORDENADOR DE DESPESA DA REFERIDA 
SECRETARIA: 

17.7.1. Assumir imediatamente o serviço, ocupando e utilizando as instalações, 
equipamentos, material e pessoal empregado na execução do contrato e necessários à 
sua continuidade, na forma do art. 58. Inciso V da Lei Federal n°8.666/93; 

17.7.2. Executar a garantia contratual para ressarcimento das multas e indenizações 
devidas; 

17.7.3. Reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 

18. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

18.1. A forma de pagamento será de acordo com as medições, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da entrega da nota fiscal/fatura/medição devidamente atestada pelo 
gestor de contrato, acompanhadas das Certidões Fiscais e Trabalhista do licitante 
vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta através de crédito 
na Conta Bancária indicada pelo fornecedor. 

19. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
19.1. O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) 
meses da contratação, hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, para fins de proceder com o 
reajuste. 

19.2. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área 
econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante processo administrativo 
onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei 
Federal ri0 8.666/93, alterada e consolidada. 

20. REVISÃO CONTRATUAL 
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20.1. O valor contratual poderá ser revisto mediante solicitação da Contratada com vista 
à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma do art. 65, inciso 
II, alínea 'd', da Lei Federal n° 8.666/93, e observados os itens subsequentes deste 
Edital. 

20.2. As eventuais solicitações, observadas o disposto no item anterior, deverão fazer-
se acompanhar de comprovação de superveniência do fato imprevisível ou previsível, 
porém de consequências incalculáveis bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos do contrato; 

21. PENALIDADES 

21.1. Pelo descumprimento das obrigações assumidas o licitante estará sujeito às 
seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 

- Advertência, por escrito; 

II - Multa, conforme previsto no Instrumento Contratual; 

III - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

21.2. Independentemente da aplicação do disposto nos subitens anteriores, a 
CONTRATADA estará sujeita, ainda, às demais penalidades previstas neste edital, bem 
como na legislação pertinente. 

22. DISPOSIÇÕES FINAIS 

22.1. Reserva-se a SEDLJMASP o direito de revogar a licitação por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la no todo ou em parte por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, nos termos do art. 49, da Lei Federal n° 8.666/93. 

22.2. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação, que se baseará nas disposições contidas na Lei Federal n° 8.666/93. 

22.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documentos relativos ao presente Edital. 

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 
o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. Os prazos referidos só se iniciam e vencem em 
dia de expediente na SEDUMASP. 

22.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros e omissões puramente 
formais, desde que não comprometam o caráter competitivo do certame, tampouco firam 
o interesse público, notadamente quando não houver protesto dos demais licitantes. 
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226. A contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados a 
SEDUMASP ou a terceiros na execução dos trabalhos contratados, inclusive acidentes, 
mortes, perdas ou destruições e multas, isentando a SEDUMASP de todas e quaisquer 
reclamações pertinentes; 

22.7. Nos serviços em vias públicas, a CONTRATADA será responsável pela 
continuidade e segurança do tráfego nos trechos em construção e nas variantes de 
serviço, devendo sinalizá-los convenientemente, por sua conta, de conformidade com o 
Código Nacional de Trânsito, assumindo o ônus de qualquer prejuízo causado a 
SEDUMASP ou a terceiros; 

22.8. Os licitantes interessados que desejarem quaisquer esclarecimentos sobre a 
presente licitação deverão fazê-lo por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação - CPL, até 3 (três) dias úteis que anteceder a data para entrega dos 
envelopes. 

22.9. Os recursos eventualmente interpostos deverão ser protocolizados nos prazos e 
na forma estabelecidos na Lei Federal n° n° 8.666/93 atualizada, no horário das 08:00 
às 11:30h e das 13:30 às 17:30h. 

22.10. As decisões da Comissão Permanente de Licitação - CPL serão publicadas 
nos jornais, nos mesmos moldes do edital e terão efeito de intimação para eventuais 
recursos. 

22.11. Conforme determinação da autoridade superior do presente procedimento 
licitatório, adotado no Termo de Referência encaminhado pela Unidade Administrativa 
Interessada. Ressalta-se, derradeiramente, que o presente arrazoado é determinação 
e decisão do gestor, cabendo a ele as providências da Lei n° 13.655 de 25 de abril de 
2018. 

22.12. Á critério da Comissão Permanente de Licitação os resultados das respectivas 
fases da licitação serão dadas a conhecer na forma da lei, oportunamente. 

Quixadá - CE, 25 de Julho de 2022. 
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Preside da Comissão de Licitação 
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Em conformidade com a Lei Federal n°. 8.666/93 confeccionou-se o presente Termo de 
Referência com o objetivo de reunir elementos técnicos necessários e suficientes para 
a perfeita caracterização dos serviços em tela, visando fornecer subsídios para a 
realização de procedimento licitatório e consequente contratação de empresa 
especializada. 

1. OBJETO 

1.1. Concorrência Pública, visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PUBLICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, 
EM ÁREAS COM JURISDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÀJCE. 

	

1.2. 	O presente Termo de Referência / Projeto de Engenharia para o serviço de 
limpeza pública do município de Quixadá, tem como objetivo especificar serviços e 
materiais, definir recursos e definir parâmetros para contratação de empresa visando a 
COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO 
EM ÁREAS COM JURISDIÇÃO NO MUNICIPIO DE QUIXADÁ, com inclusão de mão-
de-obra e materiais. 

1.3. A COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, 
se faz necessária em virtude da necessidade em se manter a continuidade dos serviços 
de limpeza, serviços esses que possuem natureza continua e sua interrupção pode 
ocasionar sérios riscos a saúde da população bem como, ao meio ambiente. A presente 
contratação faz-se necessária em virtude da não disponibilidade de equipe própria para 
a realização dos serviços, o que desenvolverá e facilitará as atividades da 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS 
PÚBLICOS. 

	

1.4. 	Este Termo de Referência foi subdividido em itens e subitens e tem como 
objetivo definir sequencialmente a posição, o relacionamento e as atribuições da 
contratada. 

1.5. Conforme determinação da autoridade superior, foi adotado Termo de 
Referência encaminhado pela Unidade Administrativa Interessada para ser replicada no 
edital. Ressalta-se, derradeiramente, que o presente arrazoado é determinação e 
decisão do gestor, cabendo a ele as providências da Lei n° 13.655 de 25 de abril de 
2018. 

2. MODALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. Concorrência Pública 

2.2. Regido pela Lei Federal n° 8.666 de 21/06/93, alterações posteriores e legislação 
complementar. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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2.3. Regime de Execução: Indireto, empreitada por preço global. 

3. PREVISÃO DE RECURSOS 

3.1. A previsão de recursos necessários para a contratação dos serviços, objeto do 
presente plano é de R$ 6.847.747,80 (Seis milhões oitocentos e quarenta e sete mil 
setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). Os valores pagos, objeto do 
presente processo são oriundos do Tesouro Municipal em compatibilidade e com a lei 
orçamentária anual, o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSOS 
0701.15.452.0402.2.012 3.3.90.39.00 1500000000 

4. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A gestão do contrato e a programação dos serviços serão efetuadas por técnicos 
da Secretaria, de acordo com as especificações e instruções constantes no contrato e 
seus respectivos anexos. 

4.2. Os serviços serão fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria, a quem 
competirá à emissão das Ordens de Pagamentos após a confirmação dos trabalhos 
realizados. 

4.3. A Secretaria terá acesso a todas as informações sobre o andamento relativo aos 
trabalhos contratados em qualquer fase. 

4.4. A Contratante manterá, no local da prestação dos serviços, técnicos pertencentes 
ao seu quadro de funcionários, devidamente credenciados e autorizados a exercer, em 
seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento, controle e 
fiscalização da execução dos serviços necessários à construção objetivada, 
constituindo a entidade que doravante será denominada de Fiscalização. 

4.5. Ficará o Contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo após a 
correspondente notificação da Fiscalização, devidamente registrada no Livro de 
Ocorrências dos Serviços; sendo de inteira responsabilidade do Contratado os ônus 
decorrentes desta providência. Fazem parte integrante desta especificação, 
independentemente de transcrição, todas as Normas (NB's) da ABNT relacionadas com 
os trabalhos e serviços abrangidos assim como os que constituem objeto do 
correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha 
Orçamentária. 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA 

5.1. O prazo para a completa execução dos serviços contratados é de até 12 (doze) 
meses, contados da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nos termos 
do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

5.2. O inicio dos trabalhos deverá ocorrer dentro de até 05 (cinco) dias seguintes ao 
recebimento da Ordem de Serviço. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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5.3. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura 
e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, em supêndio a lei 
adjetiva. 

6. FORMA DE PAGAMENTO 

6.1. A forma de pagamento será de acordo com as medições, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da entrega da nota fiscal/fatura/medição devidamente atestada pelo 
gestor de contrato, acompanhadas das Certidões Fiscais e Trabalhista do licitante 
vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta através de crédito 
na Conta Bancária indicada pelo fornecedor. 

7. PROPOSTAS DE PREÇOS 

7.1. As Empresas, quando da elaboração de suas propostas comerciais, deverão cotar 
o preço global para um período mínimo de 60 (sessenta) dias. 

7.2. O preço (global) envolverá todas as despesas, seja ela direta ou indiretamente que 
ocorrerem durante a vigência do Contrato e durante a sua execução. O valor a ele 
relativo não poderá ser igual ou ultrapassar o menor preço (global) cotado pela 
Contratante. 

7.3. A Contratada incluirá o valor do preço (global) da mão de obra, todos e quaisquer 
encargos inerentes aos serviços a serem executados dentro do menor preço (global) da 
contratação. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Indicar o local onde o serviço será executado. 

8.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de 
Referência. 

8.3. Designar servidor para a vistoria e fiscalização dos serviços. 

8.4. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, 
consoante estabelece a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

8.5. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências 
corretivas; 

8.6. A falta da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades 
contratuais, nem significará aceitação tácita por parte da CONTRATANTE; 

8.7. Caso adjudicatária se recuse a assinar o contrato é prerrogativa da 
CONTRATANTE o direito de adjudicar à segunda colocada, desde que mantidas as 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 
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8.8. A segunda adjudicatária na hipótese do item anterior estará sujeita ás mesmas 
exigências feitas à primeira. 

9. Obrigações da Contratada 

Serão obrigações da Contratada, durante todo o prazo de vigência contratual: 

9.1. Promover a organização técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de 
modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de 
habilitação e proposta da licitante; 

9.2. Conduzir os serviços em estrita observância à legislação Federal, Estadual, 
Municipal, trabalhistas, previdenciárias, tributárias e securitárias atinentes à execução 
do contrato pertinente ao objeto da presente licitação; 

9.3. Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e condições 
previstas no edital de licitação, inclusive com as prescrições da Lei Federal n° 8.666/93, 
respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua inobservância total ou 
parcial; 

9.4. Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos causados 
diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou doto na execução 
dos serviços, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento do Município; 

9.5. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 

9.6. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei Federal n° 8.666, de 1993. a Contratada ficará 
obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato); 

9.7. Comunicará fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que 
se verifique; 

9.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, incluindo 
dados técnicos e operacionais sobre o objeto; 

9.9. Adequar, por determinação do Município, qualquer serviço que não esteja sendo 
executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, 
até o prazo máximo de 03 (três) dias corridos; 

9.10. Utilizar, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com 
as especificações técnicas exigidas no Edital; 

9.11. Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no presente contrato; 

9.12. Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes à 
segurança, higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos 
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equipamentos e materiais necessários aos trabalhadores, bem como arcar com as 
despesas referentes a sua manutenção; 

9.13. Registrar em Diário de Serviços todas as visitas que se verificarem, assim como 
ordens, determinações da fiscalização, anotações de ordem técnica e reclamações; 

9.14. Não subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipótese. A 
subcontratação parcial somente será aceita mediante a aquiescência prévia e expressa 
do Município e desde que prevista no instrumento convocatório; 

9.15. Registrar o Contrato decorrente deste processo no CREA/CE, na forma da Lei, e 
apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente 
antes da apresentação da primeira fatura, perante a, sob pena de retardar o processo 
de pagamento. 

9.16. Registrar o Contrato decorrente deste processo junto ao INSS, e apresentar a 
matrícula correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a , sob 
pena de retardar o processo de pagamento. 

9.17. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos 
serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente 
individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu 
perfeito desempenho. 

9.18. Atender as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 
demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado. 

10. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 

10.1. As empresas concorrentes deverão ter conhecimento de todos os serviços que 
possa vir a ser executados: 

10.2. A Contratada assumirá inteira responsabilidade técnica pela execução do serviço, 
pela confiabilidade e efetividade dos trabalhos que executar, obedecendo às 
recomendações e exigências dos fabricantes dos materiais e dispositivos existentes 
e/ou já instalados: 

10.3. A Contratada assumirá, ainda, todos os ônus oriundos de despesas de taxas e 
emolumentos juntos aos órgãos competentes, impostos, registro dos Serviços no 
CREA, INSS, na forma das disposições em vigor e outros que casualmente venham a 
surgir; 

10.4. Ë encargo da licitante vencedora fornecer todos os materiais e equipamentos 
necessários para que seja executado o serviço; 

10.5. Todos os materiais a empregar no serviço serão, comprovadamente, de qualidade 
e primeiro uso, atendendo aos padrões de mercado e às normas da ABNT e deverão 
satisfazer às especificações e recomendações do fabricante; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 Quixadá.CE 



PREFEITURA DE 	- 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

14 :. 1b1 	:- 

10.6. 10.6. A Contratada deverá negociar, junto à Direção, local apropriado para guarda dos 
equipamentos, materiais e ferramentas a serem utilizados na execução do serviço; 

10.7. Na execução do serviço, poderá haver interrupção das atividades normais do 
órgão, se combinado e aprovado pela direção, não cabendo nenhuma indenização ou 
pagamento extraordinário pelo serviço realizado fora do horário normal; 
10.8. Fica reservado à Fiscalização o direito de rejeitar os materiais que não satisfizerem 
aos padrões exigidos nas especificações e recomendações dos fabricantes. 

10.9. Caberá à Contratada alocar pessoal especializado para a execução do serviço, o 
qual será executado obedecendo aos critérios de qualidade e padrões técnicos, 
utilizando equipamentos apropriados, em quantidade compatível com a demanda: 

10.10. A licitante vencedora deverá manter, no local da execução do serviço, um 
supervisor técnico para assegurar o perfeito andamento do mesmo; 

10.11. Deverão ser obedecidos as normas e procedimentos de higiene e segurança do 
trabalho, com a utilização apropriada dos equipamentos de proteção individual e 
coletiva, os quais deverão ser fornecidos pela Contratada; 

10.12. A Contratada deverá manter vigias para controle de seus materiais, máquinas e 
equipamentos, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências do 
serviço; 

10.13. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração 
ou a terceiros, decorrente de sua culpa na execução do contrato, não implicando 
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus prepostos; 

10.14. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e outros resultantes da execução do contrato; 

10.15. A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pela Contratante e 
independente de justificativas, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 
disciplina da repartição e/ou ao interesse do serviço público. 

11. DO GESTOR DO CONTRATO 

11.1. A Gestão do Contrato será exercida pelo Gerente de Contratos designado pela 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS 
PUBLICOS, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei 
Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

12. DOS SERVIÇOS A EXECUTAR 

12.1. A Ordem de serviços estipulará ainda a data de inicio e o prazo para conclusão 
dos serviços; 

12.2. Os serviços deverão ser feitos por etapas, em comum acordo com a Comissão de 
Fiscalização; 
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12.3. Considerando a execução dos serviços, a Contratada deverá comunicar a 
Contratante quaisquer fatos supervenientes/novos que não estejam previstas no 
instrumento convocatório para que a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS, tome as medidas necessárias 
a solução dos serviços, assim estabelecendo o bom cumprimento das obrigações 
assumidas pela Contratada: 

12.4. As etapas dos serviços deverão ser executado de acordo com o Cronograma 
Fisíco-Financeiro, devidamente acompanhadas pela SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PUBLICOS; 

12.5. O local onde deverão ser colocados os materiais deverá ser indicado pela 
Secretaria; 

12.6. A Contratada providenciará equipamentos e acessórios necessários para a 
execução do serviço; 

13. Da Execução dos Serviços Imprevistos 

13.1. A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários, que for 
considerada vencedora. No caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha 
orçamentária proposta, se procederá para pagamento da seguinte maneira: 
a) Serviços constantes da Tabela de Preços Unificada - SINAPI e SEINFRA SBC ou 
serviços orçados mediante composição dos técnicos da Secretaria Municipal. 
Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da 
proposta, multiplicado pelo fator "K", resultado da seguinte Fórmula: 
VPG 

VOB 
Onde: 
VPG = Valor da Proposta ganhadora 
VOB = Valor do Orçamento Básico 
O valor do K será a ser utilizado no presente Contrato é 1< = 

14. Relativa à Qualificação Técnica. 

14.1. Prova de inscrição ou registro da LICITANTE, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da localidade da sede da 
PROPONENTE, que conste(m) responsável(eis) técnico(s) nas áreas de Engenharia 
Civil, necessariamente, e Engenharia Sanitária / Engenharia Ambiental, com aptidão 
para desempenho de atividade pertinente ao objeto desta licitação. 

14.2. Apresentar comprovação da licitante possuir em seu quadro, na data prevista no 
preâmbulo do Edital, profissional de nível superior na área de Engenharia Civil e 
Engenharia Sanitária/Engenharia Ambiental, devidamente reconhecido pelo Conselho 
Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia (CREA), detentor(es) de no mínimo 
01 (um) atestado ou certidão de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado com o respetivo acervo expedido pelo Conselho Regional de 
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Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), que comprove(m) ter(em) o(s) 
profissional(is) executado serviços de engenharia de características técnicas similares 
as do objeto desta licitação, atinentes às parcelas de maior relevância: 

a) Coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e públicos, com mínimo de 
10.000 T (dez mil toneladas); 

b) Coleta e transporte de resíduos de poda, volumosos, e resíduos de construção e 
demolições, com mínimo de 12.000 (doze mil metros cúbicos); 

c) Serviços de varrição manual de vias públicas, com mínimo de 4.000.000 M2  (quatros 
milhões metros quadrados). 

d) Serviços de capinaçâo, roçagem, raspagem da linha d'água e pintura de meio fio, 
com mínimo de 400.000 M2  (quatrocentos mil metros quadrados); 

14.3 Conforme consta a informação: Os quantitativos indicados nos itens acima 
mencionados estão localizados, calculados e detalhados no memorial descritivo do 
projeto e correspondem a 40% (quarenta por cento) daquele que se pretende contratar, 
em respeito a jurisprudência consolidada do tribunal de contas da União - TCU (acórdão 
no  363/2016 - Primeira Câmara - Acórdão n° 1052/2012 Plenário - e outros). 

14.3.1 - Os profissionais de nível superior detentores do(s) atestado(s) acima 
descrito(s), deverão ser Engenheiro Civil e Engenheiro Sanitarista/Ambiental. Cada 
atestado deverá vir acompanhado da sua respectiva Certidão de Acervo Técnico, 
emitido pelo CREA. 

14.3.2 - Entende-se para fins deste edital, como pertencente ao quadro permanente: 
sócio, diretor ou responsável técnico. 

14.3.3 - A comprovação de vinculaçâo ao quadro permanente da licitante será feita: 

- O empregado, comprovando-se o vinculo empregaticio através de cópia da "ficha ou 
livro de registro de empregado" ou cópia da Cadeira de Trabalho e Previdência Social 
—CTPS; 
II - Comprovação da participação societária, no caso de socio, através de cópia do 
Contrato Social; 
III - Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de 
prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

a) Quando a CERTIDAO DE ACERVO TECNICO emitida pelo CREA não explicitar com 
clareza os serviços objeto do Acervo Técnico, esta deverá vir acompanhada do seu 
respectivo Atestado, devidamente registrado e reconhecido pelo CREA. 

b) Não serão aceitos CERTIDÕES DE ACERVO TECNICO ou ATESTADOS de Projeto, 
Fiscalização, Supervisão, Controle Tecnológico ou Assessoria Técnica. 

c) Será(ao) inabilitada(s) a(s) empresa(s) onde o responsável técnico, detentor(es) da 
CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO, forneça(m) CAT(S) para mais de 01 (uma) licitante. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá.CE 



PREFEITURA DE 	- 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

14.3. Relação nominal dos responsáveis técnicos de nível superior da Licitante, 
responsáveis pela execução dos serviços, com declaração assinada pelos mesmos, 
autorizando a indicação. 

14.4. Certificado de Registro expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), nos termos do art. 17. inciso II, da Lei 6.938 
de Julho de 1931, alterada pela Lei 7.804 de 18 de Julho de 1989, e Instrução Normativa 
IBAMA 97 de 05 de abril de 2006, a fim de comprovar que a licitante se encontra 
devidamente registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras. 

14.5. Declaração formal indicando os equipamentos necessários para execução do 
Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas 
condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos a 
vistoria "in loco" pela Secretaria contratante, por ocasião da contratação e sempre que 
necessário. 

14.6 Declaração, firmada por profissional responsável técnico declarando que tomou 
pleno conhecimento onde se realizarão os serviços, tomando conhecimento das 
condições e da natureza do projeto, vedada a declaração em nome do mesmo 
responsável para mais de uma empresa. 

14.7 O responsável por mais de uma empresa deverá indicar qual empresa está 
representando. Não será emitido decliração de visita técnica em nome do mesmo 
responsável para mais de uma empresa. 

14.8. Relação nominal dos responsáveis técnicos de nível superior da Licitante, 
responsáveis pela execução dos serviços, com declaração assinada pelos mesmos, 
autorizando a indicação. 

14.9. Certificado de Registro expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), nos termos do art. 17, inciso II, da Lei 6.938 
de julho de 1931, alterada pela Lei 7.804 de 18 de Julho de 1989, e Instrução Normativa 
IBAMA 97 de 05 de abril de 2006, a fim de comprovar que a licitante se encontra 
devidamente registrada no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras. 

14.10. Declaração formal indicando os equipamentos necessários para execução do 
Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas 
condições de uso quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos a 
vistoria TMín loco" pela Secretaria contratante, por ocasião da contratação e sempre que 
necessário. 

14.11. Declaração, firmada por profissional responsável técnico declarando que tomou 
pleno conhecimento onde se realizarão os serviços, tomando conhecimento das 
condições e da natureza do projeto, vedada a declaração em nome do mesmo 
responsável para mais de uma empresa. 

Trav. José Jorge Matias, S/ N 
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14.12. O responsável por mais de uma empresa deverá indicar qual empresa está 
representando. Não será emitido declaração de visita técnica em nome do mesmo 
responsável para mais de uma empresa. 

14.13. Em caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar 
declaração, que atende aos requisitos do artigo 30  da Lei Complementar n° 123. de 14 
de dezembro de 2006, para obter os benefícios estabelecidos no Capítulo V desta Lei, 
e que esteja em condição de usufruir os benefícios previstos no art. 42 e seguintes da 
referida lei. 

15. Relativa à Qualificação Econômico-Financeira 

15.1. Garantia 

15.2 - - Será exigido do(s) licitante(s), junto com os demais documentos exigidos no item 
9.1 do Edital, a apresentação de prova de garantia de sua respectiva proposta, no 
montante de LOTE UNICO - R$ 6.847.747,80 ( Seis milhões oitocentos e quarenta e 
sete mil setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), correspondente a 1% 
(um por cento) do valor estimado da licitação, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lei 
n° 8.666/93, que deverá ser entregue juntamente com os demais documentos de 
habilitação de que trata o item 9.0 do edital, no respectivo envelope. 

