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2. Obrigações de Operação  
 

A seguir, estão descritas as obrigações de operação dos serviços da futura CONCES-

SIONÁRIA. 

 

2.1. Modelo Operacional Proposto -  
Objeto do Contrato 

 

O Modelo Operacional proposto para a prestação dos serviços integrados de limpeza 

urbana consiste na Modalidade de Concessão Administrativa, destinada à realização 

de Investimentos e Prestação dos Serviços de Gestão Integrados e Sustentáveis no 

Município de Campinas. 

 

2.1.1. Objeto do Contrato 
 

Os serviços deverão ser organizados em grupos de atividades voltadas ao Sistema 

Integrado de Limpeza Urbana. 

 

Esses grupos deverão ser organizados conforme a descrição, a seguir, e atenderão 

às premissas básicas contidas na Política Nacional de RSUs - Lei no 2012.305/2010, 

no Plano Estadual de Resíduos Sólidos - Lei Estadual no 12300/2006, bem como no 

Plano Municipal de Saneamento Básico, Decreto no 18.199/2013 e na Revisão do 

Plano de Resíduos Sólidos de 2020. 

 

a) Grupo 1 - Coleta de Resíduos Domiciliares 

 

O Grupo 1 contemplará todos os serviços de coleta domiciliar e correlatos. Esses ser-

viços contemplarão a coleta manual, a coleta seletiva, a coleta mecanizada, a coleta 

em locais de difícil acesso, entre outros. 
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Os materiais recicláveis gerados na fonte geradora (residências), objeto da coleta se-

letiva porta a porta, deverão ser coletados e processados pelas cooperativas de reci-

cláveis. 

 

Os demais materiais (resíduos) coletados nas residências deverão ser encaminhados 

ao CIVAR, para serem submetidos aos respectivos processos de tratamento e dispo-

sição final. 

 

b) Grupo 2 - Serviços de Limpeza Urbana 

 

O Grupo 2 contemplará os serviços de limpeza e varrições manual e mecanizada de 

vias e áreas públicas, limpeza e desobstrução de bocas de lobo, instalação e manu-

tenção de papeleiras, instalação e manutenção de contêineres subterrâneos, instala-

ção e manutenção de pontos de coleta, tipo Ecopontos e Pontos Verdes, além da 

destinação final desses resíduos públicos, manutenção, monitoramento e serviços de 

encerramento do Aterro Delta A. 

 

Os resíduos públicos coletados pela própria Municipalidade também deverão ser en-

caminhados ao CIVAR, para serem submetidos aos respectivos processos de trata-

mento e disposição final. 

 

c) Grupo 3 - Segregação, Valorização e Disposição Final Adequada dos Resíduos 

 

O Grupo 3 contemplará a segregação e valorização de todo o material coletado pela 

futura CONCESSIONÁRIA e pela Prefeitura de Campinas. O material coletado, não 

segregado na fonte (objeto da coleta seletiva e dos Pontos de Entrega Voluntária) 

deverá ser encaminhado ao CIVAR, para a segregação, valorização e disposição final 

adequada dos rejeitos. 