15.3 - A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia. 

a) caução em dinheiro ou títulos da divida pública; 

seguro-garantia; 

fiança bancária. 

15.3.1 - Optando por caução em dinheiro, os interessados deverão se dirigir à Unidade 
arrecadadora da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, para solicitar informações sobre 
a realização de depósito (Agência n°0241 —0, Conta no 22140-6/ Banco do Brasil) e/ou 
a obtenção do Documento de Arrecadação Municipal - DAM, em nome da Prefeitura 
Municipal de Quixadá/CE/CE. Após o pagamento o licitante deverá entregar o original 
ou cópia autenticada, do Documento de Arrecadação Municipal - DAM devidamente 
pago e autenticado, do comprovante juntamente com os documentos de habilitação. 

15.3.2 - Caso a modalidade de garantia recaia em títulos da dívida pública, o original 
juntamente com os documentos descritos no subitem 9.4.1.1 devem ser apresentados 
junto à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá/CE que 
emitirá o competente recibo de garantia o qual deverá ser anexado aos documentos de 
habilitação para fins de comprovação do item 9.4.2 

15.3.3 - Os títulos da dívida pública devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de 
documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que atestará a sua 
validade, exequibilidade e avaliação de resgate atual, e das seguintes comprovações: 

a) Origem/aquisição mediante documento respectivo e lançamento contábil por meio de 
registro no balanço patrimonial da licitante; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé pública, 
demonstrando a correção atualizada monetariamente do título (realizada até seis meses 
anteriores a data marcada para apresentação da dita garantia), conforme parâmetros 
definido pelo Ministério da Fazenda; 

Serão aceitos apenas e tão somente títulos com vencimentos passíveis de resgate 
incontestável sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da 
proposta de preços. 

Presumem-se como autênticos os títulos oferecidos pela licitante, reservando-se a 
Prefeitura Municipal de Quíxadá/CE o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se 
constatando indícios de fraude, se obriga a oferecer denúncia ao Ministério Público. 

15.3.3.1 - Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante 
entregará o documento no original ou cópia autenticada, fornecido pela instituição que 
a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar: 

15.3.3.2 - Beneficiário: Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. 

15.3.3.3 - Objeto: Garantia da participação na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2022.07.21.01 -SEDUMASP. 

15.3.3.4 - Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da licitação. 

15.3.3.5 - Prazo de validade: mínimo de 90 (noventa) dias 

15.3.3.6 - Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante deverá fazer 
a comprovação da apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja 
vigência será de, no mínimo, 90 (noventa) dias contados a partir da data do recebimento 
dos envelopes. 

15.4 - A garantia de manutenção de proposta será liberada até 5 (cinco) dias úteis após 
esgotada as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de classificação 
(Propostas Comerciais), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou após a 
adjudicação, exceto para a vencedora da licitação, que será liberada no mesmo prazo, 
após a data de assinatura de Contrato. 

15.5 - Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela 
LICITANTE, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, por meio da 
aplicação da Caderneta de Poupança, calculada "pro rata die". 

15.6 - A garantia da proposta poderá ser executada; 

a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma-

b) 

esma

b) se o licitante não firmar o contrato. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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15.6.1. A garantia de manutenção de proposta será liberada até 05 (cinco) dias úteis 
depois de esgotada as fases de habilitação (Documentos de Habilitação) ou de 
classificação (Propostas de Preços), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, 
ou após a adjudicação, exceto para a vencedora da licitação, que será liberada no 
mesmo prazo, após a data de assinatura de Contrato. 

15.6.2. Para efeito da devolução de que trata o subitem anterior, a garantia prestada 
pela licitante, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

16. ANEXOS A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

16.1. PROJETO DE ENGENHARIA 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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1. INTRODUÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Quixadá/CE, buscando soluções e alternativas mais 

viáveis, com vistas a oferecer, à comunidade, melhores serviços de saneamento 

ambiental, apresenta o Projeto Básico de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos, a ser desenvolvido na Sede do Município e localidades rurais. O 

presente projeto, que dar suporte ao processo licitatório, inclui o memorial 

descritivo e de cálculos, especificações técnicas, planejamento e orçamentos 

para a contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e 

ri 
	transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais e serviços 

complementares de varrição de vias urbanas, serviços de poda, capinação e 

pintura de meio fio, em áreas sob a jurisdição do município de Quixadá. 

A concepção do modelo proposto leva em consideração aspectos tecnológicos 

e operacionais da questão, envolvendo fatores administrativos, gerenciais, 

econômicos, ambientais e de desempenho— produtividade e qualidade. 

OBJETO 

O projeto básico ora apresentado é o termo de referência da concorrência 

pública que tem como objeto a contratação de empresa para execução dos 

serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares 

de varrição, poda, capinação, pintura de meio fio e coleta com destinação final 

de resíduos comuns da saúde, em áreas sob jurisdição do Município de Quixadá, 

Estado do Ceará. 

NORMAS 

O presente projeto básico para contratação de empresa especializada para 

execução de serviços de limpeza urbana de Quixadá/CE, visa cumprir com as 

premissas estabelecidas com os marcos regulatórios do setor de saneamen)o 

v 
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voltado para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, dentro do que 

estabelece a lei Federal N° 11.445/2007 que trata da Política Nacional de 

Saneamento e Lei Federal N° 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Também fazem parte integrante deste, independente de 

transcrição, todas as normas, especificações e métodos da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços 

objeto do contrato. 

• DEFINIÇÕES 

Para fins de especificações, ao encontro com o que preceituam as Normas 

Brasileiras, adotaram-se para especificação dos serviços a serem realizados as 

seguintes definições: 

Acondicionamento - Ato de embalar os resíduos sólidos para seu transporte; 

Área de Coleta - Região que deverá ser coletado os resíduos sólidos em virtude 

de suas características para fins de planejamento da Metodologia de Execução 

a ser apresentada e, execução da coleta de resíduos no interior de seu 

perímetro; 

Aterro Controlado de Resíduos Sólidos - Técnica de disposição de resíduos 

sólidos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, 

minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios de 

engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de 

material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho; 

Capacidade de Coleta - Quantidade de resíduos sólidos por unidade de tempo, 

por determinada equipe e respectivo equipamento, de determinado itinerário; 

Capina Manual - Corte e retirada total da cobertura vegetal existente em 

determinados locais, com a utilização de ferramentas próprias manuais; 
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Carrinho de Varrição - Veiculo manobrado manualmente, utilizado par 

recolhimento de varredura, com corpo basculável ou não; 

Carro-pipa - Veiculo que tem por carroceria um tanque para transporte de água 

e dispositivos para lavagem de vias e logradouros públicos; 

   

Cesto de Lixo - Receptáculo colocado na calçada, de pequeno porte, com dreno 

no seu fundo, para recolher e armazenar, provisoriamente, ciscos e resíduos 

descartados pelos transeuntes, localizado de forma a não incomodar ou 

provocar riscos aos pedestres; 

Coleta de Resíduos Sólidos - Ato de Recolher e transportar os resíduos de 

natureza especificada por este Anexo, utilizando-se veículos e equipamentos 

apropriados para tal fim; 

Coleta Domiciliar - Coleta regular de resíduos sólidos domiciliares, formados 

por resíduos gerados em residências, estabelecimentos comerciais, industriais, 

públicos e de prestação de serviços, cujos volumes e características sejam 

compatíveis com a produção de até 100 litros por dia, por gerador; 

Coleta Especial - Coleta destinada a remover e transportar resíduos especiais 

não recolhidos pela coleta regular, em virtude de suas características próprias, 

tais como: origem, volume, peso e quantidade. Enquadra-se neste caso: 

entulhos, monturos, restos de limpeza e outros similares; 

Coleta Regular - Coleta de resíduos sólidos executados em intervalos de tempo 

determinados; 

Coleta de Varredura - Coleta regular dos resíduos oriundos da varrição manual 

de viés e logradouros públicos; 

Coletor (Lixeiro Coletor) - Operário que recolhe o resíduo acondicionado em 

recipiente padronizado, transferindo-o para o veículo coletor. O coletar faz parte 

da guarnição do veículo coletor; 

6 
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Concentração de Lixo - Quantidade de resíduo sólido a ser recolhido, num 

determinado itinerário, por unidade de comprimento de eixo de via pública, num 

determinado dia; 

Concentração de Varredura - Quantidade de resíduos a ser gerado num 

determinado trecho a ser varrido; 

Distância de Transporte de Coleta - Distancia media a partir do centro 

geométrico do setor até o local indicado para descarga, determinada pelo 

comprimento total do percurso efetivamente cumprida, ida e volta dividido por 

a 	dois; 

Entulho - Sobra ou resíduo solido proveniente de construção, reforma, trabalho 

de conserto e demolição de edificação, pavimentação e outras obras, sendo 

predominantemente composto de material inerte: 

Equipamento Mínimo de Segurança para o Coletor - Traje adequado formado 

de: luva de raspa de couro; calçado com solado antiderrapante, tipo tênis; colete 

refletor para coleta noturna; camisa de brim ou camiseta em cores vivas; calça 

comprida ou bermuda de brim em cores vivas; boné de brim, tipo jóquei; 

Equipamento Mínimo de Segurança para o Motorista - Traje adequado 

ri 
	formado de: calçado com solado de borracha, antiderrapante; blusa de brim e 

calça comprida de brim: 

Equipamento Mínimo de Segurança para o Veículo Coletor - Equipamento e 

segurança para o veículo coletor, formado de: jogo de cones para sinalização e 

pisca-pisca acionado na bateria do caminhão; duas lanternas traseiras 

suplementares; extintor de incêndio extra de 10 kg; botão que desligue o 

acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado da tremonha de 

recebimento de resíduos, em local de fácil acesso, nos dois lados; buzina 

intermitente acionada quando engata marcha a ré do veículo coletor; 

A Equipe de Varrição - Equipe formada por certo número de funcionários, 

responsável pela varrição ou conservação de um roteiro; 



Lutocar - Carrinho coletor de duas rodas, cujo como  central apresenta 

características próprias para acomodar saco descartável; 

8 

A Frequência de Coleta - Número de dias por semana em que é efetuada a 

coleta regular, num determinado itinerário; 

Frequência de Varrição - Número de dias por semana em que é efetuada a 

varrição, num determinado itinerário; 

Gari (Varredor) - Pessoa que realiza a varrição; 

Guarnição de Coleta - Equipe de um veículo coletor, constituída pelo motorista 

e coletores de lixo; 

ri 	Gás Bioquímico, Gás do Aterro ou Biogás - Mistura de gases produzidos pela 

ação biológica na matéria orgânica em condições anaeróbias, compostas 

principalmente de dióxido de carbono e metano em composições variáveis; 

Implantação dos Serviços - Consolidação da absorção dos serviços após o 

prazo determinado pelo Edital, ou seja, considera-se implantado o serviço 

anteriormente absorvido e já com nova rotina e/ou metodologia de execução 

devidamente solidificada; 

Itinerário - Percurso de coleta efetuado por um veículo coletor ou por uma 

equipe de varrição, dentro de certo setor de coleta ou de varrição e num 

determinado período. Para cumprir um itinerário, o veículo coletor poderá realizar 

uma ou mais viagens; 

Mont - Resíduo solido urbano acumulado irregularmente em terrenos, calçadas, 

Vias ou logradouros públicos, sem qualquer tipo de acondicionamento 

padronizado; 

Lixiviação - Deslocamento ou arraste, por meio liquido, de certas substâncias 

contidas nos resíduos sólidos; 



de frota, apropriada aos serviços da coleta regular; 

Percolado - Liquido que passou através do meio poroso da massa do aterro; 

Período de Coleta - Espaço de tempo correspondente á execução dos serviços 

-1." 
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Parâmetros de Coleta - Dados fundamentais para o perfeito dimensionamento 

de coleta durante uma determinada fase do dia, podendo ser diurno ou noturno; 

Poda Arbórea de Limpeza - Ato de remover ramos danificados ou doentes; 

Poda Arbórea de Levantamento e Rebaixamento de Copa - ato de 

conformação da copo para evitar danos A população e equipamentos públicos; 

Ponto de Concentração - Local predeterminado, de onde partem as equipes 

para o início da jornada de trabalho e onde são guardados os respectivos 

equipamentos e ferramentas; 

Ponto de Confinamento - Local onde é depositada a varredura para posterior 

remoção; 

Quantidade de Resíduos a Coletar por Dia - Quantidade média de resíduos 

para determinado tipo de coleta regular considerada em referência a uma 

determina época do ano em determinada Area; 

Raspagem - Operação de retirada de terra e resíduos acumulados em excesso 

em vias e logradouros públicos, principalmente nas sarjetas, não removíveis por 

vassouras ou vassourões, sendo, para tanto, utilizadas ferramentas manuais; 

Remoção de Varredura - Ato de retirar a varredura resultante da limpeza de 

vias e logradouros públicos por veículo apropriado, levando-a para destinação 

final; 

Resíduos Industriais Comuns - Resíduos sólidos e semissólidos industriais que 

admitem destinação similar A dos resíduos sólidos; 

Resíduos Sépticos - São os resíduos oriundos das atividades de serviço 

ambulatorial e hospitalar; 
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Tempo de Transporte - Tempo gasto por um veículo coletor para percorrer a 

distância de transporte de coleta; 

10 

Resíduos Sólidos - É o conjunto heterogêneo de resíduos resultantes de 

atividades em curso na comunidade de origem; 

Resíduos Sólidos Domiciliares - São os resíduos oriundos da atividade 

residencial, comercial, e outros, além de restos de jardins, poda ou construção 

(resíduos inertes) que não excedam a 100 (cem) litros por dia; 

   

Resíduos Sólidos Urbanos  - São os resíduos decorrentes das operações de 

limpeza dos logradouros e demais Áreas de uso público tais com varrição, 

capinação, raspagem de vias, poda urbana e coleta de resíduos sólidos inertes 

e sépticos; 

Rogada  -  Corte da vegetação, na qual se mantém uma cobertura vegetal viva 

sobre o solo; 

Roteiro - Descrição detalhada do caminho a ser percorrido pelo veículo coletor 

ou por uma equipe de varrição, por dia de trabalho; 

Setor- Subdivisão técnico-administrativa de uma Area ou seção de coleta ou de 

varrição, composta por um ou mais itinerários; 

Sumério ou Chorume  - Liquido produzido pela decomposição de substâncias 

contidas nos resíduos sólidos, que tem como características a cor escura, o mau 

cheiro e a elevada DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio); 

Tempo de Coleta - Tempo gasto por um veículo coletor para efetuar a coleta 

num determinado itinerário. Esse tempo divide-se em tempo ocioso e tempo 

efetivo; 

Tempo de Descarga  - Tempo decorrido entre a chegada de um veículo coletor, 

carregado, ao local de destino do resíduo que transporta e a sua saída já 

descarregada desse local; 
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Tempo de Viagem - Tempo de que o veículo coletor necessita para completar 

uma viagem, que se compõe dos tempos de coleta, de transporte e de descarga; 

Tempo Ocioso de Coleta - Tempo de coleta gasto em manobras e pequenos 

percursos, sem recolher resíduos sólidos; 

Varredura - Resíduos sólidos recolhidos pela varrição e pela conservação, 

inclusive o material depositado pelos transeuntes nos cestos e recipientes 

instalados para esse fim; 

Varrição Manual - Ato de varrer vias, calçadas, sarjetas e logradouros públicos 

em geral, pavimentados. Varrição de ruas é o ato de varrer as sarjetas de ambos 

os lados de uma rua; 

A Veiculo Coleta Basculante - Veiculo equipado com caçamba basculante sem 

cobertura, com descarga por meio de gravidade; 

Velocidade de Coleta - Velocidade média desenvolvida pelo veículo coletor e 

respectiva guarnição durante o percurso de coleta em determinado itinerário; 

Velocidade de Varrição Manual - Velocidade média, considerando o tempo 

gasto por uma equipe para executar a varrição de ruas, relativa a um roteiro; 

Viagem - Parte do trajeto efetuado pelo veículo coletor, desde o ponto inicial da 

coleta até o local de descarga e retomo ao novo ponto inicial. 

2. GERENCIAMENTO PARA LIMPEZA URBANA DE QUIXADÁ. 

No município de Quixadá a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente é responsável por implementar os planos operacionais dos serviços 

de coleta, serviços de limpeza de vias e logradouros públicos, assim como 

congêneres e destinação final de instrumentalizar-se para acompanhar a 

promoção dos trabalhos com a participação comunitária, ambos voltados para 

atividade de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 

11 



O atendimento das premissas estabelecidas no presente Projeto Básico para 

contratação da empresa especializada para execução de serviços de limpeza 

urbana para o município de Quixadá, objetiva alcançar etapas e com 

aperfeiçoamento contínuo, não sendo, portanto, um processo estanque. 

Com base nesses fundamentos, este estudo tem como objetivo principal atender 

ao disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, no que tange a: 

• Eliminação dos focos de resíduos sólidos clandestino e implementação 

do Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos. 

• Coibição da disposição inadequada de resíduos sólidos. 

3. PROJEÇÃO POPULACIONAL E DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

Para concepção do sistema de coleta e destinação final de resíduos sólidos do 

município de Quixadá foram utilizados parâmetros e especificações técnicas 

sugeridas em bibliografias especializadas, na observância da legislação 

ambiental pertinente e das normas técnicas vigentes. 

Abaixo, estão elencados os parâmetros técnicos adotados no dimensionamento 

da coleta de resíduos sólidos e dos serviços complementares de limpeza urbana: 

Projeção populacional: foi utilizada a taxa de crescimento apresentada no 

censo do IBGE (1991 -2010) e o método de crescimento aritmético; 

Índice de atendimento da coleta de lixo: 100% da população; 

3.1 Parâmetros de projeção do Projeto 

Quota per capta (q): 

Para as taxas per capta de coleta de resíduos sólidos, foram considerados as 

literaturas atuais, assim como os serviços praticados na cidade pelas empresas 
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anteriores o qual os serviços são fiscalizados através de controle de carradas 

com análise de densidade aparente. 

PER CAPTA 

DESCRIÇÃO KGIHABIDIA 

DOMICILIAR 0,500 

COMERCIAL 0.130 

VARRIÇÃO 0.110 

FEIRAS LIVRES E MERCADOS 0.080 

INERTES CONSTRUÇÃO 0.100 

INERTES HOSPITAIS 0,003 

PODA 0.180 

CAPINAÇÃO 0,090 

RASPAGEM 0,100 

TOTAL 1,293 

Densidade do lixo: 

Domiciliar/ comercial/ mercado/ feira e outros: 0,400 ton/m3; 

Resíduos compactados: 0,800 ton/m3. 
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3.2 Estimativa da População Atendida 

2017 

86605 

O cálculo da projeção populacional bem como a determinação de demanda por 

serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos é considerado difíceis 

tarefas no planejamento urbano, pois depende de urna série de fatores 

socioeconômicos de complexa, ou mesmo inexequível avaliação, submetendo-

se a dinâmicas próprias da atividade antrópica que nem sempre pode ser 

enquadrada em simples esquemas teóricos. 

Na literatura, por exemplo, são citados modelos de projeção populacional 

baseados na regionalização das condições socioeconômicas por meio de 

análise estatística fatorial. 

No presente estudo, porém, cabe somente fazer ajustes de modelos 

matemáticos aos dados históricos existentes, extrapolando as séries para 

períodos futuros, tendo o cuidado de criticar eventuais incoerências nos 

resultados dessa modelagem matemática, respeitando, sobretudo a condição 

atual do município de Quixadá/CE. 

O modelo que melhor se ajustou aos dados populacionais do IBGE, bem como 

apresentou os melhores resultados foi a Projeção Linear ou Aritmética, conforme 

ilustra o gráfico abaixo: (gráfico a acrescentar). 

estimativa da população de quixadá 2014-2017 
87000 

86500 
85991 

86000 

85 500 	 85351 

85000 84684 

84500 1 84000 

83500 1 
2014 	 2015 	 2016 
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O modelo que melhor se ajustou aos dados populacionais do IBGE, bem como 

apresentou os melhores resultados foi a Projeção Linear ou Aritmética, conforme 

estimativa populacional do município de Quixadá abaixo (método aritmético): 

ANO POPULAÇÃO 
Taxa de cresc. 

Da pop. Total 
ANO POPULAÇÃO 

Taxa de cresc. 

Da pop. Total 

2014 84684 - 2028 92979 0,60% 

2015 85351 0,79% 2029 93537 0.59% 

2016 85991 0,75% 2030 94089 0,58% 

2017 86605 0,71% 2031 94635 0,57% 

2018 87212 0,70% 2032 95174 0,561/5  

2019 87728 0.69% 2033 95707 0,55% 

2020 88321 0,68% 2034 96233 0,54% 

2021 88918 0,67% 2035 96753 0,53% 

2022 89514 0,66% 2036 97266 0,52% 

2023 90105 0,65% 2037 97772 0,51% 

2024 90691 0,64% 2038 98271 0,50% 

2025 91271 0,63% 2039 98762 0,49% 

2026 91846 0,62% 2040 99246 0,48% 

2027 92415 0,61% 2041 99722 0,47% 
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A tendência do crescimento populacional acompanhada pelo crescimento das 

demandas pelos serviços de limpeza urbana de manejo de resíduos sólidos com 

aumento na geração de resíduos, principalmente orgânicos e recicláveis. 

A geração per capta desses resíduos é de 2,64 Kg/Hab.dia, segundo SNIS, 

2019. Para efeito de cálculos foi considerado o levantamento prático de coleta 

no período anterior a pandemia do corona vírus, o qual é observado a utilização 

comum na produção de resíduos sólidos, o qual a geração per capta dos 

resíduos comerciais e domiciliar é de 1,237 kg/hab.dia. 

4. MODELO OPERACIONAL 

Os serviços que constituem o objeto deste projeto deverão ser executados em 

conformidade com a Metodologia de Trabalho Proposta ou com as Ordens 

Especificas de Serviços a serem exaradas pela Contratante à época da 

realização do Contrato, atendidas as demais especificações e elementos 

técnicos constantes deste Anexo. 

A Contratante, no desenvolvimento dos serviços poderá propor alternativa 

operacional diferente dos pianos e das metodologias de trabalhos propostos, de 

forma a assegurar a melhoria da qualidade dos serviços. O sistema de gestão 

de resíduos sólidos originários deste Projeto Básico" tem por objetivo a 

implementação de um modelo tecnológico fundamentado em estudos de dados 

técnicos, científicos e econômicos, realizados sobre a questão do manuseio dos 

resíduos sólidos do município de Quixadá/CE. 

Essa concepção teve como base, a avaliação das condições atuais do sistema 

e a necessidade das seguintes intervenções imediatas: 

• Promover mudanças efetivas a serem realizadas no município; 

• Ampliar em curto prazo a área de abrangência de prestação dos serviços 

de limpeza pública urbana, sobretudo em relação aos serviços de coleta 

de resíduos sólidos, visando a universalidade dos serviços; 	1.  
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• Tratar os serviços com tecnologias modernas e viáveis, das formas 

ambiental e econômica; 

• Definir as diretrizes básicas dos serviços de limpeza pública urbana com 

a comunidade, estimando a participação da população e a mudança de 

hábitos; 

• Implementar atividades decorrentes das diretrizes propostas de forma 

gradativa até que se consolidem as ações propostas; e 

• Estabelecer uma política de gestão dos resíduos sólidos do município. 

5. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

Os serviços de Limpeza pública e Manejo dos Resíduos Sólidos gerados no 

Município de Quixadá, compreendem a limpeza pública urbana na área sob 

jurisdição administrativa do município, especificados no corpo deste projeto 

básico, abrangendo a Sede do Município e as demais localidades da zona rural. 

Todos os serviços deverão ser executados mediante programação previamente 

estabelecida pela Contratante através das "Ordens Especificas de Serviços" e 

programações consubstanciadas na "Metodologia de Trabalho" proposta. 

Em cada atividade de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos a ser 

desenvolvida, a Contratada deverá fazer uso de mão-de-obra, veículos, 

máquinas e equipamentos adequados e compatíveis, em quantidades 

necessárias e suficientes, na quantidade considerada como satisfatória pelo 

edital, de acordo com as seguintes atividades: 

» Coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e público 

- Remoção Manual; 

> Coleta manual de resíduos sólidos especiais urbanos; 

» Coleta e transporte de resíduos de poda, volumosos e resíduos de 

construções e demolições; 

» Serviço de varrição manual de vias urbanas; 
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> Serviço de capinação, roçagem, raspagem da linha d'água e 

pintura de meio fio; 

> Coleta e destinação final de resíduos comuns das unidades de 

saúde. (resíduos biológicos e/ou infectantes serão coletados 

separadamente) 

6. ESPECIFICAÇÕES 005 SERVIÇOS 

6.1 Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares, Comerciais e 

Públicos - Remoção Manual. 

Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comerciais 

e públicos - remoção manual consiste no recolhimento manual dos resíduos 

sólidos oriundos de residências, estabelecimentos comerciais e resíduos 

oriundos da limpeza de vias e logradouros públicos. 

A metodologia da coleta manual de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e 

de varrição é aquela em que os resíduos são coletados em sacos plásticos 

descartáveis, dispostos pelos munícipes e carregados manualmente, por 

funcionários da Contratada até o veículo coletor. 

Para o seu recolhimento, os resíduos deverão estar adequadamente 

acondicionados em sacos plásticos descartáveis, devendo os garis coletores 

recolhê-los e depositá-los no veículo da coleta, de modo a evitar o seu 

derramamento. 

6.1.1 Planejamento 

È atribuição da Contratada realizar os serviços de acordo com o planejamento 

proposto neste projeto, dando ciência prévia dos dias e horários em que os 

serviços serão executados, bem como manter frequentemente campanhas 

informativas através da distribuição de impressos e utilização dos meios de 
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comunicação local, a todos os munícipes atendidos, cuja impressão e 

distribuição será de sua responsabilidade, mediante aprovo de seus termos por 

parte da Contratante. 

A coleta e Transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, de todo e 

quaisquer resíduos ou detritos regularmente ou esporadicamente nas vias e 

logradouros públicos, originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de 

prestação de serviços, comerciais, residenciais e de feiras livres na sede do 

Município, desde que acondicionados em recipientes, com volume de até 100 

(Cem) litros por estabelecimento e posteriormente transportado em veículos 

equipados com coletores compactadores ou caçambas basculantes e 

encaminhados e depositados no local de destino final a ser indicado pela 

contratante. A coleta de resíduos sólidos (RSU) será executada diariamente 

obedecendo ao piano de subdivisão do município em Setores de Coleta. 

Os serviços deverão ser iniciados imediatamente em até cinco dias após a 

assinatura da Ordem de Início dos Serviços, obedecendo, obrigatoriamente, o 

Plano de Trabalho aprovado por esta Administração. 

O planejamento, a definição da frequência e horário de realização dos serviços 

deverão ser apresentados na Metodologia de Trabalho proposta, salvo as 

especificações, normas e determinações exaradas pelo Edital e seus Anexos 

relacionados. Na apresentação das propostas, as licitantes deverão entregar 

seus planos de coletas e transporte de RSU, de acordo com o modelo constante 

nesse Projeto Básico. 

O local de destinação final dos resíduos não dispõe de balança para pesagem e 

medição dos resíduos coletados, por isso, a contratante PODERÁ adotar um dos 

seguintes métodos para medição dos serviços: 

1. 	Método da medição por custo unitário de massa coletada de 

resíduos. Caso determine o uso deste método, a prefeitura 

disponibilizará 01 (um) fiscal para anotar os volumes das 

carradas: 
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A contratada também fará o mesmo controle com pessoal próprio. A conversão 

do volume(M3)para peso em toneladas (ton.) devendo seguira seguinte formula 

de cálculo: 

j3 	 c 
PESO (ton) = PE (tonlm3 ) x Volume (m3) 

O Peso Especifico (PE) terá variação com o tipo de carroceria do veículo, de 

acordo com a seguinte situação: 

> Caminhão compactador: Peso especifico = 800 kg/m3; 

> Caminhão caçamba basculante: Peso Especifico: 400 Kg/m3. 

Para obtenção do custo unitário do serviço de coleta e transporte de resíduos 

domiciliares, comerciais e públicos - remoção manual, deve-se dividir o custo 

total do serviço pelo quantitativo estimado neste projeto. 

II. 	Método de medição por execução de metas 

Neste caso, a contratante exigirá da contratada a apresentação diária dos 

veículos, ferramentas, equipamentos e mão de obra necessária à realização dos 

serviços, conforme dimensionado e determina o neste projeto básico. O boletim 

de medição a ser elaborado pela contratante, observará a quantidade de dias 

trabalhados pelos trabalhadores, veículos e equipamentos, sendo descontados 

no pagamento à contratada, na proporção de 1/26 (um vinte seis avos) por cada 

dia de falta. Os valores descontados são referentes ao custo unitário mensal 

para cada item, incluindo o BDI. Para efeito deste cálculo, considera-se 26 dias 

trabalhados por mês, observada a carga horária semanal de 44 horas para a 

mão de obra. 

6.1.2 Metodologia de Trabalho 

Os serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares, comerciais e de 

varrição deverão ser executados pela Contratada de segunda a sábado, no 

11314-1 
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período diurno e vespertino, em todas as vias públicas abertas à circulação ou 

que venham ser abertas durante a vigência do contrato, acessíveis a veículos de 

coleta em marcha reduzida, respeitadas as frequências e os horários estipulados 

na metodologia de trabalho proposta para cada local especifico. 

Os resíduos oriundos dos serviços de varrição manual de vias e logradouros 

públicos deverão ser coletados, preferencialmente, através de veiculas coletores 

específicos para este serviço. Em locais de difícil acesso, onde seja 

desaconselhável ou mesmo impossível o trânsito do veículo tipo caçamba 

basculante, a Contratada poderá propor utilizar outras técnicas para a execução 

dos serviços, desde que previamente aprovadas pela Contratante. 

Na execução da coleta, os garis coletores deverão apanhar e transportar os 

recipientes com o cuidado necessário para não danificá-los e evitar o 

derramamento de lixo nas vias públicas. Os veículos coletores deverão ser 

carregados de maneira que o lixo não transborde na via pública. Os veículos 

coletores deverão transportar os resíduos coletados ao Destino Final, onde serão 

descarregados. 

6.1.3 Dimensionamento dos Equipamentos 

Os veículos automotores equipados deverão ser adequados e estar disponíveis 

para uso imediato, á época da assinatura do Contrato, mediante vistoria prévia 

da Contratante, ou seja, os equipamentos deverão estar devidamente instalados 

nos chassis e os conjuntos em boas condições de operação, na Área urbana da 

Sede do município. 

A definição da capacidade marca, modelo, tipo de equipamento e outras 

características intrínsecas aos veículos e equipamentos coletores a serem 

utilizados, ficam a critério da Contratada, respeitadas, entretanto, as normas e 

especificações oriundas deste Edital e seus Anexos relacionados, e mais as 

seguintes condições: 
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CALCULO QUANTIDADE DIÁRIA DE RESÍDUO A SER COLETADO 

 

Q=((HxG)/1 000) *T 

   

H= POPULAÇÃO TOTAL 
	

88.918 hab 

ESTIMATIVA DE QUANTIDADE DIÁRIA GERADA DE RESÍDUOS 
G= POR HABITANTE (KG/HABJDIA) 

	
1,237 Kg/hab/dia 

T= REDUÇÃO DE 30% DO ALCANCE DA COLETA 
	

0,7 

Veículo do tipo semipesado ou pesado, motor a diesel, equipado com 

equipamento compactador de lixo do tipo até 3:1, montada adequadamente A 

capacidade dos chassis, capacidade mínima de 15 m3 (quinze metros cúbicos), 

e veículo do tipo semipesado ou pesado, motor a diesel, equipado com 

carroceria coletora de resíduos volumosos, do tipo caçamba basculante, 

montada adequadamente â capacidade dos chassis, capacidade mínima de 12 

m3 (doze metros cúbicos), dotados de suporte de pás e vassoura e cone de 

sinalização que constituem equipamento obrigatório. Este último deverá ter lonas 

no transporte dos resíduos até o destino final, evitando, assim, o derramamento 

de lixo nas vias públicas. 

Os veiculas e equipamentos deverão ser mantidos em perfeitas condições de 

manutenção e operação durante toda a vigência do Contrato. Estão 

compreendidos nessas condições o funcionamento do odômetro/horimetro e 

velocímetro, a pintura e o estado de limpeza. A Contratante poderá exigir da 

Empresa Contratada a substituição de qualquer dos veículos e equipamentos 

que não atendam as condições definidas e adequadas de segurança e operação. 

Tabela 1: Dimensionamento da Frota; 

DIMENSIONAMENTO DA FROTA 



CALCULO DO TEMPO GASTO, POR VIAGEM, COM O TRANSPORTE DO LOCAL DE COLETA 
AO LOCAL DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

D= DISTANCIADO PONTO DE INICIO DA COLETA ATÉ O LOCAL DE DESCARGA 	 27 km 

Vt= VELOCIDADE MÉDIA DESENVOLVIDA ATÉ O LOCAL DE DESCARGA 	 16 kmlh 

T1= 

TEMPO GASTO COM O ACESSO, A PESAGEM, A DESCARGA DO RESÍDUO E A SAIDA 	0.5 Ii 

DO LOCAL DE DESTINAÇÃO 

TV=2DNt + TI 

1V= 	 3.87 Horas 

CÁLCULO DA CAPACIDADE DE CARGA POR VIAGEM 

CK*C* D 

D= DENSIDADE APARENTE DO LIXO RESIDENCIAL 	 0,4 Ton/m' 

1(1= COEFICIENTE DE COMPACTAÇÃO CAÇAMBA 	 1 

K2= COEFICIENTE DE COMPACTAÇÃO COMPACTADOR 	 2 

Cl= CAPACIDADE CARGA CAMINHÃO CAÇAMBA 6m' 	 1,8 m' 

C2= CAPACIDADE CARGA CAMINHÃO CAÇAMBA iOm' 	 3 m3  

C3= CAPACIDADE CARGA CAMINHÃO CAÇAMBA 12m' 	 3,6 m3  

C4= CAPACIDADE CARGA CAMINHÃO COMPACTADOR 6m3 	5,4 m' 

CAPACIDADE CARGA CAMINHÃO COMPACTADOR 
C5= 12m' 	 10,8 m3  

CAPACIDADE CARGA CAMINHÃO COMPACTADOR 
C6= 15m' 	 13,5 172/ 
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CALCULO DE NÚMERO DE VIAGENS í~,rjz.,J 
NV=fQ*VC*J 

• 17- 
((L * C5) + (Q * VC * TV)) 

VC= VELOCIDADE MÉDIA DE COLETA 8 kmlb 

QUANTIDADE DE HORAS DE 
J= SERVIÇOS 8 h 

EXTENSÃO TOTAL DAS RUAS A SEREM ATENDIDAS POR 
L= VIAGEM 50 1Cm 

NV= 

NÚMERO DE VIAGENS POR VEICULO, CONSIDERANDO 
COMPACTADOR DE (1 5m3) - (C6) 

Total: 1,68 
- 2,00 viagens 

CÁLCULO DA FROTA 

F=(1/NV)t (QJCx) * (1+K) 

K= NÚMERO DE VEÍCULOS RESERVA 
	

0,1 

F= FROTA NECESSÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS SÕLIDOS 	 4,65 

ATENDIMENTO AS DEMANDAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

P= POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO - ESTIMATIVA 2022 	 88.918 

11= POPULAÇÃO A SER ATENDIDA PELA FROTA 	 88.918 
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L= EXTENÇÃO TOTAL DAS RUAS DO MUNICIPIO (km) 
rYf)  %\ 

216 	
f 

L= EXTENSÃO TOTAL DAS RUAS A SEREM ATENDIDAS (90%) 194,4 

DISTANCIA MÉDIA PONTO COLETA ATÉ LOCAL DE 
Dt DESCARGA 25 

J= QUANTIDADE DE HORAS DE CADA VEICULO DE SERVIÇOS 8 

Q1= QUANTIDADE DIÁRIA DE RESÍDUOS A SER COLETADO 76,99 ton/dia 

TV= TEMPO GASTO POR VIAGEM 3,87 

NV= NÚMERO DE VIAGENS (CONSIDERADO COMPACTADOR 12m3) 2,00 

F= FROTA CALCULADA 4.65 

d lI 	 3 Compactadores de 15m' e 2 
O fl .0 	

basculante 12m' 

OBSERVAÇÕES: 

> O quantitativo de Resíduos Domiciliares, Comerciais e Públicos é de 76,99 

toneladas por dia, equivalente a 2.309,7 ton./mês ou 27.716,4 ton./ano; 

> Para efeito de dimensionamento, fica determinada a seguinte frota: 03 

Caminhões Compactadores de 15 m3  e 02 caminhões basculante de no mínimo 

6m3, ambos para coleta de resíduos domiciliares, comerciais e públicos no 

perímetro urbano da sede conforme calendário de coleta; 

Portanto, diante do memorial de cálculo apresentado, a frota necessária para 

atendimento as demandas de coleta de resíduos sólidos domiciliares, comerciais 

e públicos no Município de Quixadá, para efeito de dimensionamento de pessoal 

e ferramentas necessários, será composta por 03 (três) caminhões 

compactadores com capacidade mínima de 15 m3, e 02 (dois) caminhões 

basculantes com capacidade mínima de 12ma,  sendo realizadas coletas com 

frequência diária e alternada, em dois turnos de serviço, conforme cronograma 
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de coleta gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio 

Ambiente e detalhado abaixo. ,4iiICtP4,\  

5! 
\t 

6.1.4 Frequência e calendário de coleta 

A frequência do serviço de coleta domiciliar deverá ser realizada, atendendo 

integralmente o calendário de coleta apresentado no Quadro 01, ressaltando-se 

que nas áreas onde a frequência de coleta for alternada, ou seja, três vezes por 

semana, não poderá haver interrupção por mais de 72 horas entre duas coletas 

consecutivas, mesmo em dias de feriados, de forma que o serviço não sofra 

descontinuidade bem como o centro de Quixadá deverá passar por coleta diária. 

Os trabalhadores que efetuarem as tarefas de coleta e transporte deverão ser 

instruídos sobre a maneira de efetuar o trabalho com qualidade, devendo se 

apresentar nos locais e horários de trabalho equipados e uniformizados. 

Os Resíduos que eventualmente se encontrarem fora dos recipientes deverão 

ser recolhidos manualmente, com auxílio de ferramentas, deixando os locais 

completamente limpos. 

Dias das rotas nos bairros/localidade 

1 

Alto da Boa Vista 

Seg, Qua, 
Sex. 

Triangulo 

Campo Velho 

Jardim dos Monólitos 

Vila Baquit 
Ter, Qul, 

Sab. 
/4//1 Baviera 
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Alto do São Francisco 

Centro Comercial 

Planalto Universitário 

Campo Novo 

Putiú 

2 

Todos os 
dias 

Seg, Qua, 
Sex. 

Cond. Hab. OERTI Curicaca / Belas Artes 

Cohab / Nova Jeruzalém / Monte Alegre 

Conjunto Habitacional da Palha/Bôto 

Ter, Qui, 
Sab. 

São João 

Planalto Renascer 
Seg, Qua, 

Sex. 

Carrascal 

Residencial Raquel de Queiroz 

Rodoviária 

Lagoa 

Hervai 

3 

Ter, Qui, 
Sab. 

Combate 

a 
4 
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Quadro 01: Calendário de coleta do município de Quixadá, conforme 

gerenciamento da secretaria de desenvolvimento urbano e meio ambiente. 

(Nota: a SEDUMA, se reserva no direito de alterar as rotas em benefício de 

atendimento à população.) 

Os trabalhadores deverão ser instruídos quanto a proibição de algazarras ou 

trabalhos que perturbem a população. 

Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais, 

deverão ser executados de segunda-feira a sábado. 

6.1.5 Dimensionamento de Pessoal 

O serviço será executado por 05 (cinco) equipes de coletores e motoristas. 5 

equipes serão compostas por 01 (um) motorista e 03 (três) garis coletores, que 

atuarão em dois turnos de serviço, devidamente uniformizados e protegidos com 

Equipamentos de Proteção Individuais (EPI's). 

Portanto serão necessários 05 (cinco) motoristas, 15 (quinze) garis e 02 (dois) 

encarregado de turma para execução deste serviço. O encarregado de turma 

deverá ficar responsável também por toda a capatazia de coleta, inclusive da 

coleta de volumosos e serviços complementares deste projeto além de fiscalizar 

os garis de outros serviços presentes no projeto. 

As quantidades de fardamento, EPIs e ferramentas necessárias para realização 

deste serviço serão as seguintes: 

• Uniforme de trabalho: 03 unidades por funcionário por ano. Fardamento 

= 3x2266 unidade; 

Máscaras: 24 unidades por gari por ano. Luvas = 24x15=360 unidades; 

Luvas raspas: 04 unidades por gari por ano. Luvas = 4x1548 unidades; 

• Botas: 02 unidades por gari por ano. Luvas = 2x1530 uysv 	
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• Pá quadrada: 04 unidades por equipe por ano. 4x520 unidades; 

( -$) 

6.2 Coleta manual de resíduos sólidos especiais urbano 

6.2.1 Concepção e execução dos serviços 

Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos especiais compreendem 

o recolhimento regular de todos os resíduos a seguir especificados, utilizando-

se para tal, caminhão basculante com capacidade volumétrica de 12m3, devendo 

ser executados de forma manual, visando atender, principalmente, a zona rural 

do município de Quixadá, compreendendo 12 distritos rurais. 

Essa atividade consiste na realização de serviços de coleta de resíduos 

domiciliares em distritos e povoados localizados na área rural. 

A coleta manual de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com caçamba, 

deverá compreender os seguintes resíduos devidamente acondicionados em 

embalagens ou recipientes; 

• Coleta e transporte de lixo domiciliar, ou comercial de origem humana, 

produzidos em suas áreas desde que acondicionados em recipientes de 

até 100 (cem) litros; 

• Coleta de resíduos originários de restaurantes, bares, hotéis, quartéis, 

recintos de exposições, próprios municipais e estabelecimentos públicos 

em geral que não permitam o acesso de caminhão compactador, desde 

que acondicionados em recipientes de até 100 (cem) litros. 

Nas situações em que houver impossibilidade de acesso ao caminhão caçamba 

à via pública, a coleta deverá ser executada manualmente, sendo necessário o 

coletor retirar os resíduos apresentados na via pública, e transportá-los até o 

veículo coletor. 

No serviço de coleta manual de resíduos sólidos domiciliares utiliza-se 

caminhões dotados de caçamba basculantes para recolher todos 9,  -síduos 
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dispostos de forma regular pelos munícipes das vias públicas, onde apresente 

maior dificuldade ao compactador conforme calendário previamente 

estabelecido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. O 

presente plano de gerenciamento prevê a sua execução nas vias com acesso 

restrito, conforme calendário estabelecido no Quadro 02. 

Ao longo da execução do contrato de terceirização dos serviços, deve ser 

previsto a ampliação ou implantação de novos roteiros em ruas que venham a 

surgir durante a vigência do contrato, acessíveis a veículos coletores 

compactadores. É o serviço de limpeza mais essencial de todos, de forma que é 

s 	desejável que o mesmo não apresente falhas em seu planejamento ou 

execução. 

A coleta dos resíduos sólidos domiciliares deverá ser executada através do 

método direto e em todos os imóveis, ou seja, o recolhimento dos sacos pláticos 

ou dos recipientes com resíduos pelo coletor se dará, apenas se os mesmos 

estiverem apresentados na via pública. 

Os funcionários dos serviços de coleta deverão recolher e transportar os 

recipientes e sacos plásticos, com cuidado e depositá-los no veículo coletor, 

evitando o derramamento de resíduos nas vias públicas. 

ON 
	

Os resíduos domiciliares apresentados nas vias públicas pelos munícipes, que 

tiverem tombado dos recipientes, por qualquer motivo, ou que caírem durante o 

processo de coleta deverão necessariamente ser varridos e recolhidos. Todos 

os veículos coletores devem trafegar com um conjunto de pá, garfo e vassourão. 

No processo de transporte do resíduo deverá se tomar todas as precauções no 

sentido de evitar o transbordamento na praça de carga do veiculo para a via 

pública. Caso isso ocorra, deverá ser imediatamente varrido e colocado 

novamente no compactador. 

Os veículos coletores deverão estar equipados com equipamento de sinalização 

conforme a legislação de trânsito em vigor. 	 1(' 



Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, inclusive 

as unidades reservas. Ressalta-se nessa exigência: 	 int'& 
Ir %. 	4 

• Perfeito funcionamento do velocímetro e odômetro;  

• Perfeito estado de conservação da pintura; 	 4' 	p40 

• Limpeza geral do veículo e equipamento, constituindo obrigação 

contratual a lavagem e desinfecção da caçamba basculante, com 

produtos específicos para este fim. 

Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços, deverão respeitar os 

limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes. 

Figura 2: Equipamento para coleta manual de resíduos sólidos especiais. 

6.2.2 Frequência 

Deverá ser seguido conforme cronorama da secretaria de desenvolvimento 

urbano e meio ambiente o calendário de frequência conforme quadoO2: 
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Turnos das rotas nos distritos 

1 

Califórnia e suas localidades 

Seg, Qua, Sex. 
Juiá e suas localidades 

Daniel de Queiroz e suas localidades 

São Bernardo e suas localidades 

2 

Várzea da Onça e suas localidades 

Ter, Gui, Sab. 
C1PÓ dos Anjos e suas localidades 

Lagoa da Pedra e suas localidades 

Tapuiará e suas localidades 

Dom Maurício e suas localidades 

Seg, Que, Sex. Riacho Verde e suas localidades 

Custódio e suas localidades 

São João dos Queirozes e suas localidades 
Ter, Qul, Sab. 

Juatama e suas localidades 

Quadro 02: Frequência de coleta nos distritos de Quixadá. 

O horário de coleta deverá ser realizado, preferencialmente no período diurno. 

Ressalta-se que nas áreas onde a frequência de coleta for alternada, ou seja, 

três vezes por semana, não poderá haver interrupção por mais de 72 horas entre 

duas coletas consecutivas, mesmo em dias de feriados, de forma que o serviço 

não sofra descontinu idade. 

6.2.3 Dimensionamento 

Para o dimensionamento, foi considerado a capacidade total dos veículos por 

viagem sendo considerado que o veículo não atinja a capacidade máxima 

conforme calendário de coleta pré-estabelecido e praticado nos serviços de 

limpeza urbana atual. 

Dados: 

• Capacidade Máxima do veículo: 12m3  x peso específico (400kg1m3) 

• Serviço máximo a ser executado (PV): 4 x 83% Cap. = 3,32 to ./vlagem 

• Serviço a ser executado (SE): 



Conforme cálculo para atendimento de 100% da população, o resultado para 

exatos 2 veículos seria para até 32.0 ton/dia de resíduos coletados, 

estimando um total de 13,28 ton/dia destinados aos caminhões basculantes 

(área rural e edificações especiais), portanto 13,28 x 30 x 70% (alcance de 

coleta), total de 278,88 ton/mõs; 

• Número de dias úteis (NO): 26 dias 

• Número de viagens por dia (NVP): 2 (uma em cada período). Obs.: por se 

tratar de rotas rurais os veículos terão maior tempo de viagem. 

• Número de equipamentos (NE): 

NE = (SE /(PVx ND))/NVP 

NE = (278,88 ton/mês / (3,32 ton/viagem x 26 dias)) 2 viagens/dia 

Número de equipamentos = 1,62 portanto 2 caminhões basculantes. 

(02 caminhões, do tipo semipesado motor a diesel, peso bruto total 11.000 

kg, equipado com caçamba basculante com capacidade de até 12m3, 

montada adequadamente a capacidade do chassi. O equipamento deverá 

transportar, utilizando lona para recobrimento dos resíduos. 

6.2.4 Mão de Obra 

Considerando o dimensionamento das caçambas basculantes, cada equipe 

deverá ser composta por 01 (um) motorista e 03 (três) garis. 

Logo serão necessários 02 (dois) motoristas e 06 (seis) garis com o 

encarregado de turma especificado no serviço de coleta anterior. 

As quantidades de fardamento, EPIs e ferramentas necessárias para realização 

deste serviço serão as seguintes: 
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• Uniforme de trabalho: 03 unidades por funcionário por ano. Fardamento 

= 3x824 unidade; 

• Luvas raspas: 04 unidades por gari por ano. Luvas = 4x6=24 unidades; 

• Máscaras: 24 unidades por gari por ano. Luvas = 24x6=144 unidades; 

• Botas: 02 unidades por gari por ano. Luvas = 2x6=12 unidades; 

• Pá quadrada: 04 unidades por equipe por ano. 4x2=8 unidades; 

6.3 Coleta e transporte de Resíduos de Poda, Volumosos e Resíduos de 

Construções e Demolições 

A coleta e o transporte de resíduos de poda e volumosos consiste no 

recolhimento manual dos resíduos sólidos oriundos dos serviços de poda, 

capina, roçagem e serviços especiais de limpeza realizados em vias e 

logradouros públicos a serem indicados pela Contratante, utilizando-se para tal, 

veículos coletores do tipo caçamba basculante de 12 m3  e Veiculo com 

carroceria de 14m3  para poda. 

6.3.1 Planejamento 

O planejamento da coleta de resíduos sólidos oriundos dos serviços de poda, 

capina, roçagem e serviços especiais de limpeza e RCD, será realizado de 

segunda a sábado, no período diurno, mediante uma programação prévia e 

mensal, oriunda de "Ordens Especificas de Serviços" a serem emitidas pela 

Contratante. 

As "Ordens Especificas de Serviços" deverão indicar, de forma regular e com 

frequência mínima mensal, a localização dos logradouros onde serão realizados 

os serviços, o dimensionamento dos recursos necessários, a frequência e o 

horário de atendimento. 
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O local de destinação final dos resíduos nao dispõe de balança para pesagem e 

medição dos resíduos coletados, por isso, a contratante PODERÁ adotar um dos 

seguintes métodos para medição dos serviços: 
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1. Método da medição por custo unitário de massa coletada de resíduos. Caso 

determine o uso deste método a prefeitura solicitará a execução através de 

ordem de serviços no qual a prefeitura disponibilizara 01 (um) fiscal para anotar 

os volumes das carradas, com um controle similar ou conforme a seguinte 

planilha: 

DATA PLACA MOTORISTA GARIS TIPO DE 
wIcuLo 

PESO 
ESPECIFICO 

VOLUME 
DA 

CARRADA 

VOLUME 
TOTAL 

m 

PESO 
TOTAL 
(Ton) Ionlm' 

TOTAL TONELADAS/DIA 

A contratada também fará o mesmo controle com pessoal próprio. A conversão 

do volume (m3) para peso em toneladas (ton.) deverá seguir a seguinte formula: 

Peso (ton) = PE (ton/m3) x Volume (m3) 

Para obtenção do custo unitário do serviço de coleta e transporte de resíduos de 

poda, volumosos e resíduos de construções e demolições, deve-se dividir o 

custo total do serviço pelo quantitativo estimado neste projeto. 

Apesar dos resíduos volumosos e os de origem de construção e demolição 

(RCD) possuírem Peso Especifico (PE) bem diferentes, podemos obter uma 

média entre eles. 	
/ 
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Portanto o cálculo valerá para os veículos, de acordo com a seguinte situa 

. Caminhão caçamba basculante: Peso Especifico: 400 K9Im3  

II. Método de medição por execução de metas. Neste caso, a contratante exigirá 

da contratada a apresentação diária dos veículos, ferramentas, equipamentos e 

mão de obra necessária à realização dos serviços, conforme dimensionado e 

determinado neste projeto básico. O boletim de medição a ser elaborado pela 

contratante, observará a quantidade de dias trabalhados pelos trabalhadores e 

veículos e equipamentos, sendo descontados no pagamento à contratada, na 

proporção de 1/26 (um vinte seis avos) por cada dia de falta. Os valores 

descontados são referentes ao custo unitário mensal para cada item, incluindo o 

BDI Para efeito deste cálculo, considera-se 26 dias trabalhados por mês, 

observada a carga horária semanal de 44 horas para a mão de obra. 

6.3.2 Metodologia de trabalho 

Os serviços deverão ser executados pela Contratada de segunda a sábado, no 

período diurno, em todas as vias públicas abertas à circulação ou que venham 

ser abertas durante a vigência do contrato, acessíveis a veículos de coleta em 

marcha reduzida, respeitadas as frequências e os horários estipulados na 

metodologia de trabalho proposta para cada local especifico. 

Na execução dos serviços, os garis coletores deverão apanhar as "mondas" 

oriundas da poda, capina e limpeza especial dos logradouros indicados, e 

carregá-los no veículo coletor. 

Caso seja necessário antes mesmo do carregamento do veículo coletor, os garis 

coletores poderão fatiar as partes "maiores" de galhadas, como forma de 

adequá-las a sua capacidade de esforço. 
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Os veículos coletores deverão transportar os resíduos coletados ao destino final, 

em área especifica do Destino Final. Estes veículos terão lonas no transporte 

dos resíduos, evitando-se o derramamento de resíduos nas vias públicas. 

6.3.3 Dimensionamento dos Equipamentos 

Para a geração do quantitativo de resíduos volumosos e de RCD é estimada em 

25% do total dos resíduos domiciliares, públicos e comerciais coletados. Para 

este projeto foi considerado a quantidade média de resíduos provenientes dos 

serviços realizados e praticados no município no período de 1 (um) ano antes da 

pandemia do corona vírus, o total diário estimado é detalhado abaixo: 

SERVIÇOS 
QTD 

MENSAL 
QTD 

ANUAL mar/19 abrI19 

COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESIDUOS souDos 
URBANOS 2.205,89 26.470,68 708,00 888,00 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAl. DOS 
RESIDUOS DE PODA 

2.258,24 27.098,88 1.482,00 1.348,00 

maiIlS jun/19 ju1119 a90119 

COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SaIDOS 
URBANOS 

60000 516,00 1.158.00 1.158,00 

COLETA. TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS 
RESIDUOS DE PODA 

1.506.00 1.372.00 1.556,00 1.556.00 

se1119 outíi9 nov/19 dez/IS 

COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 501100$ 
uiw,ios 

800 66000 618,00 648.00 

5 
COLETA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS 
RESIDUOS DE PODA 

1.482.00 1.888.00 2.056,00 1.764,00 

jan!20 fev!20 MÉDIA 

COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 5011)05 
URBANOS 

666,00 582,00 742,50 m3 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS 
RESIDUOS DE PODA 

2.082,00 1.332,00 1.618,67 m3 

O total mensal médio resultante do levantamento anual foi de 2.361 m31mês 

Considerando 70% de alcance de coleta a quantidade final por dia estimada é de 

63,5m3. 

Sendo contabilizando, portanto, o total de 2 veículos com no mínimo 12m' 

para realizar o serviço de coleta considerando o total de 2 via. . por cada 
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veículo pois o abastecimento do veículo se torna demorado por contar com 

materiais de peso maior e com baixo índice de concentração. 

Será necessária uma frota suplementar á da coleta domiciliar composta dos 

seguintes veículos e/ou equipamentos, incluída a reserva técnica de 10%: 

• Dois caminhões, um equipado com carroceria de 14 m3  para coleta de 

poda e um basculante de 12m3  para resíduos volumosos e de RCD; 

• Uma retroescavadeira para auxiliar na limpeza de monturos e retiradas de 

entulho. 

Os veículos equipados deverão ser adequados e estar disponíveis para uso 

imediato, à época da assinatura do Contrato, mediante vistoria prévia da 

Contratante, ou seja, os equipamentos deverão estar devidamente instalados 

nos chassis e os conjuntos em boas condições de operação, na área urbana 

deste município. 

A definição da capacidade marca, modelo, tipo de equipamento e outras 

características intrínsecas aos veículos e equipamentos coletores a serem 

utilizados, ficam a critério da Contratada, respeitadas, entretanto, as normas e 

especificações oriundas deste Edital e seus Anexos relacionados, e mais as 

seguintes condições: 

Veículo do tipo semi-pesado ou pesado, motor a diesel, equipado com carroceria 

coletora de resíduos volumosos, do tipo caçamba basculante, montada 

adequadamente capacidade dos chassis, capacidade mínima de 12 m3, dotada 

de suporte de pás e vassoura e cone de sinalização que constituem equipamento 

obrigatório. Estes veículos terão lonas no transporte dos resíduos até o destino 

final, evitando, assim, o derramamento de lixo nas vias públicas. 
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Figura 1: Retroescavadeira 

6.3.4 Dimensionamento de pessoal 

A equipe mínima para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos 

de poda e volumosos é composta por: 01 (um) motorista e 02 (dois) agentes de 

limpeza para cada caminhão além de um agente para auxiliar a retroescavadeira. 

Portanto, há a necessidade de contratação de 02 (dois) motoristas e 05 (cinco) 

agentes de limpeza para execução destes serviços, incluída a reserva técnica 

de 10%. 

As quantidades de fardamento, EPls e ferramentas necessárias para realização 

deste serviço serão as seguintes: 

• Uniforme de trabalho: 03 unidades por funcionário por ano. Fardamento 

= 3x721 unidade; 

o Luvas raspas: 04 unidades por gari por ano. Luvas = 4x520 unidades; 

Máscaras: 24 unidades por gari por ano. Luvas = 24x5120 unidades; 

Botas: 02 unidades por gari por ano. Luvas = 2x510 unidps;, 
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It  -._ eè---- Pá quadrada: 04 unidades por equipe por ano. 4x28 unidades; 

• Obs.: O serviço da planilha referente a retroescavadeira já é contabilizado 

o respectivo operador e seus EPI's. 

6.4 Serviço de Varrição Manual de Vias Urbanas 

Os serviços de varrição manual de vias urbanas e logradouros públicos 

consistem na operação manual de varrer ambos os lados das vias, esvaziando 

os cestos de lixo existentes e acondicionando os resíduos em sacos plásticos. 

Tais serviços deverão ser executados em todas as guias de vias e logradouros 

públicos a serem indicados pela Contratante. 

6.4.1 Planejamento 

Os serviços de varrição manual de vias e logradouros públicos serão realizados 

de segunda a sábado, no período diurno e vespertino, mediante uma 

programação previa e mensal, oriunda de "Ordens Especificas de Serviços" a 

serem emitidas pela Contratante. 

Para as áreas do Centro Comercial da Sede, deverão ser realizadas de segunda 

a sábado. As "Ordens Específicas de Serviços" deverão indicar, de forma regular 

e com frequência mensal, a localização das vias e dos logradouros e onde serão 

realizados os serviços, o dimensionamento dos recursos necessários, a 

frequência e o horário de atendimento. 

A Contratada, de acordo com uma programação prévia a ser fornecida pela 

Contratante, deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, 

quando devera proceder a limpeza das vias e logradouros públicos nos locais da 

realização de eventos esportivos, culturais e artísticos, o mais rápido possível 

após o término dos mesmos a restaurar suas condições de limpeza. 

As ordens de serviços emitidas pela contratante, no início de cada período (mês), 

deverão conter os dados dos trechos a serem atendidos, confprme planilha 

abaixo: 

- 
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LOCAL DE VARRIÇÃO 
(VIAS, PRAÇAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E 

PONTOS TURÍSTICOS) 

EXTENSÃO 
DA VIA x 2 

(ai) 

LARG.DE  
VARRIÇÃO 

(m) 

QTD VAR. 
DIA 

(und) 

ÁREA DE 
VARRIÇÃO 

(ai') 

QTD 
VAR. DIA 

(und) 

LARG.DE  
VARRIÇÃO 

(m) 

ENTRADAS DA CIDADE 

AV. JESUS MARIA E JOSÉ (SAÍDA PARA 
FORTALEZA) 3.200.00 0.16 0,20 102,40 1 0,60 

AV. ESTADOS UNIDOS (SAÍDA PARA O 
CHORÕ) 0,00 0,16 0,00 oso 

RUA JOSÉ QUEIROZ PESSOA (SAIDA PARA 
SERRA DOM MAURICIO) 0,00 0,16 0,00 0.60 

o 600,00 0,16 1 96,00 1 0,60 

SAIDA PARA QUIXERAMOBIM 0,00 0,16 0,00 0,60 

AV. JUCELINO KUBITSCHEK (SAÍDA PARA 
MORADA NOVA) 2.253,28 0.16 1 360,52 1 0.60 

558,92 

14.112,73 

VIAS PRINCIPAIS 

RUA BASILIO EMILIANO PINTO 
1.800,00 0,24 1 432,00 1 0,60 

1.800,00 0,24 2 864,00 3 0,60 

AV. PLÁCIDO CASTELO 
1.000,00 0,24 2 480,00 2 0,60 

2.700,00 0,24 3 1.944,00 3 0,60 

kV.  JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA 
j 

2.000,00 0,24 2 960,00 2 0,60 

800,00 0,24 1 192,00 1 0,60 

AV. FCO. ALMEIDA PINHEIRO 2.651,50 0,24 2 1.272,72 2 0,60 

AV. JOSÉ QUEIROZ DE PESSOA 3.950,00 0,24 3 2.844,00 3 0,60 

AV. EDVARDES MENDES DE CARVALHO 2.166,82 0.24 0,3 156,01 0,5 0,60 

RUA DO TRIANGULO 
700,00 0,24 1 168,00 1 0,60 

800,00 0,24 1 192,00 1 0.60 

RUA TENENTE CRAVO 1.579,30 0.24 1,5 568,55 2,5 0,60 

RUA RODRIGUES JÚNIOR 
1.300,00 0,24 1,0 312,00 1,0 0,60 

1.300,00 0,24 0,5 156,00 0,5 0,60 

AV. PRESIDENTE VARGAS 3.855,54 0,24 1,7 1.573,06 2,0 0,60 

RUA PARAGUAI 1.732,60 0,24 0,10 /W4l9 0,17 0,60 
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12.155,92 

306.936,98 

LOCAL DE VARRIÇÃO 
(VIAS, PRAÇAS, PRÉDIOS PÚBLICOS E 

PONTOS 1URÍS7]COS) 

EXTENSÃO 
DA VIA x 2 

(m) 

LARG.DE 
VARRIÇÃO(m) 

QTDVAR. 
D 

ÁREA DE 
VARRIÇÃO  

QTD 
VAR. NA 

LARG.DE 
VARR. (m) 

PONTOS TURÍSTICOS 

CEDRO 0,2 860,00 1 

POLO DE LAZER 0,00 

cwiÉ DA PEDRA 0,00 

•
STÁDIO ABILHÃO (NO ENTRORNO) 1 200,00 2 

ACESSO A PEDRA DO CRUZEIRO 1 300,00 2 

1.360,00 

34.340,00 

VIAS DO QUADRILÁTERO CENTRAL 

RUA OR. FRANCISCO DE ASSIS BRASILEIRO 756,00 0,24 2 362,88 3 0,60 

AV. DR. ARCELINO DE QUEIROZ LIMA 220,00 0,24 3 158,40 3 0,60 

RUA EPrrACI0 PESSOA 1.604,00 0,24 3 1.154,88 3 0,60 

RUA EUDÀSIO BARBOSA 484,00 0,24 3 348,48 3 0.60 

TRAVESSA TIRADENTES 256,00 0,24 2 122,88 2 0,60 

TRAVESA LEOVIGILDO BARRETO 80,00 0,24 3 57,60 3 0.60 

TRAVESA CHAGAS HOLANDA 78,00 0,24 3 56,16 3 0,60 

UA RODRIGUES JÚNIOR 838,00 0,24 3 603,36 3 0,60 

RUA BASILIO EMILIANO PINTO 742,00 0,24 3 534,24 3 0,60 

RUA JOSÉ DE ALENCAR 728,00 0,24 2 349,44 2 0,60 

•mAvEssA JOSÉ DE BARROS 116,00 0,24 2 55,68 2 0,60 

RUA LAERTE PINHEIRO 
300,00 0,24 1 72,00 1 0,60 

360,00 0,24 2 172,80 2 0,60 

TRAVESSA MANOEL MONTE 120,00 0,24 3 86,40 3 0,60 

RUA OSCAR BARBOSA 
810,00 0,24 1 194,40 1 0.60 

810,00 0,24 2 388,80 2 0,60 

AV. JOSÉ CAETANO DE ALMEIDA 
700,00 0,24 3 k  504,00 3 0,60 

600,00 0,24 1 
j 	/ 

fi/144.00 1 0,60 
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RUA RUI BARBOSA 1.250,00 0.24 1 300,00 1 0,60 

TRAVESSA DR. FCO DE ASSIS BRASILEIRO 148,00 0,24 2 70,08 2 0,60 

LOCAL DE VARRIÇÃO 
(VIAS, PRAÇAS, PRÉDIOS PÚBUCOS E 

PONTOS TURÍSTICOS) 

EXTENSÃO 
DA VIA x 2 

(m) 
LAR6I2 VARR . 	O'm1  , %?R  ÁREA DE 

VARRIÇÃO 
(m2) 

QTD 
VAR. DIA 

LARG.OE 
ARR. (m) 

RUA DR. RUI MAiA 1.234,00 0,24 1 296,16 1 0,60 

300,00 0,24 2 14400 2 0,60 

TRAVESSA LAERTE PINHEIRO 148.00 0,24 1 35,52 1 0,60 

RIJA FRANCISCO ENÉAS DE LIMA 
1.244,00 0,24 2 597,12 2 0,60 

870,00 0,24 1 208,80 1 00 

• LIA TABELIÃO ENÉAS 198,00 0.24 3 142,56 3 0,60 

RUA TABELIÃO ENÉAS 692,00 0,24 3 498,24 3 0,60 

AV. PLÁCIDO CASTELO() 2.600,00 0,24 3 1.872,00 3 0,60 

RUA PASCOAL CRISPINO 452,00 0,24 2 216,96 2 0,60 

VIAS DO QUADRILÁTERO CENTRAL 

RUA JOSÈ JuCÁ 
890,00 0,24 2 427,20 2 0,60 

445,00 0,24 1 106,60 1 0,60 

TRAVESSA PEDRO MONTE 146,00 0,24 1 35,04 1 0,60 

RUA CLARINDO DE QUEIROZ 
890,00 0,24 1 213,60 1 0,60 

445,00 0,24 1 106,80 1 0,60 

RUA AUTRAN MORENO 560,00 0,24 2 268,80 3 0,60 

10.906,08 

275.378,52 

PRÉDIOS PÚBLICOS 

PREFEITURA 1 979,00 

POLICLÍNICA 0,00 

UPA 0,00 

FORUM 0.2 758,00 0,4 

FACULDADE CATÓLICA RAINHA DO CERTÃO 2 1.904,00 2 

FACULDADE CISNE 1 0,00 

IFCE / 	0,00 

UFC 0,00 
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37  3.641,00 

91.935,25 

LOCAL DE VARRIÇÃO 
(VIAS, PRAÇAS, PRÉDIOS PÚBU 	E PONTOS 

TURÍSTICOS) 

EXTENSÃO 
DA VIA x 2 

(m) 

QTDCOS LARG.DE 
VARRIÇÃO(m) VAR. DIA 

ÁREA DE 
VARRIÇÃO 

(m2) 

QTD 
VAR. 
DIA 

LARG.DE  
VARR. 

(m) 

PRAÇAS 

PRAÇA JOSÉ DE BARROS (LEÃO) 1 4.926,00 1 

PRAÇA DA MATRIZ 2 6.960,00 3 

PRAÇA DO CRENTES 0,00 

PRAÇA CENTRO CULTURAL(CHALÉ) 0,00 

PRAÇA DA ESTAÇÃO 0,00 

PRAÇA DO CEMITÉRIO 0,00 

PRAÇA DO CDL 0,00 

PRAÇA DO GINÁSIO COBERTO 0,00 

PRAÇA ALTO DO SÃO FRANCISCO 0,00 

PRAÇA DO CAMPO NOVO 0,00 

PRAÇA DO CARRASCAL 0.00 

PRAÇA DO PU11Ú 0,00 

PRAÇA DO SÃO JOÃO(RENASCER) 0.00 

PRAÇA DO FORUM DES. AVELAR ROCHA O 0,00 (10,5  

CALÇADÃO (TRAVESSA 'IlRADENTES) 1 3.779,00 

15.665,00 

395.541,25 

As ordens de serviços emitidas pela prefeitura deverão atender os percursos 

relacionados e caso houver alteração de trecho ou solicitações a mais, deve ser 

acrescido conforme áreas estabelecidas. 

6.4.2 Metodologia de Trabalho 

A Contratada, à época da execução dos serviços, deverá manter as vias e 

logradouros públicos a serem relacionados em permanentes condições básicas 



de limpeza, de acordo com as condiçWs necessárias e características de cada 

local e que satisfaça a população servida, ou seja, a ausência de detritos e 

resíduos sólidos ao longo das sarjetas e respectivos passeios. 

Nas praças e passeios, os serviços de varrição manual abrangerão somente o 

entorno das mesmas. A varrição de guias de vias e logradouros deverá ser 

executada de forma a abranger quaisquer detritos e resíduos sólidos soltos que 

se encontrarem em uma faixa média com largura de 0,60 m ao longo das guias 

das vias indicadas, largura está contada a partir da face vertical do meio-fio, em 

cada uma das margens. 

Os detritos e resíduos sólidos recolhidos deverão ser acondicionados em sacos 

plásticos de 120 litros, suficientemente resistentes, na cor preta, filme n° 10, 

utilizando-se como recipiente o carrinho de varrição, do tipo lutocar. 

A contratante PODERÁ adotar um dos seguintes métodos para medição dos 

serviços: 

1. Método da medição por custo unitário de quilômetro linear de vias varridas; 

II. Método de medição por execução de metas. Neste caso, a contratante exigirá 

da contratada a apresentação diária dos equipamentos, ferramentas e mão de 

obra necessária à realização dos serviços, conforme dimensionado e 

determinado neste projeto básico. O boletim de medição a ser elaborado pela 

contratante, observará a quantidade de dias trabalhados, sendo descontados no 

pagamento à contratada, na proporção de 1/26 (um vinte seis avos) por cada dia 

de falta. Os valores descontados são referentes ao custo unitário mensal para 

cada item, incluindo o BDI. Para efeito deste cálculo, considera-se 26 dias 

trabalhados por mês, observada a carga horária semanal de 44 horas para a 

mão de obra. 

6.4.3 Dimensionamento de Recursos e Pessoal 

Serão utilizados para tal carrinho de varrição do tipo lutocar, pontal ou similar, 

vassourão apropriado do tipo "Prefeitura", vassourinha, pazinha •m cabo 
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alongado, enxadas e sacos plásticos, os quais serão dispostos nos passeios ou 

locais apropriados para a sua posterior coleta e remoção pelos caminhões da 

coleta ao destino final. A contratada deverá disponibilizar todos os recursos, 

equipamentos e as ferramentas necessárias para a execução dos serviços. 

   

ÇfNLi
1 	 GJc 

Figura 1: Lutocar, carrinho de lixo de gari. 

No dimensionamento de pessoal para o serviço de varrição de vias e logradouros 

públicos, foram feitas as seguintes considerações: 

• Cada trecho será varrido por uma dupla de garis; 

• Os serviços deverão ser realizados ao longo das sarjetas de uma mesma 

via, adotando-se um rendimento estimado de 3.800m2/dupla.dia de área 

de varrição. 

A frequência de atendimento deverá ser determinada em ordens de serviços 

expressas pela contratante, sendo alguns trechos mais privilegiados, como o 

Centro comercial, que deverá ter frequência mínima de 03 varriçõe p.r dia. Já 

/ / Ir  

- 
>  QUIXADA 
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em alguns logradouros poderá ter atendimento com frequência igual a 1 vez por 
1 

semana. 

Com isso, a quantidade de garis varredores será dada pela equação: 	 k 
* 	

40 
Quantidade de garis = área total varrida por mes /26 dias trabalhados /1.900m2  

Para área total conforme planilhas apresentada neste projeto ficou estabelecido 

um total de 1. 118.244,00 m2  sendo considerado que determinados logradouros 

possam ter seus ambientes preservados e suas áreas de varrições sejam 

reduzidas conforme acompanhamento mensal da secretaria de desenvolvimento 

urbano e meio ambiente, será considerado um total de 85% de área efetiva total 

estimada, ficando um valor mensal a ser varrido de 950.507,40 m2  de área total. 

950.507,40 m2 1 26 11.400 m2  = 26 garis. 

Portanto, serão empregados 26 (vinte e seis) garis no serviço de varrição nas 

vias a serem especificadas pela contratante. 

As quantidades de fardamento, EPIs e ferramentas necessários para realização 

deste serviço serão as seguintes: 

• Uniforme de trabalho: 03 unidades por funcionário por ano. Fardamento 

= 3x2678 unidades; 

• Luvas raspas: 04 unidades por gari por ano. Luvas = 4x26104 unidades; 

• Máscaras: 24 unidades por gari por ano. Luvas = 24x23=624 unidades; 

• Botas: 03 unidades por gari por ano. Luvas = 3x2378 unidades; 

• Pá quadrada: 02 unidades por gari por ano. 2x2652 unidades; 

• Vassoura com cabo: 24 unidades por gari por ano. 24x23624 unidades; 

• Carrinhos de gari: 01 unidades por gari por ano. 1x26=26 unidades; 
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6.5 Serviço de Capinação, Roçagem, Raspagem da linha D'água e 

Pintura de Meio Fio 

Os serviços de capina e roçagem de vias urbanas compreendem ao corte 

completo e a retirada da cobertura vegetal existentes nas guias das vias e 

logradouros públicos indicados pela Administração, utilizando-se para tanto, 

ferramentas e equipamentos manuais e mecanizados. A roçagem consiste no 

corte da vegetação a uma altura de 5 a 10 cm acima do solo. É realizada quando 

se deseja evitar o deslizamento de terra e erosões ou por razões estéticas. Os 

serviços de raspagem de linha d'água têm um caráter especial para a limpeza 

urbana, deixando um aspecto de asseio e higienização na cidade. 

A pintura de meio-fio de vias urbanas compreende a aplicação de solução de cal 

hidratada na superfície e face do meio-fio de vias públicas, de forma continua 

utilizando-se, para tanto, ferramentas e produtos próprios e manuais. Este 

serviço deverá ser realizado concomitante a capinação manual e limpeza das 

sarjetas. 

O serviço de poda de árvores de vias urbanas consiste no corte das galhadas 

superiores da arvores, visando a melhoria estética das vias públicas e renovação 

da copa dessas plantas. Para execução dos serviços a contratada deverá fazer 

uso de materiais, EPI's e equipamentos próprios e adequados para este fim. 

6.5.1 Planejamento 

É atribuição da Contratada realizar os serviços de acordo com uma programação 

a ser elaborada pela Contratante, de forma regular, com frequência mínima 

semanal, sob forma de "Ordens Especificas de Serviços". 

As "Ordens Especificas de Serviços" deverão indicar os logradouros necessários 

aos serviços, onde conste detalhadamente o dimensionamento das equipes, as 

especificações das tarefas a localização e o tempo previsto de execução, a 

frequência e o horário de atendimento. 
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RUA TRECHO ATENDIDO QUANTIDADE DE EIXO 	EQUIPE cOMPRIMENTo 
LINEAR 

TOTAL/PERÍODO (km linear) 

DATA 
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Os serviços de capinação manual, roçagem e raspagem de linha d'água de vias 

urbanas deverão ser realizados através de "Ordens Especificas de Serviços" a 

serem emitidas pela Contratante, de segunda a sábado, em frequência diária, no 

período diurno. 

As ordens de serviços emitidas pela contratante, no início de cada período (mês), 

deverão conter os dados dos trechos a serem atendidos. 

A contratante PODERÁ adotar um dos seguintes métodos para medição dos 

serviços: 

1. 	Método da medição por custo unitário de quilômetro linear de vias 

varridas. Neste caso, deverão serem anotados os trechos atendidos 

diariamente para preenchimento do boletim de medição mensal, 

conforme o modelo abaixo: 



Pau LITURA DL 

UIXADA 
'1 

Método de medição por execução de metas. Neste caso, a contratante 

exigirá da contratada a apresentação diária dos equipamentos, 

ferramentas e mão de obra necessária A realização dos serviços, 

conforme dimensionado e determinado neste projeto básico. O boletim 

de medição a ser elaborado pela contratante, observará a quantidade 

de dias trabalhados, sendo descontados no pagamento A contratada, 

na proporção de 1/26 (um vinte seis avos) por cada dia de falta. Os 

valores descontados são referentes ao custo unitário mensal para 

cada item, incluindo o BDI. Para efeito deste cálculo, considera-se 26 

dias trabalhados por mês, observada a carga horária semanal de 44 

horas para a mão de obra. 

65.2 Metodologia de trabalho 

A metodologia de trabalho a ser aplicada será manual e mecanizada com 

utilização de roçadeira para o corte completo e a retirada da cobertura vegetal 

existentes nas guias de vias e logradouros públicos indicados. 

Todo material produzido deverá ser confinado ao longo das guias e dos 

logradouros atendidos, em locais previamente determinados, devendo ser 

recolhido pelos veículos da coleta de resíduos sólidos, no prazo máximo de até 

duas horas após a sua realização. 

A metodologia de trabalho a ser utilizada na raspagem de linha d'água será a 

remoção de areia disposta nas sarjetas, utilizando-se para tanto, ferramentas e 

produtos próprios e manuais. 

Todo material produzido pela raspagem de linha d'água deverá também, ser 

confinado ao longo das vias de guias e logradouros atendidos, em locais 

previamente determinados, devendo ser recolhido pelos veículos da coleta de 

resíduos sólidos, no prazo máximo de até duas horas após a sua realização. 
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6.5.3 Dimensionamento 

A execução dos serviços será composta por uma quantidade mínima de 15 

(quinze) garis. Essa equipe também será responsável pela execução dos 

serviços de pintura de meio fio em vias públicas e poda de árvores, realizadas 

mediante a emissão de "Ordens Especificas de Serviços". 

As "Ordens Especificas de Serviços" deverão indicar, de forma regular e com 

frequência mensal, a localização das vias e logradouros onde serão realizados 

os serviços, o dimensionamento dos recursos necessários, a frequência e o 

horário de atendimento. 

As quantidades de fardamento, EPIs e ferramentas necessários para realização 

deste serviço serão as seguintes: 

• Uniforme de trabalho: 03 unidades por funcionário por ano. Fardamento 

= 3x1545 unidades; 

• Luvas raspas: 04 unidades por gari por ano. Luvas = 4x1560 unidades; 

• Máscaras: 24 unidades por gari por ano. Luvas = 24x15360 unidades; 

• Botas: 03 unidades por gari por ano. Luvas = 3x1 545  unidades; 

• Pá quadrada: 04 unidades por gari por ano. 2x1530 unidades; 

• Vassoura com cabo: 24 unidades por gari por ano. 24x15360 unidades; 

• Supercal: 08 sacos por equipe por dia. 8x5x15x26 = 15.600 kg; 

• balde de IOL: 04 unidades por dupla por mês. 4x7x12 = 240 unidades; 
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7. Planilha de Quantitativos Levantados no Projeto 

Abaixo detalhamos as quantidades de veículos, quantidade de mão de obras'\ 	0 

assim como o quantitativo por tipo de serviços conforme dimensionado neste 	- 	a" 

projeto. 

7.1 Veículos / Equipamentos 

TIPOS DE EQUIPAMENTOS QUANTIDADE 

CAMINHÃO COMPACTADOR - 15 m3  3 
CAMINHÃO BASCULANTE 12 m' 4 

CAMINHÃO CARROCERIA 14 m1  2 

RETROESCAVADEIRA 1 

7.2 Alocação de Recursos Humanos 

TIPO DE SERVIÇO CARGO QUANTIDADE 

Coleta de Resíduos Domiciliares Gari coletor 15 
Coleta de Resíduos Urbanos 
Especiais 

Gari coletor 6 

Coleta de Volumosos e RDC Gari coletor 5 

Varrição Agente de limpeza 26 

CapinaçâolpodalPintura de Meio Fio Agente de limpeza 15 

Conduzir Caminhão Compactador Motorista 1 3 

Conduzir Caminhão Bascicarroç. Motorista II 7 

Supervisão dos serviços Encarregado 2 

TOTAL 79 



Combustível 

km/mês 5.452,20 

Consumo 
(km/litro) 
preço(R$/litro) 

2.00 

7,49 

R$/mês 20.418,49 

Casto Horário 32,72 

53 
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UIXADA 

1 
ro 

Remuneração do Capital do Veículo (Mensal) - cotado CAMINHÃO VW 112802014- 6x2 equipado com 
compactador 

R$ 
Veíc. Preço (VP) 

INCLUSO 
IMPLEMENTO 

R$ 
Residual 

(VR) 

K 
VR/VP 

n(ano) 
Vida Útil 

J 
Juros (12 

meses) 

R$ 
Pmr (Mês) 

Quant. 
veículos 

R$ 
Total 

250.000,00 75.000,00 
0.30 10 12,00% 

1.787,50 
3 R$ 5.362,50 

Custo total de remuneração de capital dos veículos R$ 5.362.50 

Casto 
Horário 

R$ 	8,59 

Depreciação Mensal do Veículo 

Veíc. Preço (VP) Residual (VR) 
O 

Depreiacáo 
Mensal 

Quant. 
Veículos 

Total (R$) 

R$ 	250.000,00 75.000,00 1.458,33 
3 R$ 

4.375,00 

Custo total de depreciação de veículos R$ 	4.375,00 

Casto Horário R$ 	7,01 

7.3 Composição mensal dos veículos 

7.3.1 Detalhamento de Caminhão Compactador 15m3  

Quilometragem percorrida 

N° Veículos 3,00 

dia/mês 26,00 

Viagem/veículo/dia 2,33 

km/dia/veículo 69,90 

km/viagem/veículo 30,00 

km/mês 5.452,20 



Lubrificantes (óleos, graxas e filtros) 
Insumos Preço tinit.(R$) Valor(R$) 

óleo cárter 25,00 817,83 
óleo cx. Mud./difererencjal 12,00 65,43 
óleo cx. hidráulico 27,00 0' 

4, 	t" 36,80 
graxa 9,00 f 49,07 
filtros 44 176,65 
lavagem 40,00 

, K 	>'$/mês 
960,00 

2.105,78 
Custo Horário 3,37 

Pneus e câmaras 

Insumos Preço Unit. (R$) Valor(R$) 
Pneus e câmaras 22.800,00 4.143,67 
Custo total de pneus e câmaras para veículos 4.143,61 
vida útil de 30.000 km, inclusive 01 jogo de 
recapagem 

Custo Horário 6,64 

Manutenção 

Insumos Preço Unit(R$) Valor(R$) 

Manutenção Mensal p/ 01 veículo R$ 	230.000,00 2.300,00 

Manutenção Mensal p103 veículo 6.900,00 

Custo Horário R$ 	11,06 

gastos com reparos, incluindo materiais, peças e acessórios de reposição correspondem ao 
coeficiente de reparos de 12% a.a, incidente sobre o valor de aquisição do equipamento sem o valor 
dos pneus, com vida útil de 5 anos 

Tributos,Seguros 
e Taxas 

Anual Mês 

Preço Unit(R$) Valor(R$) 

*IPVA de 1,5 %a.a 250.000,00 312,50 

Seguro obrigatório e licenciamento 950,00 79,17 

R$/mês/veic. 391,67 

P13 veiculo 1.175,00 

Custo Horário R$ 	1,88 

/ 



km/mês 

Consumo 
(km/litro) 
preço(RS/litro) 

R$/mês 

3.634,80 

3,00 

7,49 

9.074,88 

R$ 	21,81 Custo Horário 

Quilometragem percorrida 

N° Veículos 2,00 

dia/mês 26,00 

Viagem/veículo/dia 2,33 

km/dia/veículo 69,90 

km/viagem/veiculo 30,00 

km/mês 3.634,80 

F;tSo WalI 
preleltun 

E 
CREA 

Quixidá 
Civil 

74j9S$4 

Combustível 

7.3.2 Detalhamento de Caminhão Basculante Resíduos Domiciliar 12m3  

Remuneração do Capital do Veiculo(Mensal) -  cotado caminhão mb 1620 capacidade 10 m' 	-__!- 
as 	 R$ 	 K 	 n(ano) 	 J 

Ve4c. Preço (VP) Residual (VR) 	VR/VP 	Vida útil 	Juros (12 
INCLUSO 	 meses) 

IMPLEMENTO 

Quant. 
Velados Total 

10 2 
200.000,00 

0,30 
60.000,00 

12,00% R$ 
1.430,00 

1.430,00 

Custo total de remuneração de capital dos veículos 

Custo Horário R$ 6,88 

R$ 
1.430,00 

Depreciação Mensal do Veículo 

V.lc. Preço (VP) 
RS 

Residual (VR) 
D 

Depreiacão 
Mensal 

Quant 
Velculos 

Total(R$) 

200.000,00 
R$ 

60.000,00 

R$ 
1.166,67 

2 1.166,67 

Custo total de depreciação de veículos 1.166.67 
Custo Horário R$ 	5.61 
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Lubrificantes (óleos, graxaiflftros) 
Insumos Preço UniL (RS) Valoi(R$) 

óleo cárter 25,00 272,61 
óleo cx. Mudjdifererencial 12,00 21,81 
óleo cx. hidráulico 27,00 12,27 
graxa 9.00 16.36 
filtros 58,88 
lavagem 40,00 320,00 

R$/mês 701,93 
Custo Horário 	J R$ 3,37 

Pneus e câmaras 
Insumos Preço UnIt. (R$) Vaior(RS) 

Pneus e câmaras (conjunto 06 pneus) 22.800.00 1.381,22 

Custo total pneus e câmaras para veículos 1.381.22 

Custo Horário R$ 	6,64 
vida útil de 30.000 km. inclusive 01 jogo de recapagem 

Manutenção 
Insumos Preço Unit. (R$) V.lor(R$) 

Manutenção Mensal p101 veículo R$ 	181.600,00 1.816,00 
Manutenção Mensal p101 veículo 1.816,00 

Custo Horário 	-. -. 	8,73 
gastos com reparos, incluindo materiais, peças e acessórios de reposição correspondem ao coeficiente de reparos de 12% a.a, 
incidente sobre o valor de aquisição do equipamento sem o valor dos pneus, com vida útil de 5 anos 

Tributos, 
Seguros e Taxas 

Anual Mês 

Preço Unit. (R$) Valor(RS) 

IPVA de 1,5 %a.a 200.000,00 250,00 
Seguro obrigatório e licenciamento 950,00 79,17 

R$/mõslvek. 329,17 
P1 1 veiculo 329,17 
Custo Horário f R$ 	1,58 



Combustível 

km/mês 4.160,00 

Consumo 

(km/litro) 
preço(RS/litro) 

3,00 

7,49 

RI/mês 10.386,13 

Custo Horário RI 	24,97 

PRtfE;TvRÃ( 	- 

QUIXADA 

7.3.3 Detalhamento Caminhão basculante Resíduos Especiais de 12m3  

Remuneração do Capital do Veiculo(Mensal) - cotado caminhão mb 1620 capacidade 10 m1  
RI 

V&c. Preço (VI') 
INCLUSO 

IMPLEMENTO,  

RI 
Residual (VI» 

K 

VRIVP 
n(ano) 

Vida Útil 

.1 

Juros (12 
meses) 

RI 
Pmr (Més) 

Quant. 
Veículos 

RI 
Total 

200.000,00 60.000,00 
0,30 10 12,00% 

1.4300 
2 2.860,00 

Custo total de remuneração de capital dos veículos RI 
2.860,00 

Custo Horário R$ 6,88 

Depreciação Mensal do Veículo 

RI 
Velc. Preço (VP) 

RI 
Residual (VI» 

O 
Deprelacio 

Mensal 

Quant. 
Veículos 

Total (RI) 

RI 
200.000,00 

RI 
60.000,00 

RI 
1.166,67 

2 2.333,33 

Custo total de depreciação de veículos 2.333,33 

Custo Horário RI 	5,61 

0 

Quilometragem percorrida 

N° Veículos 2,00 

dia/mês 26,00 

Viagem/veiculo/dia 2,00 

km/dia/veículo 80,00 

km/viagem/veículo 40,00 

km/mês 4.160,00 



- 
j QUIXADA 

Lubrificantes (óleos, graxas e filtros) 
Instamos Preço UnIt (R$) Valor(R$) 

óleo cárter 25,00 624,00 
óleo cx. Mud./difererencial 74' 12,00 49,92 
óleo cx. hidráulico - 27,00 28,08 
graxa 

í  

900 37,44 
filtros t**a 134,78 
lavagem  40,00 640,00 

R$/mês 1.514,22 
Custo Horário 1 3,64 

Pneus e câmaras 
Instamos Preço Unit. (R$) Valor(R$) 

Pneus e câmaras (conjunto 06 pneus) 22.800,00 3.161.60 
Custo total pneus e câmaras para veículos 3.161,60 

Custo Horário R$ 	7,60 
vida útil de 30.000 km, inclusive 01 jogo de recapagem 

Manutenção 
Instamos Preço UnIt(RS) Valor(R$) 

Manutenção Mensal p101 veículo R$ 	181.600,00 1.816,00 

Manutenção Mensal p/2 veículos 3.632,00 

Custo Horário R$ 	8,73 
gastos com reparos, incluindo matertais, peças e acessórios de reposição correspondem ao coeficiente de reparos de 12% a.a, 
incidente sobre o valor de aquisição do equipamento sem o valor dos pneus, com vida útil de 5 anos 

Tributos, 
Seguros e Taxas 

Anual Mês 

Preço Unit.(RS) Valor(RS) 

IPVAde 1,5%a.a 200.000,00 250,00 

Seguro obrigatório e licenciamento 950,00 79,17 

PS/rn4s/ve3c. 329,17 

P/ 2 veículos 658,33 

Custo Horário R$ 	1,58 



7.3.4 Detalhamento Veículo Caminhão com Carroceria de madeira 14m3  

Combustível 

km/mês 2.080,00 
Consumo 
(km/litro) 
preço(R$/litro) 

2,50 

7,49 

R$/mês 6.231,68 

Custo Horário 14,98 

Remuneração do Capital do Veículo(Mensal) - cotado caminhão Førd Cargo 4532 com carroceria de 14 
basculante 6m' Para volumosos 

RI 
vale. Preço (VP) 

INcLuso 
IMPLEMENTO 

RI 
Residual (VR) 

PC 
VRIVP 

n(ano) 
Vida Útil 

3 
Juros (12 
meses) 

RI 
Pmr (Mts) 

Quant. 
Ve4culos 

RI 
Total 

R$ 
150.000,00 45.000,00 

0,30 10 12,00% 
1.072,50 

2 2.145,00 

Custo total de remuneração de capital dos veículos R$ 
2.145,00 

Custo Horário R$ 5,16 

Depreciação Mensal do Veículo 
RI 

vele. Preço (VP) 
RI 

Residual (VR) 
O 

D.çtelaclo 
Mensal 

Quant. 
v.4culos 

Total (RI) 

150.000,00 45.000,00 875,00 
2 1.750,00 

Custo total de depreciação de veículos 1.750,00 

Custo Horário R$ 	4,21 

Quilometragem 
percorrida 
N° Veículos 2,00 

dia/mês 26,00 

Viagem/veículo/dia 2,00 

km/dia/veículo 40,00 

km/viagem/veículo 20,00 

km/mês 2.080,00 



PflFtr?uRAOt 

UIXADA 

Lubrificantes (óleos, graxas e filtros) 
Insumos Preço Unit.(R$) Valor(U) 

óleo cárter 25,00 312,00 
óleo cx. Mudjdifererencial 12,00 24.96 
óleo cx. hidráulico 27,00 14,04 
graxa 9,00 18,72 
filtros 67,39 
lavagem 40,00 640,00 

R$/mês 1.077,11 

R$ 2,59 Custo Horário 

Pneus e câmaras 
Irisurnos Preço Unit(R$) Va$or(R$) 

Pneus e câmaras 17.100,00 1.185,60 
Custo total pneus e câmaras para veículos 1.185,60 

vida útil de 30.000 km. inclusive 01 jogo de recapagern Custo Horário 2,85 

Manutenção 
Insumos Preço Untt(R$) ValoflR$) 

Manutenção Mensal p/ 01 veículo R$ 	131.600,00 1.316,00 

Manutenção Mensal p102 veículo 2.632,00 

Custo Horário R$ 	6,33 
gastos com reparos, incluindo materiais, peças e acessõrios de reposiçSo correspondem ao coeficiente de reparos de 12% a.a. 

incidente sobre o valor de aquisição do equipamento sem o valor dos pneus com vida útil de 5 anos 

Tributos, 
Seguros e Taxas 

Anual Mês 

Preço Unit(RS) Valor(RS) 

IPVAde 1,5%a.a 150.000,00 187,50 

Seguro obrigatório e licenciamento 9500 79,17 

R$/mls/v.4c. 266,67 

P/1 veículo 533,33 

Custo Horário 	, 1,28 
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RESUMO DO ORÇAMENTO 
OBRA: PROJETO BÁSICO DE LIMPEZA 	- 	 . 	-- 

RESIDSSOL!SPAaAOY..;-., 	——— 
CATA . 	4107Q022 901. 

202103 54M b€so'a&çAe 
coeos0c3pø.*as 

.2202 Fon..,.  
3€M o€5O&4MÇAC  

12 31% 

000% 

S 

7010% 

000% 
0t2022 

DESCRIÇÃO: PROJETO BÁSICO PARA SERVIÇOS DE L.V'EZA .RB&\A PARA 0 
MUMC4PIO 0€ QUXADA s 

3(NÇA 

SNWi 
LOCAL: CENTRO DE QUIXADA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIXADÁ 

CÓDIGO DESCRIÇÀO 
	

PREÇO TOTAL 	% 

1 	 COLETA MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS 	 2.226.808,00 	32.60 

1.1 	MÃO DE OBRA 	 97716.64 	1,43 

1.2 	VEICULOS E EQUIPAMENTOS 	 s 	 78080.18 	1.14 

1.3 	FARDAMENTOS. EPIS E FERRAMENTAS 	 'a 	 " 	 9684.18 	014 

2 	 COLETA MANUAL DE RESiDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS URBANOS 	 01 .4) 	*09.005.44 	11,81 

2.1 	MÀO DE OBRA 	 3524004 	0.51 

22 	VEICIJLOS E EQUIPAMENTOS 	 28525.44 	0.42 

23 	FARDAMENTOS EPS E FERRAMENTAS 	 3650.64 	0.05 

COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DE PODA, VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE CONSTRUÇÕES E DEMOLIÇÕES 	 $12.381,40 	12.74 

31 	MÃO DE OBRA 	 25 515,12 	0.37 

32 	VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 	 44003.16 	064 

33 	FARDAMENTO, EPI'S E FERRAMENTAS 	 3180.17 	005 

4 	 SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS 	 1.666.913.92 	22.88 

4.1 	MÃO DE OBRA 	 101 051.86 	'48 

42 	FARDAMENTOS EPI'S E FERRAMENTAS 	 29 524 30 	043 

5 	 SERVIÇO DE CAPINAÇÃO, ROÇAGEM. RASPAGEM DA LINHA D'ÁGUA E PINTURA DE MEIO FIO 	 1.373.639,04 	20,06 

51 	MÂODEOBRA 	 58 299 15 	085 

6.2 	FARDAMENTOS, EPI'S E FERRAMENTAS 	 5617077 	062 

	

VALOR MÉDIO MENSAL COM 60: 	670.645,65 	100,00 

	

VALOR ORÇAMENTO SEM ODI 	5.666 285,04 

	

VALOR 8131 	1 181.462.76 

	

VALOR TOTAL 12 MESES COM BOI 	6.847 747.80 

Sois Milhões Oitocentos o Quarenta o Sete Mil Setecentos o Quarenta o Sete roais o Oitenta centavos 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: PROJETO BÁSICO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS 
RESIDIJOS 501,1005 PARA O ULJNICiPIO DE OUIMDÃ 

DATA 	14/07/2022 BOI: 20 85% 

!1IN*A 
51W1 

	

------- 	- 

	

7 SIM 0I3G 	CA0 
2e3 5CM 0ISO.*nÇSø 
00~ P*Øa$ 

112.71% 	71.07% 
112$I% 	nw's 

_____ 

ISI 

ova 

OCSCRIÇADI PROJETO BÁSICO PARA SERVIÇOS DE UIJPEZA URBANA PARA O 11271% MUMCI PIO DE QLMXAD& 
LOCAL: CENTRO DE QUIMOÁ 	 LI P'N. 

C  

	

0.mQ% 	0,00%CLIENTE:PREFEITURA MUMOPAJ..  DE QUIM 	 o; 

1.1.1. CP-GCR4I - GARI COLETOR DE RESÍDUOS (MÊS) 

MÊS 1.00000000 150,00 150.00 CP-CBA0I CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONFORME CONVENÇÃO 	PRÓPRIA 
COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS 

CP.VAL.01 CUSTO DE VALE DE ALIMENTAÇÃO 	 PRÓPRIA DIA 26 21.00 548.00 

CP-Pt.R4I PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS GARI COLETOR 	 PRÓPRIA MÊS 1.00000000 Ileso 118.99 

TOTAL GERAL- 114.19 

CP'INS'Ol 	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 	 PRÓPRIA 	% 0.40000000 	1.212,00 484.80 

CP-ENC4CR ENCARGOS GARI COLETOR DE RESIDUOS 	 PRÓPRIA 	% 0.71070000 	1.277.59 907.96 

CP-SAL-01 	SALÁRIO BASE GARI CONVENÇÃO CE000I 53.2022 	 PRÓPRIA 	MÊS 7.00000000 	1.277.59 1277.59 

TOTAL MAO DE OBRA: 2470,37 

VALOR: 3.406,38 

1.12. CP-MCLP.01 

CPCBA4I 

-MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA (MÊS) 

MÊS 1.00000000 	150.00 150,00 CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONFORME CONVENÇÃO 
COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS 

PRÓPRIA 

CP-VAL-02 CUSTO DE VALE DE ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA DIA 28. 	 16.00 416.00 

TOTAL GERAL- 10.00 

CP-INS01 ADICIONAL DEINSALUBRIDADE 	 - 	- PRÓPRIA % - 0.40000000 	1.212.00 48.4.80 

CP-ENC- 
MCLP 

ENCARGOS SOCIAIS MOTORISTA DE CAMINHÃO PRÓPRIA % 0.71070000 	1.796.69 1.276,91 

CP-SAL-02 SALÁRIO BASE MOTORISTA CONVENÇÃO CE000623.2021 PRÓPRIA MÊS 1.00000000 	1.796.69 1.796.69 

TOTAL MAO 0€ OBRA: 3554.40 

VALOR: 4.124.40 

1.1.3. CP.ENC-TURMA - ENCARREGADO DE TURMA (FISCAL DE LIMPEZA PÚBLICA) (MÊS) 
- 	- 	- 	-----. 	 ----- - - 

- 	- 

CP'CBA-Ot CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONFORME CONVENÇÃO 
COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS 

PRÓPRIA MÊS 1,00 150.00 150.00 

CP.VAbOI CUSTO DE VALE DE ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA DIA 26.00000000 21.00 546.00 

CP.P1fi-01 PRÓPRIA MÊS 1.00000000 116.99 118.99 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS GARI COLETOR 

CP.INS.O? 
- 	J 

ADICIONALDEINSALUBRIDADE PRÓrIA % 

TOTAL GERAL: 94$9 

020000000 1.212.00 242.40 

CP.ENCENC '- 'FRIA % 0.71070000 1.707.55 1.213.56 ENCARGOS SOCIAIS ENCARREGADO DE TURMA 

CP-SAL'ENC SALÁRIO BASE ENCARREGADO DE TURMA CONVENÇÃO / RÓPRIA 
CE00017812022 

MÊS 1,00000000 1.707.55 1.707,55 

/ 	--, 	- 

TOTAL MAO 0€ OBRA: tISOJI 

VALOR: 3.978.60 

11.2.1. CP-I0683.COMP - CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA COMPACTADORA DE RESIOUOS COM CAPACIDADE IGUALA lSm' (CHP) 
I(UND) 

" 1,~  1 -". IM sØtuo  



i~ 	1# 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: PROJETO BÁSICO DE LJMPEZA URBMLA E MANEJO DOS 
RESIDIJOS 501.1005 PARA O hIUNICIPIO DE O'ji)Ç0Â  

DATA 	1410712022 	 :2086% 

• 41 DESCÇAO: PROJETO "CO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O 
MUNICÍPIO 0€ QUIXADA sac 

loNtRA 
SNI 

~on,o2 . II* 	 112,71% 	- 

	

027 SEM x~~'1271% 	71.07% 

	

202Z03 SEM D1SO.ER4ÇAØ 	112.51% 	70,00% 

	

cowosçøcs pR00A3 	0.00% 	0.00% 

@2Q022 
0&' 
0V20r 

LOCAL: CENTRO DE ou~ 

CUENTL PREFEITURA MUMOPAJ. DE QUIXADA 

CP-COMB-ØI COMBUSTÍVEL COMPACTADOR 1 ShP COLETA DOMICILIAR (CHP) PRÓPRIA H 200.0000 32.72 0.544.00 

CP-OMV-01 DEPRECIAÇÃO MENSAL DO VEÍCULO COMPACTADOR 15W 
COLETA DOMICILIAR (CHP) 

PRÓPRIA II 200.00000000 7.01 1.402.00 

CP-LUBRI-OI LUBRIFICANTES COLETA DOMICILIAR (CHP) PRÓPRIA II 200,00000000 3,37 674,00 

CPMANIJT- 
01 

MANUTENÇÃO DO VEICULO COMPACTADOR ISM' COLETA 
DOMICILIAR (CHP) 

PRÓPRIA II 200.00000000 11.06 2,212.00 

CP'PN.CAM- 
DI 

PNEUS E CAMARAS COLETA DOMICILIAR (CHP) PRÓPRIA H 200.00000000 6.64 1.328,00 

CP'RCV-Ol REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DO VEÍCULO COMPACTADOR 15W 
COLETA DOMICILIAR (CHP) 

PRÓPRIA H 200.00000000 8.59 1.718.00 

CP-TX-SEG- 
01 

TRIBUTOS. TAXAS E SEGUROS COMPACTADOR 15W COLETA 
DOMICILIAR (CHP) 

PRÓPRIA H 200 1.88 376.00 

TOTAL OLRAU 14.254.00 

VALOR: 14.26400 

.2. CP40690BASC2 - CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE 12 M3 COLETA DOMICILIAR E COMERCIAL(CHP) (UND) 

CPCaIB-os COMBUSTÍVEL BASCULANTE I2W COLETA DOMICILIAR (CI-IP) PRÓPRIA ' H 200.00000000 21.81 4.382.00 

CP-DMV-05 DEPRECIAÇÃO MENSAL DO VEICULO BASCULANTE 12100 COLETA 
DOMICILIAR (CHP) 

PRÓPRIA 1-1 200.00000 5.6' 1.122,00 

CP-LUB$I.Ol LUBRIFICANTES COLETA DOMICILIAR (CHP) PRÓPRIA H 200,0000 3,37 674,00 

CPMANUT- 
05 

MANUTENÇÃO DO VEICULO BASCULANTE 12M' COLETA 
DOMICILIAR (CHP) 

PRÓPRIA H 2001 8.73 1.746.00 

CP-PN-CAM' 
01 

PNEUS E CÂMARAS COLETA DOMICILIAR (CHP) PRÓPRiA H 200.0000 6.64 1.328,00 

CP'RCVOS REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DO VEICULO BASCULANTE lZm' 
COLETA DOMICILIAR (CHP) 

PRÓPRIA II 200,0000 6.88 1,376,00 

CP-TX-SEG- 
05 

TRIBUTOS. TAXAS E SEGUROS BASCULANTE 1210- COLETA 
DOMICILIAR (CHP) 

PRÓPRIA H 200.00000000 1.58 315,00 

TOTAL GERAL. 10504,00 

VALOR: 10.924,00 

1.3.1. 1004417 - EPI -UNIFORME DE TRABALHO COMPLETO EM BRIM (UN) 

VALOR: 

1.3.2. 1007307 - EPI . MASCARA DESCARTAVEL CONTRA POEIRA-RESPIRADOR CONTRA P0 PFFI (UN) 

VALOR: 
	

1,69 

1.3.3. 00012812 -LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO r CM) (PAR) 

VALOR: 11,38 

1.3.4. 00036145 . BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO (PAR 

VALOR: 38,34 

  

1.3.6. 18933 . PÁ DE BICO (UN) '7 

VALOR: 	 27.96 

Paot"a 2 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: PROJETO BÁSICO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS 

RESÍDUOS S&IDOS PARA O MUNICIPO DE GUIXADA 
DATA: 1407Qfl :20,85% 

ocic*çAo: PROJETO BÃ&co PA SER1ÇOS DE LIMPEZA 	-- 	- -RÃ O 28Z MUMdPIO DE QUIXADA 	 *tO Pá. W?flA 

________________________________________ 

flfSa 

@t SIM DISOM*AÇAO 

"22t3 5M ~~ 

COVPOSÇO(S P*04$ 

"2."- 

	

74% 	7107% 

	

11251% 	704% 

	

0.06% 	0.60% 

0li2Ct2 

0&'l 

OQ7Ofl 

LOCAL, CENTRO DE OIJ1MDA 

CLIENTE: PREFEITURA MUMOPAL DE OUIXADÁ 

2.1.1. CP-GCR01 - GARI COLETOR DE RESÍDUOS (MÊS) 

CP'CBA'Ol 	CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONFORME CONVENÇÃO 
COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS 

PRÓPRIA - MÊS - 

- 

1,00000000 	150.00 15.00 

CP-VAL-01 CUSTO DE VALE DE ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA DIA 26.00000000 	21.00 546.00 

CPPLROI PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS GARI COLETOR PRÓPRIA MÊS 1.00000000 	118.99 118.99 

TOtASOIRAL: *74*6 

CP-INS-01 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 	 - PRÓPRIA % - -- 	0.40000000 1.212.00 484.80 

CP.ENC.GCR ENCARGOS GARI COLETOR DE RESÍDUOS PRÓPRIA % 0.71070000 1.277,59 007,98 

CP-SAL-01 SALÁRIO BASE GARI CONVENÇÃO CE000I 532022 PRÓPRIA MÊS 1.00000000 1.277.59 1277.59 

TOTAL MAO DE OBRA: 2670.57 

VALOR: 3.456,36 

2.1.2. CP-MCLPOI -MOTORISTA DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA (MÊS) 

PRÓPRIA MÊS 1,00000000 150,00 150.00 CPC8A0I CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONFORME CONVENÇÃO 
COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS 

CP-VAL02 CUSTO DE VALE DE ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA D4A 26,00000000 16.00 418,00 

TOTAL GIRAS: 666.80 

CP-INS-01 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PRÓPRIA % 0,40000000 1.212.00 - -- 464.80 

CP•ENC- 
MCLP 

ENCARGOS SOCIAIS MOTORISTA DE CAMINHÃO PRÓPRIA % 0,71070000 1.796.69 1,276,91 

CP-SAk02 SALÁRIO BASE MOTORISTA CONVENÇÃO CE000623t'2021 PRÓPRIA MÊS 1,00000000 1.706,69 1.796,69 

TOTAL MÃO DE OBRA: 340,40 

VALOR: 4.124,40 

.2.1. CP-I0690-BASC 

CP-COM" 

-CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE 12 M3 

COMBUSTÍVEL BASCULANTE 12W COLETA ESPECIAL (CHP) 

COLETA ESPEC 

PRÓPRIA 

AL(CHP) 

H 

(UNO) 

200.00000000 24.97 4.994.00 

CP-DMVM2 DEPRECIAÇÃO MENSAL DO VEÍCULO BASCULANTE 12W COLETA 
ESPECIAL (CHP) 

PRÓPRIA H 200,O000 5,67 1.122,00 

CP-LUBRI-02 LUBRIFICANTES BASCULANTE 12W COLETA ESPECIAl. (CHP) PRÓPRIA H 200,00® 3,64 728.00 

CP.MANUT. 
02 

P.LAMJTENÇÃO BASCULANTE 12W COLETA ESPECIAL (CHP) PRÓPRIA H 200.00000000 8.73 1.746.00 

CP-PN-CAM- 
02 

PNEUS E CÂMARAS BASCULANTE 12W COLETA ESPECIAL (CHP) PRÓPRIA H 200,00000 7.60 1.520,00 

CP-RCV02 REMUNERAÇÃO DO CAPITAL BASCULANTE 12W COLETA 
ESPECIAL(CHP) 

PRÓPRIA H 200,0000 6.88 1.376,00 

CP.TX-SEG- 
02 

TRIBUTOS SEGUROS E TAXAS BASCULANTE 12W COLETA 
ESPECIAL (CHP) 

PRÓPRIA H 200,00000000 1,58 316,00 

TOTAL GERAS: 11102.80 

VALOR 11.102.00 

2.3.1. 1004417 - EPI -UNIFORME DE TRABALHO COMPLETO EM BRIM (UNI 

VALOR: 76,10 

  



2.3.2. 00012892 -LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7 CM) (PAR)  

3 tib)s 	 

VALOR: 11.36 

VALOR: 1,49 

VALOR: 34.34 

VALOR: 27,96 

2.3.3. 1001301 - EPI -MASCAM DESCARTA VEL CONTRA POEIRA-RESPIRADOR CONTRA P0 PFFI (UN) 

2.3.4.00038145 - BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO (PAR) 

•
.5. 18933- PÁ DE BICO (UN) 

tW QUIXADÁ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: PROJETO BÁSICO DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS 

RESIDSSÓLIDSPARAOMUWrJPIODE0UI)Ç.,  
PROJETO BÁSICO PARA SERVIÇOS DE  LIMPEZA URBANA  PW O 
IAUNIdPIO DE OLSMDA 

SEINFRA 
SIW 

DATA: 1410712022 

- 
027 SIM DESONEXAÇAO 

?flZCJ *M O€SOMnÇAO 

C0M0o5çaEs PROPRAS 
1_ 

B: 2085% 

	

11231% 	71.07% 

	

112.51% 	70j0% 

	

0% 	000% 

-- 

W2W 

04Q 

o€scffiçAo: 

LOCAL: CENTRO DE QLXADA 

CLiENTE: PREFEITURA MUNIOPAL DE OUXADA 

3.1.1. CP-GVP-01 

CP-CBA-01 

- GARI VARREDOR/CAPINADORIPODADOR (MÊS) 

-T -- 	-- 

PRÓPRIA MÊS 

- 

1.0000 	150,00 150,00 CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONFORME CONVENÇÃO 
COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS 

CP-VAL'OI 	CUSTO DE VALE DE ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA DIA 28.00000000 	 21.00 548.00 

CP-PLR'02 	PARTICIPAÇÃO 	NOS 	LUCROS 	GARI 
VARRE DORPODADOR1CAPINADOR 

PRÓPRIA MÊS 1.0000 	 69.89 69.89 

TOTAL GERAL: 798.118 

CP.INS-Ol ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 	 PRÓPRIA 0.20000000 	1.212.00 242.40 

CP-ENC-GVP ENCARGOS SOCIAIS GARI VARREDORCAPINADOWPODADOR 	PRÓPRIA 	% 0.10070000 	1.308,82 930.18 

CP-SAL-0I SALÁRIO BASE GARI CONVENÇÃO CE000153t2022 	 PRÓPRIA 	MÊS 1 .000 	1.277.59 1,277.59 

TOTAL MAO DE GIRA: 2,450.17 

VALOR: 3.214.04 

1.1.2. CP-MCLP-01 - MOTORISTA DE CAMINHÃO DE UMPEZA PÚBLICA (MÊS) 

CP-CBA-01 CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONFORME CONVENÇÃO 
COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS 

PRÓPRIA MÊS 1.00O 150.00 150,00 

CP.VAL-02 CUSTO DE VALE DE ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA DIA 26.00000000 16.00 416.00 

CP-INS-0I ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 	
[ 

/PRÓPRIA 	% 

TOTAL GERAL: 5*00 

0,4000 	1.212.00 484.80 

CP-ENC- 
MCLP 

ENCARGOS SOCIAIS MOTORISTA DE CAA4INI-t&0 	 JfJ 
111/ 

AÓPRIA 	% 0,71010000 	1.796.69 1.276.91 

CP-SAL-02 SALÁRIO BASE MOTORISTA CONVENÇÃO CE000623.202I PRÓPRIA 	MÊS 1.00000000 	1.796,69 1796.69 

TOTAL MAO 0€ OBRA: $351,40 

VALOR: 4.12440 

[2.1. CP40691-BASC - CAMINHÃO EQUIPADO COM CARROCERIA 14W PARA COLETA DE PODA E VOLUMOSOS (CHP) (UND) 

flgna 4 



3.3.6.18933 . PÁ DE BICO (UN) ,/ 

'  ALk 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OJETO BÁSICO DE 1 MPFIA URBANA E MANEJO DOS 

SSOLID0SPARAOMI~ICÍPIO0EOLM)(ADÁ 
DATA 14O70fl Ia: 20*6% 

"7Vr; 	 't'7' - 

TO sÁsco PARA SER1ÇOS 0€ LIMPEZA URBANA PARA O 
MUMCIPIO DE OLPXADA 
CENTRO DE OLMXADÁ 

 510 
~RA W~019~ 
~Mote~ 
004eOSçØS$PROmA* 

112.71% 	. 

Iii JI% 	70.07% 
11111% 	*50% 

0SI2I 
04GW 

CtJEIITE: PREFEITURA MUMOPA1, DE QUIXADA 0.00% 	OS 

CP-COMB'03 COMBUSTÍVEL VEÍCULO DE COLETA DE PODA E VOL. (CHP) - PRÓPRIA - H 200.0000 14.98 2.gg00 

ÇP-DMV-03 DEPRECIAÇÃO MENSAL DO VEÍCULO COLETA DE PODA E VOL. 
(CHP) 

PRÓPRIA H 200.00000000 4.21 842.00 

CP-LUBRI-03 LUBRIFICANTES COLETA DE PODA E VOL. (CHP) PRÓPRIA H 200,00000 2.59 518,00 

CP4AANUT- 
03 

MANUTENÇÃO VEÍCULO COLETA DE PODA E VOL. (CHP) PRÓPRIA H 200.00000000 6.33 1.286,00 

CP-PNCAM 
03 

PNEUS E CÂMARAS VEÍCULOS COLETA DE PODA E VOL. (CHP) PRÓPRIA II 200,00000000 2.86 570,00 

CP-RCV-03 REMUNERAÇÃO 00 CAPITAL DO VEÍCULO COLETA DE PODA E 
VOL. (CHP) 

PRÓPRIA H 200.00000000 5.16 1.032.00 

CP-TX-SEG- 
03 

TRIBUTOS TAXAS E SEGUROS VEICULOS COLETA DE PODA E VOL. 
(CHP) 

PRÓPRIA II 200.00000000 1,28 256.00 

a 

TOTAL GERAL: 7.4*0.00 

VALOt 7.480,00 

3.2.2.10785. RETRO ESCAVADORA DE PNEUS (CHP) (H) 

12826 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS SEINFRA H 1.00000000 48,00 46,01 

12103 MANUTENÇÃO SEINFRA H 19.00670000 1.00 19.01 

2102 JUROS SEINFRA H 1,12610000 1,00 1.13 

12$27 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS SEINFRA H 1,00000000 28.44 2*44 

12701 DEPRECIAÇÃO SEINFRA H 12.61110000 1.00 12.67 

TOTAL MATERIAL: 107,2$ 

VALOR: 1073$ 

3.3.1. 1004417 . EPI UNIFORME DE TRABALHO COMPLETO EM BRIM (UN) 

VALOR: 
	

16.10 

j.2. 1007307 - EPI - MASCARA DESCARTAVEL CONTRA POEIRA-RESPIRADOR CONTRA P0 PFFI (UN) 

L VALOR: 
	

1,69 

3.3.3. 00012$92. LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO '7' CM) (PAR) 

VALOR: 11.35 

3.3.4. 00036145 -BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO (PAR) 

4.1.1. CP-GVP-01 -GARI VARREDORJCAPINADORIPODADOR (MÉS) 

pára 5 



VALOR: 188,00 

6.1.1. CP-GVP-01 -GARI VARREDORICAPINADORIPODAOOR (MÊS) 

RELATÓRIO ANALiTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

OBRA: PROJETO BÁSICO DE LIMPEZA URBANA E P/ANEJO 00$ 
RESJDLCIS SÕLIOCG PARA O MUMCIPIO DE OLJIXADA 

DATA: 407I2022 1101: 2085% 

5C#M 

!JNI 

-'-' - 

I 1W 0110*RAÇAQ 
2022,035W DESOP6AGAO 

coMPOSICOIS R&RLAS 

112fl% 

112,71% 

112.5% 

000% 

70.00% 

O 00% 

7187%  

04'2022 

t.W QIrZbÁ Dt*CÇAO: PROJETO BÁSICO PARA SERVIÇOS DE UMPEZA URBANA PARA O 
MUNICIPIO 0€ OUIXACÁ 

LOCAL: CENTRO DE QUIXADA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUXADA 

CP-CM-01 CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONFORME CONVENÇÃO 
COLETIVA DOS FUNCIONÁRIOS 

PRÓPRIA MÊS 1.00000000 150.00 150,00 

CP-VAL-01 CUSTO DE VALE DE ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA DIA 26,00000000 21.00 546.00 

CP-PLR'02 PARTICIPAÇÃO 	NOS 	LUCROS 	GARI 
VARRE DOR/PO DA DO RICA P INA DO R 

PRÓPRIA MÊS 1.00000000 69.89 69.89 

CP'INS'Ol ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

. 	..H..H 

PRÓPRIA 	% 

TOTAL GERAL 716,11 

0.20000000 

,,. 

1.212.00 242.40 

CP'ENC.GVP PRÓPRIA 	% 011070000 1.30692 930.18 ENCARGOS SOCIAIS GARI VARREDOR!CAPINADOWPOOAtOR 

CP-SAL-0I 	SALÁRIO BASE GARI CONVENÇÃO CE000153d2O22 	 PRÓPRIA 	MÊS 1.00000000 
- 

1.277.59 1.277.59 

- TOTAL MAQOCOBRA: 2.460,17 

VALOR: 3.216,06 

j
.l. 1004417. EPI - UNIFORME DE TRABALHO COMPLETO EM BRIM (UN)  

VALOR: 16,90 

4.2.2. 1007307 - EPI MASCARA DESCARTAVEL CONTRA POEIRA-RESPIRADOR CONTRA P0 PFFI (UN) 

VALOR: 1,61 

4.2.3.00012892 - LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO '1' CM) (PAR) 

VALOR: 11,35 

4.2.4.00038145 . BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO (PAR) 

VALOR: 36,34 

à. 
S. (8933- PÁ DE BICO (UN) 

VALOR: 27,15 

4.2.8.1018224 - FERRAMENTA -VASSOURA PIACAVA CHAPA COM CABO EM MADEIRA (UN) 

VALOR: 11,21 

4.2.7. 00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE SOA 60 L, PNEU COM CAMARA (UN) 

CP-CBA-0I CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS CONFORME CONVENÇAO 
COLETIVA 005 FUNCIONÁRIOS 

PRÓPRIA MÊS l500 150,00 

CP-VAL-01 CUSTO DE VALE DE ALIMENTAÇÃO PRÓPRIA DIA 28W000 21,00 546,00 

P-PLR-O2 PARTICIPAÇÃO 	NOS 	LUCROS 	GARI 
VARRE DOR/PODA DORICA PINA DO R 

PRÓPRIA MÊS 1,00000000 69.89 69.89 

TOTAL GERAL: 

PIrA 8 



-- 
QUIXADÁ 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: PROJETO BASCO DE L'VPEZA URBANA E MANEJO DOS 

R005 	 CjE 
DATA: 14.V7/20fl BOI 20M, 

C% 
WI SEM D(SONEIUÇAO 

20fl03 SEu 	5OICRCAO 
COMPO.CÕC3 ROPIAS 

112.74% 

112,74% 

11241% 

0.00% 

.S: 
7102% 

7010% 

0.00% 

e -, 

Q$4I 

0420n 

D€SCIbQAO: PROJETO BASCO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA 0 
MUNICÍPIO DE QUIXAD& 

s& 
MRA 

4dN1 LOCAL: CENTRO DE OLJUCAOA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL 0€ OLRXA& 

CP-INSOI ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PRÓPRIA 0.20000000 1.212,00 

CP-ENC4VP ENCARGOS SOCIAIS GARI VABREOOR/CAPINADOR/PODADCP PRÓPRIA 0,71070000 1.306.82 

CP-SAL-01 SALÁRIO BASE GARI CONVENÇÃO CE000I 53*2022 PRÓPRIA MÊS I.®0® 1.277.59 

242,40 

930,18 

1.277.69 

TOTAL MAO 0€ OBRA: 

VALOR: 

2.450.17 

3.216,06 

5.2.1. 1004417- EPI - UNIFORME DE TRABALHO COMPLETO EM BRIM (UN) ,Q*1 / 

   

VALOR: 76.90 

5.2.2.1007307 - EPI - MASCARA DESCARTAVEL CONTRA POEIRA-RESPIRADOR CONTRA P0 PFFI (UN) 

VALOR: 

5.2.3.00012892 - LUVA RASPA DE COURO. CANO CURTO (PUNHO 'r CM) (PAR) 

VALOR: 11,35 

5.2.4. 00038145- BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO (PAR) 

VALOR: 34.34 

5.2.5.18933 - PÁ DE BICO (UN) 

VALOR: 27,96 

5.2.8. 1018224 .FERRAMENTA - VASSOURA PIACAVA CHAPA COM CABO EM MADEIRA (UN) 

VALOR: 11.26 

5.2.7. 00002711 - CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE SOA 60 L. PNEU COM CÂMARA (UN) 

VALOR: 196.00 

5.2.8.12498 - SUPERCAL (1(G) 

VALOR: 

5.2.9.10183 - BALDE PLÁSTICO DE IOL (UN) 

VALOR: 

6.2.10.12M4 - ROÇADEIRA COSTAL (UN) 
	

i.y 

VALOR: 2.4.40.00 
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3.4 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL. 

0,94 DESPESAS FINANCEIRAS 

3.00 ISS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO • 5% X 601100 

RISCOS R 1.00 

TOTAL 5,31 

DESPESAS INDIRETAS DI 

AC 

DF 

COFINS 3.00 

P15 0.65 

TOTAL 6,66 

IMPOSTOS 

e 

QUIXADÁ 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: PROJETO BÁSICO DE LIMPEZA URBANA E MA'E.O DOS 

RESIDUOS SÓLIDOS PARA O MUNCIPO DE Q(JIXADA 
DATA ¶4V70D22 BOI: 208S% 

s r -' 
11271% 

1271% 

1125% 

o OOs 

s•  
- 

71.07% 

70W 

o 00% 

022022 
0S12021 

'2O22 

DtSCmÇAO: PROJETO BÁSICO PARA SERVIÇOS DE LiMPEZA URBANA PARA 0 
MLnCIPIO DE OUIMOÁ 

m 
I&RA 

SJN 

~-F. 

0V SEM DESC.FAAAØ 

2DUSSSEMOESOIERAÇAO 
com~ P*&A3 

LOCAL: CENTRO DE OVU(.AOA 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OnXAÁ 

COD DESCRIÇÃO 

B BENEFICIO 

50 GARM'ITINSEGUROS 0,281 

L LUCRO 674 

TOTAL 7.02 

BDI = 20,85% 

(((1+AC+S+R+G)(1 +DF)(1 +L))/(1 4))-1  



COO MÊS % HORA % DESCRIÇÃO 

INSS
/>,\'• 

20.00 20.00 

SESI çJ2./' 	J 
1,50 1.50 

SENAI 1.00 1,00 
\t 	',a 

INCRA 	 \t 0.20 0,20 

SEBRAE 0.60 0.60 

Salário Educaçao 2.50 2.50 

Seguro Corta Acidentes de Trabalho 3.00 3.00 

FGTS 8.00 8.00 

SECONCI 0.00 0.00 

TOTAL 36,80 36,80 

A2 

A3 

M 

AS 

A6 

A? 

A8 

A9 

A 	GRUPO A 

AI 

Repouso Semanal Remunerado 17.84 0.00 

Feriados 3.71 0.00 

Auxilio - Enfermidade 0.87 0.67 

130 $aláno 10.80 8.33 

Licença PaternidadE 0,01 0.06 

Faltas Justificadas 0.72 0.56 

Dias de Chuvas 1,55 0.00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Férias Gozadas 8.71 6.73 

Salário Maternidade 0.03 0.03 

TOTAL 16,46 

8 	GRUPO 8 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

69 

810 

Aviso Prévio Indenizado 5,40 4.11 

Aviso Prévio Trabalhado 0.13 0.10 

Férias Indenizadas 4.85 3.75 

Depósito Rescislo Sem Justa Causa 3.90 3.01 

lndenizaçáo Adicional 0.45 0.35 

TOTAL 14,73 11,38 

C2 

C3 

C4 

C5 

C 	GRUPO  

Cl 

' QUIXADÁ 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: 

- PROJETO BÁSICO 0€ LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS 
REs;DLCSSÕLoos PARA QMLnClpIODEouIxAa& 	_________ 

DATA: ¶4)Q7k232 BOI: 20.85% 

D€SCPiçAO PROJETO BÁSICO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA PARA O 
MUMO DE oux*aÁ OC 

SEINFRA 

SN1 

20fl02 

027 	%A D€SCNER&ÇAO 

7021035€VDÉSO'&RAÇAO 

COIIP0SCOES P*0p1M 

I2 76% 

Ii 76%71 07% 

112511 	T0i0% 

0.00% 	000% 

aflC7 

05/2021 

04/20V 
LOCAL: CENTRO DE OuIMDÁ 

CLIENTE: PREFEITURA MVMOPAJ. DE OI)XAAÁ 

GRUPO O 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 16,34 6,06 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,48 0.37 

TOTAL 16,82 6,43 

D 

Dl 

D2 

Horista = 112,76% 
Mensallsta • 71,07% 

A+B+C+D 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO 

N° CE20220978914 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

'1 _____ 
jfrR 	 RNP: 0617419884 

______ 

_____ 	 \* 	 Reg.slro: 334547CE 

2 Cedes de Contrato 	  

Contrataria: MUNICIPIO DE OUIXADA 	 CPF/CNPJ: 23.444.748/0001-89 

RUA TABELIÃO ENÉAS 	 N°: 649 

Complemento: 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: QUIXADÁ 	 UF: CE 	 CEP: 63900169 

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 

Valor: P8700000 	 T.po de contratante: Pessoa Juridlca de Direito Público 

Ação Institucional NENHUMA NÃO OPTANTE 

______ 3. Dado. da Obra/Serviço 	  

RUA TABELIÃO ENÉAS 	 Nt: 549 

Complemento. 	 Bairro: CENTRO 

Cidade: QUIXADÃ 	 UF: CE 	 CEP: 63900000 

Data de Inicio. 03/05/2022 	 Previsão de término: 3IfI22024 	Coordenadas Googrãficas: -4969885. -39.016707 

Finalidade: Ambiental 
	

Código: Não Especificado 

Prognetário: MUNICIPIO DE QUIXADA 
	

CPF/CNPJ: 23.444.748/0001-89 

_______ 4 Atividade Técnica 	  

14 - Elaboração 	 Quantidade 	 Unidade 

	

80 . Projeto > SANEAMENTO AMBiENTAL> SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE COLETA DE 	 1.00 	 un 
RESÍDUOS SÓLIDOS> 16.22] . DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 

	

80- Projeto >SANEAMENTO AMBiENTAL >SISTEMA DE ESGOTO/RESiDUOS> DE COLETA DE 	 1.00 	 Un 
RESÍDUOS SÓLIDOS> *822.4. DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

	

ProeIo > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS> DE COLETA DE 	 1.00 	 un 
RESÍDUOS SÓLIDOS '6.2.22- INDUSTRIAIS 

	

35- Elaboração de orçamento >SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS 	 1.00 	 un 
DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS> *5.2.2.1 . DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 

	

35- Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL >SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS 	 1.00 	 un 
>DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS > *6,2.2.4 -DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

	

35. Elaboração de orçamento> SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS 	 1.00 	 un 
> DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS> *8.2.2.2 -INDUSTRIAIS 

18. Fiscalização 	 Quantidade 	 Unidade 

	

60- Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL> SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS> DE 	 1.00 	 Un 
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS> (6.2.2.1 - DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA 

	

60-Fiscalização de obra> SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS> DE 	 1.00 	 un 
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS *6.2 2.4 - DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

	

60- Fiscaltzaç&o de obra> SANEAMENTO AMBIENTAL> SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS> DE 	 1.00 	 un 
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS> *622.2- INDUSTRIAIS 

Após a conclusão das atividades tócicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

_____ 5 Observações 	  

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
REFERENTE A LIMPEZA URBANA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ'CE. 

	 6. Declarações 	  

Decuro que eslo,j cumprindo as regras do acessibilidade previstas nas normas técncas da ABNT. na  legislação específica o no decreto ri 

	 7 Entidade de Clases 	  

NENHUMA- NÃO OPTANTE 

_______ 1. Responsavel Técnico 	  

FRANCISCO WALLVSSON PAIVA MAGALHÃES 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

jF. 

A aulricudace cesta ART pode se,  ve-ilcade 11 ht,ps/.cr..•c. siac co,  ,r.ipJico, cr'a Crave 391 
lmpe.sso e,,, 06/052022 a. OtOS 12 po-' $793 77 

WSW C!flC* 0(9 b' 
	I.crøecoecreace.og e' 

T* ~311153.5000 
	

Fax (56)  3453-5804 • 



Página 2)2 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6496, de ide dezembro de 1977 CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO 

N° CE20220978914 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

INICIAL 

_______ 8. Assinaturas 	  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Quixadá 	05  De  maio 	2022  

    

FRAIIC'ScO WAL PAIVA AOALPIAES - CPF 04' 219 063-06 

  

Pi'15,' 

 

    

Lal 
	

data 	 MUNiCPi0 DE OUIX 
	

23.444.74S1 49 

a lnformaçôe. 	
e'ro 

• A ART é vábda sornen!e guardo quitada. r,ed-anto apresentação do comp(Ovan* do pagamento ou conferénca no Sit ..  4  ea. 

0 compiovante do pagaento deverá ser apensado para cr'provação de Qutaçáo 

______ lo vaio, 

Valor da AAT R$88.78 	Regstrada em 05/05/2022 	Valor pago: R$ 88.18 	Nosso Número: 82153 .732 

: 
4 

-' 

1 

A *ss dai. APT pode ser vsrtad. e, nra /Acraa-cs stac Co" b'pub'CO. Cot" 5 Crave 39100 

i'rpreaaor 0605'2022 ès 090613 por o 18719153 -77 

U CREA-CE 
c—• — - —. - 

ww- cresce og r 

Te (tS)34S3-SSX 

aIsco,,oscoocraace erre b 

Far (65) 3453-5804 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

ANEXO II— MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE, contendo endereço, telefone, email, dados 
bancários) 

Local e data 
À Comissão Permanente de Licitação 

QUIXADÁ-Ceará. 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° XXXXX 
Prezados Senhores, 
Apresentamos a V.Sas. Nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 	  pelo preço global de 
	 ),sendo R$ 	  

( 	  

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses a contar da assinatura do 
contrato, podendo ser prorrogado na forma da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e 
consolidada. 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar 
o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse 
fim o Sr. 	 , Carteira de Identidade n°. 	expedida em 

órgão 	Expedidor 	 e 	CPF 	n° 
	  como representante legal desta empresa. 
Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de abertura da licitação. 
Declaramos que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos 
serviços, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, carga, transporte, descarga, 
montagem, salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros, tributos, 
taxas, tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações, seguros 
em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica 
e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante 
e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços. 
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 
Atenciosamente, 

PROPONENTE / CNPJ 
REPRESENTANTE LEGAL / CPF 

ENGENHEIRO 
N° DO CREA 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá-CE 
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UIXADA 
Comissão de Licitação 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÕES 

DECLARAÇÃO 

a) DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer 
trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 72  da Constituição 
Federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

b) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Quixadá, 
Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste Edital e seus 
Anexos; 

c) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para 
participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §20, da Lei 
Federal n.° 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob 
as penas da Lei. 

	(CE), 	 de 	  de 20 

DECLARANTE 

Carimbo e assinatura do representante legal da empresa. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo Velho, 63907-010 Quixadá-CE 



PREFEITURA DE 	, Ç3fr QUIXADA 
Comissão de Licitação 

CONTRATO N°No 
CONCORRÊNCIA N° 	 

TERMO DE CONTRATO RESULTANTE DA CONCORRÊNCIA 
QUE ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ-CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E 
SERVIÇOS 	PÚBLICOS 	E 	A 	EMPRESA 
	  PARA O FIM QUE A SEGUIR 
SE DECLARA: 

O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, Pessoa Jurídica de direito público, com sede na 
	  Bairro: Centro, Quixadá, Estado do Ceará, inscrita 
no CNPJ/MF sob o N° 	 , através da SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, nesta 
ato 	representada 	por 	seu 	Secretário 	Municipal, 	o 	Sr. 

doravante 	denominada 
CONTRATANTE, e a 	  com sede na 

inscrita no CNPJ/MF sob o N° 
representada 	neste 	ato 	por 

inscrito no CPF/MF sob o N° 
	  doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o 
presente Contrato, decorrente da CONCORRÊNCIA N° 	 e em conformidade 
com as disposições contidas na Lei Federal n°8.666/93 e suas alterações, mediante as 
Cláusulas e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO 

1.1. O presente contrato tem como fundamento legal a Lei Federal n°8.666/93 e suas 
alterações posteriores, os termos dos respectivos Edital de Concorrência e a Proposta 
da CONTRATADA, além das demais Normas e Legislação em vigor, tudo parte 
integrante deste Termo, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PUBLICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO 
FIO EM ÁREAS COM JURISDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
3.1. O valor global do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 
	 ), o que equivale ao valor 

mensal de R$ 	 ( 	  

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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Comissão de Licitação 

 

4.1. O valor do Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze) 
meses da contratação, hipótese na qual transcorrido tal prazo, deverá ser utilizado o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, para fins de proceder com o 
reajuste. 
4.2 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área 
econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante processo administrativo 
onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da 
Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei 
Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA, CONFORME EXIGE 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 

5.1. O prazo para a completa execução dos serviços contratados é de até 12 (doze) 
meses, contados da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado, nos termos 
do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
5.2. O início dos trabalhos deverá ocorrer dentro de até 05 (cinco) dias seguintes ao 
recebimento da Ordem de Serviço. 
5.3. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura 
e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, em supêndio a lei 
adjetiva. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÃOS CONTRATUAIS 

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimo ou supressões dos serviços contratados, até o limite de 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial do CONTRATO, conforme o disposto n S 10. art.65, da Lei n° 
8.666/93, e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO, CONFORME EXIGE TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 

7.1. A forma de pagamento será de acordo com as medições, no prazo de até 30 (trinta) 
dias, a contar da entrega da nota fiscal/fatura/medição devidamente atestada pelo 
gestor de contrato, acompanhadas das Certidões Fiscais e Trabalhista do licitante 
vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da proposta através de crédito 
na Conta Bancária indicada pelo fornecedor. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, CONFORME 
EXIGE TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELO ORDENADOR DE 
DESPESAS 

8.1. Indicar o local onde o serviço será executado. 
8.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de 
Referência. 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 . Quixadá-CE 
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8.3. Designar servidor para a vistoria e fiscalização dos serviços. 
8.4. A CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, 
consoante estabelece a Lei N° 8.666/93 e suas alterações posteriores; 
8.5. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a 
execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências 
corretivas; 
8.6. A falta da fiscalização não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades 
contratuais, nem significará aceitação tácita por parte da CONTRATANTE; 
8.7. Caso adjudicatária se recuse a assinar o contrato é prerrogativa da 
CONTRATANTE o direito de adjudicar à segunda colocada, desde que mantidas as 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 
8.8. A segunda adjudicatária na hipótese do item anterior estará sujeita ás mesmas 
exigências feitas à primeira. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, CONFORME EXIGE 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS 

9.1. Promover a organização técnica e administrativa do objeto do presente contrato, de 
modo obter eficiência na sua execução, de acordo com as condições técnicas, de 
habilitação e proposta da licitante; 
9.2. Conduzir os serviços em estrita observância à legislação Federal, Estadual, 
Municipal, trabalhistas, previdenciárias, tributárias e securitárias atinentes à execução 
do contrato pertinente ao objeto da presente licitação; 
9.3. Executar o objeto de acordo com a sua proposta e com as normas e condições 
previstas no edital de licitação, inclusive com as prescrições da Lei n2 8.666/93, 
respondendo civil e criminalmente pelas consequências de sua inobservância total ou 
parcial; 
9.4. Responsabilizar-se total, integral, direta e indiretamente pelos danos causados 
diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
dos serviços, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou 
acompanhamento do Município; 
9.5. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
9.6. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada 
a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato); 
9.7. Comunicar à fiscalização de imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que 
se verifique; 
9.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, incluindo 
dados técnicos e operacionais sobre o objeto; 
9.9. Adequar, por determinação do Município, qualquer serviço que não esteja sendo 
executado de acordo ou que não atenda a finalidade que dele naturalmente se espera, 
até o prazo máximo de 03 (três) dias corridos; 
9.10. Utilizar, na execução do objeto, insumos e materiais de primeira qualidade e com 
as especificações técnicas exigidas no Edital; 
9.11. Executar o objeto nas condições e prazos estabelecidos no presente contrato; 
9.12. Cumprir rigorosamente as disposições legais e regulamentares pertinentes à 
segurança, higiene e medicina do trabalho, inclusive com fornecimentos dos 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 - Quixadá-CE 
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equipamentos e materiais necessários aos trabalhadores, bem como arcar com as 
despesas referentes a sua manutenção; 
9.13. Registrar em Diário de Serviços todas as visitas que se verificarem, assim como 
ordens, determinações da fiscalização, anotações de ordem técnica e reclamações: 
9.14. Não subcontratar o objeto deste contrato, no seu todo, sob qualquer hipótese. A 
subcontratação parcial somente será aceita mediante a aquiescência prévia e expressa 
do Município e desde que prevista no instrumento convocatório; 
9.15. Registrar o Contrato decorrente deste processo no CREA/CE, na forma da Lei, e 
apresentar o comprovante de "Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente 
antes da apresentação da primeira fatura, perante a, sob pena de retardar o processo 
de pagamento. 
9.16. Registrar o Contrato decorrente deste processo junto ao INSS, e apresentar a 
matricula correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a, sob pena 
de retardar o processo de pagamento. 
9.17. Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos 
serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente 
individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu 
perfeito desempenho. 
9.18. - Atender -ás normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 
demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado. 

CLÁUSULA DÉCIMA - CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME 
EXIGE TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELO ORDENADOR DE 
DESPESAS 

10.1. A gestão do contrato e a programação dos serviços serão efetuadas por técnicos 
da Secretaria, de acordo com as especificações e instruções constantes no contrato e 
seus respectivos anexos. 
10.2. Os serviços serão fiscalizados, medidos e acompanhados pela Secretaria, a quem 
competirá à emissão das Ordens de Pagamentos após a confirmação dos trabalhos 
realizados. 
10.3. A Secretaria terá acesso a todas as informações sobre o andamento relativo aos 
trabalhos contratados em qualquer fase. 
10.4. A Contratante manterá, no local da prestação dos serviços, técnicos pertencentes 
ao seu quadro de funcionários, devidamente credenciados e autorizados a exercer, em 
seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento, controle e 
fiscalização da execução dos serviços necessários à construção objetivada, 
constituindo a entidade que doravante será denominada de Fiscalização. 
10.5. Ficará o Contratado obrigado a refazer os trabalhos rejeitados, logo após a 
correspondente notificação da Fiscalização, devidamente registrada no Livro de 
Ocorrências dos Serviços; sendo de inteira responsabilidade do Contratado os ônus 
decorrentes desta providência. Fazem parte integrante desta especificação, 
independentemente de transcrição, todas as Normas (NB's) da ABNT relacionadas com 
os trabalhos e serviços abrangidos assim como os que constituem objeto do 
correspondente Contrato e/ou ainda, constantes da sua correspondente Planilha 
Orçamentária. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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11.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas decorrentes deste 
Contrato, por culpa da CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá, garantir a prévia 
defesa no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da data da intimação, aplicar as 
seguintes sanções: 
- Advertência 

II - Multa, na forma prevista no item 10.2 a seguir, 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento em contratar 
com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a realização perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
11.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 
às seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais e responsabilidade civil e criminal: 
11.2.1. 0,1% (um décimo por cento) do mensal estimado do serviço em questão, pela 
presença de empregado não uniformizado ou sem equipamento de proteção individual, 
ou ainda pó utilização de uniforme ou EPI's em mau estado de conservação; 
11.2.2. 0,1% (um décimo por cento) do valor estimado do serviço em questão, pelo uso 
de veículos sem autorização expressa da CONTRATANTE; 
11.2.3. 0,2% (dois décimo por cento) do valor mensal estimado do serviço em questão, 
em caso de descarga de resíduos em local não autorizado pela CONTRATANTE; 
11.2.4. 0,1% (um por cento) do valor mensal estimado do Contrato, pelo não 
atendimento a pedidos de informações e dados solicitados pela CONTRATANTE; 
11.2.5. 01% (um por cento) do mensal estimado do serviço em questão, por não 
providenciar a troca e utensílio de trabalho, determinada pela fiscalização da 
CONTATANTE; 
11.2.6. 0.1% (um décimo por cento) do valor mensal estimado do serviço em questão, 
pela execução de serviços com equipe ou guarnição incompleta: 
11.2.7. 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal estimado do serviço em questão, 
por dia de atraso injustificado no inicio diário dos serviços; 
11.2.8. 0,5% (cinco décimo por cento) do valor mensal estimado do serviço em questão, 
por alteração do plano de trabalho sem prévia autorização da CONTRATANTE: 
11.2.9. 0,2% (dois décimo por cento) do valor do valor mensal estimado do serviço em 
questão, por falta de comunicação aos usuários de quaisquer alterações nos horários 
dos serviços previamente autorizadas pela CONTRATANTE: 
11.2.10. 0,1% (um décimo por cento) do valor mensal estimado do serviço de coleta e 
transporte ao destino final dos resíduos domiciliares e comercias, por roteiro não 
realizado, injustificadamente; 
11.2.11. 0,1% (um décimo por cento) do valor estimado dos serviços de coleta 
domiciliar, pelo vazamento de chorume dos veículos compactadores em vias públicas: 
11.2.12. 01% (um décimo por cento) do valor mensal estimado do serviço em questão, 
pelo espalhamento de resíduos nos logradouros públicos por parte veículos basculantes 
e de carroceria aberta utilizados na execução dos serviços: 
11.3. As multas são independentes e distintas, e a aplicação de uma não exclui a 
aplicação de outras. 
11.4. O não cumprimento total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão unilateral 
por ato da CONTRATANTE, independentemente de notificação ou interpelação judicial 
ou extra judicial, na forma do artigo 78 da Lei Federal n°8666193; 

Trav. José Jorge Matias, S/N 

Campo velho, 63907-010 Quixadá.CE 



PREFEITURA DE 

QUIXADA 
Comissão de Licitação 

11.5. Esgotado o valor da garantia os descontos de multa serão feitos sobre os 
pagamentos eventualmente devidos à CONTRATADA, ou ainda, quando for o caso, 
cobrados judicialmente. 
11.6. Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá ainda, 
garantia prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas nos artigos 87 e 
88 da Lei Federal n° 8.666/93 com suas alterações. 
11.7. As multas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não exime a 
CONTRATADA da responsabilidade pelas perdas ou danos decorrente das informações 
cometidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEDUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. Este contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, destes 
que caracterizada formalmente uma das condições abaixo especificadas: 
a) Inadimplência da CONTRATADA, na forma da Lei Federal n° 8.666/93; 
b) Concordata, falência ou liquidação da CONTRATADA; 
c) Inadimplência da CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos pela Lei Federal n° 
8.666/93 e suas alterações subseqüentes. 

12.2. A CONTRATADA será considerada inadimplente, entre outras condições 
legalmente previstas, se ocorrer: 
a) Inobservância irreparável das normas e especificações técnicas constantes neste 
Termo Contratual; 
b) Subcontratação ou sub-rogação contratual, sem prévia autorização da 
CONTRATANTE: 
c) Atraso continuo no pagamento do pessoal da CONTRATADA; 
d) Paralisação dos serviços sem prévia comunicação à CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação 
orçamentária: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA  ELEMENTO DE DESPESA FONTE DE RECURSOS 
0701.15.541.0402.2.012 3.3.90.39.00 1500000000 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. Fica eleito o foro da cidade do QUIXADÁ para dirimir as questões relacionadas 
com a execução deste CONTRATADO não resolvidas pelos meios administrativos E, 
estando assim justos e acertados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas que também o assinam, para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

QIJIXADÁ/CE, 	de 	de 20_. 

CONTRATANTE 
Testemunhas: 

CONTRATADA 

NOME: 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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ANEXO V - MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) 

Local e data 
À 
Prefeitura Municipal de 	  
Comissão Permanente de Licitação 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 

Prezados Senhores 

Pela presente Carta de Fiança, o Banco 	 com sede na rua 	, CNPJ 
n° 	 , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura 
Municipal de 	  em caráter irrevogável e irretratável como fiador 
solidário e principal pagador, com expressa renúncia ao benefício estatuído no artigo 
827 do Código Civil Brasileiro, da empresa 	  com sede na rua 
	  CNPJ n° 	 , da importância de R$ 	 
	  correspondente a _% (____ por cento) do valor estimado para 

a licitação da CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 	 , cujo objeto é 
	  A presente fiança é prestada 
para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa afiançada. Por força 
da presente fiança, obriga-se este Banco a pagar à Prefeitura Municipal de 
	 • no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que 
pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias 
cobertas por esta fiança. Esta garantia vigorará pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. 
Sem nenhuma objeção ou oposição da nossa afiançada será admitida ou invocada por 
este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e 
por este instrumento perante a Prefeitura Municipal de 	  

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada 
e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da 
legislação bancária aplicáveis e que os signatários deste instrumento estão autorizados 
a prestar a presente fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central 
do Brasil a expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos 
limites que lhe são autorizados pela referida entidade federal. A presente fiança foi 
emitida em 01 (uma) única via. 

Local e data 

(assinatura) 	 (assinatura) 

Trav. José Jorge Matias, S/N 
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O município de Quixadá, por meio da Comissão Permanente de Licitação, toma 
público que se encontra à disposição dos interessados, o edital da Concorrência Pública: 
2022.07.21.01 - SEDUMASP, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LIMPEZA PÚBLICA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE 
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES DE VARRIÇÃO, PODA, CAPINAÇÃO E PINTURA DE MEIO 
FIO, EM ÁREAS COM JURISDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, com data 
de abertura marcada para o dia 26 de Agosto de 2022, às 09:30hs, na sala da Comissão 
de Licitação, situada na Trav. José Jorge Matias, S/N, Campo Velho, Quixadá, Ceará. 

Quixadá - CE, 25 de julho de 2022. 

A 

EDM!?P.TA NETO 
PRESIDENT r  DE O SSÃO LICITAÇÕES 
PREFE 	MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 

CNPJ nQ 23.4.44.748/0001-89 



Ceará, 25 de Julho de 2022 • Diário Oticial dos Municipios do Ceará • ANO XIII 1 N' 3U04 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Município de 
Quixadá, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, toma público o extrato do 50  Termo 
Aditivo ao contrato n° 07.001/2021-02SEDUMASP, resultante do 
Pregão Eletrônico n° 07.001/2021-PERP - CONTRATANTE: 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos. CONTRATADO: Betunel Indústria e Comércio S/A, 
através de seu representante legal, o Sr. Adibe Kader Abed. OBJETO: 
Aquisição de material betuminoso (Emulsão Asfáltica) para produção 
de massa asfáltica usinado a frio, a ser utilizado na recuperação e 
construção de pavimentação asfáltica em diversas ruas do município 
de Quixadá visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. O 
presente Termo Aditivo tem por objetivo proceder ao reequilíbrio 
econômico e financeiro ao contrato, em 1,2203%. Data da 
assinatura: 20 de julho de 2022. Signatário:Pedro Teixeira Pequeno 
Neto, Secretário. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:F55C9399 

ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA 
DE PREÇOS N° 2022.04.I8.01.OBJETO: contratação de empresa 
especializada em construção civil, para executar projeto de 
construção de pavimentação em pedra tosca, na Avenida Plácido 
Castelo no município de Quixadá, PT: 107.5487-76, conforme 
projeto básico de responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. O 
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Quixadá toma 
público a Homologação e Adjudicação TOMADA DE PREÇOS N° 
2022.04.18.01. EMPRESA: CS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 
ME, Endereço: Rua Epitácio Pessoa, N° 1231, Sala 01, Centro - 
Quixadá/Ce, CNPJ: 03.888.573/0001-91. VALOR: 906.390,19 
(novecentos e seis mil, trezentos e noventa reais, e dezenove 
centavos). Em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, maiores 
informações 	através 	do 	e-mail: 
centraldecontratos.quixada@gmai1.com. 

EDMIISON MOTA NETO 
Presidente da CPLJPMQ. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
Código Identlflcador:F3EBE3AD 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 
AMBIENTE 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE 
LICITAÇÃO. MODALIDADE:  CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2022.07.21.01 - SEDUMASP. OBJETO: contratação de empresa 
especializada em limpeza pública para executar os serviços de coleta e 
transporte de resíduos sólidos, serviços complementares de varrição, 
poda, capinação e pintura de meio fio, em áreas com jurisdição no 
município de Quixadá/Ce. TIPO: menor preço global. A comissão de 
licitação comunica aos interessados que no dia 26 de Agosto de 2022, 
às 09:30 horas, na sala da comissão de licitação, estará recebendo os 
envelopes de habilitação e proposta de preços, para a licitação do 
objeto acima citado. 

EDMILSON MOTA NETO - 
Presidente da CPLIPMQ. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código ldentificador:1321 18121 

STADO DO CEARÁ 

'I— ICEPRE 	URA MUNICIPAL DE QUIXELÓ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE LICITAÇÃO PE N° 2022.07.22.1 

AVISO DE LICITACÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 
2022.07.22.1. A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, torna 
público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico. Objeto: Aquisição de materiais de expediente destinados 
ao atendimento das necessidades do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA), por intermédio da Secretaria 
de Assistência Social do Município de Quixelô/CE. Inicio de 
acolhimento das propostas: 26 de Julho de 2022 a partir das 
17h:O0min. Abertura das propostas: 05 de Agosto de 2022 às 
08h:00 horas, Início da sessão de disputa de preços: 05 de Agosto 
de 2022 às 08h:30min, através do site www.comprasquixelo.com.br. 
Os interessados poderão obter o texto integral do Edital através dos 
endereços 	eletrônicos: 	www.comprasauixelo.com.br 	e 
www.tce.ce.cov.br. Informações pelo telefone: (88) 3579-1210. 

Quixelô/CE, 22 de Julho de 2022. 

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA - 
Pregoeira Oficial. 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código ldentificador:F8 1 79B6C 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N°  182/2022 - GAPRE. 

PORTARIA N° 182/2022 - GAPRE. 

Dispõe sobre nomeação Da Gerente de Vigilância em 
Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras 
providências. 

O Prefeito Municipal de Quixelô, Estado do Ceará, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 
Art. 1° - Nomear a Sra. FRANCISCA APOLIANA DE ABREU 
SILVA, portadora do CPF n° 040.980.853-99, para ocupar o cargo de 
Gerente de Vigilância em Saúde, com exercício a partir do dia 01 de 
julho de 2022, nos termos da Lei Municipal no 150, de 15 de julho de 
2013. 
Au. 2° - As despesas decorrentes da execução da presente Portaria 
correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada, se 
necessário. 

Art. 3°-Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

CIENTIFIQUE-SE, 
PUBLIQUE-SE, 
CUMPRA-SE 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QULXELÔ, ESTADO 
DO CEARÁ, em 01 de julho de 2022. 

.rosÊ ADIL VIEIRA JÚNIOR 
Prefeito Municipal de Quixelô 

Publicado por: 
Tiago Anderson Nogueira de Oliveira 

Código Identificador:61 11323I13 

GABINETE DO PREFEITO 
PORTARIA N° 191/2022-GAPRE. 

57 www.diariomunicipal.com.br/aprece  



RUBENS FROTA 

A ECONOMIA 
Auxílio 'maior', eleitoral e defasado 

O Auxilio Brasil de RS 600 ainda nem foi pago. mas já 
chegara defasado para as cerca de 20 milhões de famílias 

em situação de pobreza que devem receber o beneficio. 
Principal aposta do Governo Federal nas eleições deste 

ano, o acréscimo de ES 200 liberado de forma temporária 
de agosto a setembro (diga-se compra' legalizada de votos) 
- o beneficio original 1 de R$ 400 - não deve trazer de volta 

ao carrinho itens básicos que deixaram de ser consumidos. 
como carne, leite e seus derivados, entre outros. O benefi-
cio extra não comprará o mesmo que o brasileiro comprava 

em 2020, quando o auxilio emergencial de Rã 600 foi pago 

por causa da pandcmia de coronavirus e elevou a aprova-
ção do governo Bolsonaro. 

Naquele ano, com RS 200 no supermercado. o consumi-

dor levava para casa 18 urna, incluindo arroz, feijão, carne, 

leite, ovos, queijo muçarela, macarrão, bolacha e alguns le-

gumes. Neste ano, os mesmos itens custam mais de ES 300. 

scg . 	a cesta basica do Procon-SP e do Dicese. Hoje, o 
ca 	vem mais vazio, tem carne de primeira e a muça- 
rela. 	tEm subido com a disparada do leite. Os RS 200 de 
2020 representam atualmente P.S 163.91, segundo cálculos 
do lbre/FG V. já os R$ 600 equivalem a Rã 49 1.72. Para ter o 
mesmo poder de compra de abril de 2020, as (amibas deve-
riam receber ES 732,12. Os ES 200 deveriam ser corrigidos 
para Rã 244,04. A correção tem como base a inflação medi-
da pelo INPC, acumulada de apenas 22.02%, entre abril de 

2020 e junho de 2022. 

Antecipação 
Falando em Auxilio, e 

de olho na popularidade 

maior - mirando as urnas, 
obviamente -' o Governo 

oficializou, ontem, a anteci-
pação do calendário de pa-
gamentos em agosto. Com  
a mudança, o beneficio 
reajustado começara a ser 
pago no dia 9 e calendário 
de depósitos terminará no 

dia 22. Segundo a instrução 
normativa 18, publicada 

nu Diário Oficial da União, 

a mudança valerá apenas 

para os pagamentos de 

agosto, quando os benefici-
ários começam a receber o 

Aul3rasil de ES 600. 

Voucher 
As duas primeiras 

parcelas do Voucher Cami-

nhoneiro também saem dia 

9 de agosto. Na tentativa de 
agradar à categoria, os ES 2 
mil depositados serão refe-

rentes julho e agosto, luxo 
que os demais beneficiários 
ficaram de fora. A estimati-

va da ANTT, é de que mais 
de 870 mil cadastrados 
sejam beneficiados como 

programa, até dezembro. 

Para os taxistas. o Governo 
projeta parcelas mensais de 

Rã 1 mil, mas adianta que 

os pagamentos podem cair 

de acordo com o número 
de habilitados. 

Medo de fattar' dinheiro ou pressão? 
Diante de gastos extraordinários com a aprovação da 

PEC que turbina beneficias sociais e da desonera-
ção de impostos federais sobre gasolina e etanol, o 

Governo encaminhou um oficie às quatro principais 
estatais - Petrobras, BNDES, BB e Caixa - solicitando 

mudanças em sua política de pagamento de dividen-

dos ao Tesouro em busca de receitas extraordinárias. 

O governo questionou se as empresas toint condições 

de aumentar o repasse aos acionistas, se aproxi-

mando de 60% do lucro, e mudar a periodicidade do 

pagamento, de semestral para bimestral. 

Estágio 
Estão abertas inscriçses 

para seleav de estagiarios 
da Caixa em todo o Pais, dos-
tioadas a estudantes do En-

sino Mediu (regular, tocnico e 
Educação de Jovem e Acto-

lcsceotes- EJA) e doo cursos 
de Arquitetura e Urbanismo, 
Direito e Eoqexhurias.A 
brisa-auxilio varia entre 300 
e 5(6) reais (estudantes do 
Ensino Mediu, dependendo 
da carga hxrãria(, e chega a 

mil reais Ensino Superior). 
O auxilio de transporte será 
de EiS 130/mensal. Inscri-
coco podem ser feitas pelo 
portal do CIEE 

Seminário 
O dia 27 de julho é dedi-

cado, uni todo o mundo, á 
Prevenção de Acidentes de 
Trabalho, unia data ïostitu-
ida em 1972. Em alusão a 
isso, a Fiec realiza, através 

do Seio Ceará, e Seminário 
"Dia Nacional de Prevençao 
de Acidentes de Trabulio", 
promovendo debates, 
reflexões e apresentação de 
iniciativas e suluçoes para a 
indústria. O evento acontece 

rio auditório Wakfyr Diogo, na 
Casa da Industria (sede da 
Fiec(, a partir das 16 horas. 
Outras informações: (85) 
3421 -5435 13421-5434. 
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Alta. As micro e pequenas empresas turbinaram as vendas de bens e serviços para a administração 
ptl'C3 em 3 anos. Dados levantados pelo Sobras no Pautei de Compras do Governo Federal mostram 
que de 2018 para 2021 o volume passou de P5 26.8 bilhões para P541 bilhões, um salto de 53%. 
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ECONOMIA 

Famílias cortam aiimentof. 
básicos como carne e leitë,, 1 

Principal aposta do gover-
no federal nas eleições deste 
ano, o Auxilio Brasil de Rã 
600 ainda nem foi pago, mas 

já chegará defasado para as 
cerca de 20 milhões de famí-
lias em situação de pobreza 

que devem receber o benel')' 
cio. O acréscimo de Rã 200 

liberado de forma temporá-

ria de agosto a setembro -o 
beneficio original é de Rã 

400- não deve trazer de volta 

ao carrinho itens básicos que 

deixaram de ser consumidos, 
como carne, leite e seus deri-

vados, entre outros. 
O beneficio extra não com-

prará o mesmo que o brasilei-
ro comprava em 2020, quan-
do o auxilio rmcrgencial de 

Rã 600 foi pago por causa da 
pandemia de coronavirus e 
elevou a aprovação do gover-

no Bolsonaro. Naquele ano. 
com Rã 200 no supermerca-

do, o consumidor levava para 
cara 18 itens, incluindo arroz, 

feijão, carne, leite, ovos. queijo 
mozarela, macarrão, bolacha 

e alguns legumes. 

Neste ano, os mesmos itens 
custans mais de Rã 300, se-

gundo a cesta básica do Pro-
con-SP (Fundação de Prote-
ção e Defesa do Consumidor) 
e do Dieeoe (Departamento 
Intersindical de Estatística e 

Estudos Sociorconómicos). 
Hoje, o carinho vem mais 

vazio, sem carne de primeira 
e a mozarela. que iam subido 

com a disparada do leite. 
Os Rã 200 de 2020 repre-

sentam atualmente P5 163,9 1. 

segundo cálculos de Matheus 

Peçanha. pesquisador e eco-
nomista do lbre (instituto de 
Brasileiro de Economia), da 
FC.V (Fundação Getulio Var-

gas), feitos a pedido do torna) 

Folha de S.Paulo. lá os Rã 600 
equivalem a Rã 491,72. 

Para ter o ofiesmo poder de 
compra de abril de 2020, as 
famílias deveriam receber ES 
732.12. Os Rã 200 deveriam 
ser corrigidos para Rã 244,04. 

A correção tem como base a 

inflação medida pelo INPC 
(índice Nacional de Preços 

ao Consumidor) acumulada 

em 22,02% de abril de 2020 a 
junho de 2022. Esse é o índi-

ce que mede a alta de preços 

para a de baixa renda. 

Sem alimentos básicos 
Para sobreviver, as famí-

lias atendidas pelo Auxilio 
Brasil -que também recebe-
ram o auxilio emergencial 
já cortaram alimentos 
básicos do carrinho de su-
permercado e devem cortar 

ainda mais. Essa é a situação 
na casa da autónoma Dyane 

Ayaia. 39 anos. 'Não dá para 
ter carne; frutas e legumes nó 

quando dá mesmo ou quan-

do chega uma doação. Na-

quela época, o leite estava Rã 
3,89. Agora está P5 8. Vou 

no mercado e vou cortando. 

Em casa, o leite eu cortei. A 
gente toma chá, café, toma o 
que tem' diz. 

Com um filho de 17 anos. 
ela (az malabarismo para 
sobreviver C Conta com doa-
ções para alimentar a fami-
lia As dificuldades trazidas 

pela crise econômica e refor-

çadas na pandemia de Co-
vid.19 fez com que Dyane 

passasse a se mobilizar para 

ajudar outros lares cm situa-
ção ainda pior que a sua na 

região onde mora, na Vila 
Nova Curuçã, extremo leste 
da capita) paulista. 

O mando. de 42 anos, está  

desempregado e faz bicos na 
área de costura para tentar 

aumentar a renda da família. 
Ela já chegou a vender bolos, 
mas diz que o negócio não dá 
mais. "Não tem para quem 

vender e não dá para com-
prar os ingredientes. 

Estimaria dos Santos Ma-
rinucci, 31, mãe de Débora, 

seis, e Danilo, 13, acredita 

que, mesmo com o fechamen-
to de 2020, os mais pobres 

estavam em situação melhor 

do que agora. A gente esta 
na tendo uma ajuda maior. O 

beneficio era maior e também 
a gente tinha mais ajuda de 
cestas básicas e, hoje em dia, 
a gente tem menos. Nem tem 
mais cesta básica" 

Mara, como gosta de ser 
chamada, diz a cesta ajudava 
porque trazia os alimentos nc 
cessá.rtos para o mis e, assim, 
ela podia comprar alimentos 
diferente para as crianças. 
Hoje, isso é raridade. 'Tem 
sempre que esperar o fina] do 
mes, que é quando cai o au-
alho. Ai compra aquela ver e 
come até onde der' diz. 
Na casa  de Mara não se com-

pra mais leite com frequência 
Carne é uns iteni que foi cor-
tado. A salsicha é que compõe 
a 'mistura'das crianças. "Você 
opta. C.ompna o arroz ou  lei' 

e  misturinha é uma salsi-
cha. Não dá para comer bem, 
não" Eia faz bicos quando pode 
e esta estudando para ver cuida-
dota de idosos, 

Matheuo Peçanha explica 

que a inflação de 2020 estava 
focada em alimentos, princi-
palmente por causa da seca, e 
prejudicou especialmente fa-
mílias mais vulneráveis. Nes-
te ano, a alta de preços tem 
atingido todas as famílias,  

prejudicando essa transferên-
cia de renda voluntária. 

Inflação e desemprego 
Claudio Considera, borde-

naolor de contas nacionais do 
FGV Ibre e responsável pelo 
monitor do P13 (Produto In-
terno Bruto), afirma que a in-
flação em alia e o desemprego 
são os principais problemas 

que afetam as famílias e impe-
dem o pais de crescer. 
'O desemprego está se redu-

zindo, mas não na proporção 
que deveria. Estamos com uma 
taxa elevadíssima, de 9%. São 
9 milhões de pessoas desem-
pregadas. Como pelo menos 
duas pessoas dependem desse 
emprego. são 18 milhões de 
pessoas que podem catar neste 
grupo defome'afirma 

Os dados de consumo das 
famílias no monitor do P13 
mostram o comportamento de 
compre nos lares. Até mesmo 
produtos não duráveis, que são 
os alimentos, tiveram queda 
em maio na comparação com 
os 12 meses do mesmo peno-
do anterior, o que demonstra 
retração no poder de consumo. 
Segundo Considera. cm geral, 
o consumo geral das famílias 
subiu cm maio, mas já demons-
tra comportamento de retra-
ção, apontando para a situação 
de dificuldade com a alta da ii,-
llação.O setor de serviços é que 
troo puxado o crescimento do 
P13 das famílias, mas isso nãos 
.significa melhora na situação. 
O pesquisador diz que esse 

comportamento está ligado ao 

uso de transporte e restauran-

tes, itens obrigatórios a quem 
sai de casa para trabalhar com 
a abertura dos locais após o 
início da vacinação e distri-
buição de doses de reforço. 

Auxílio Brasil de R$ 600 chega defasado e itens básicos como carne, 
leite e derivados deixaram de ser consumidos pelas famílias 


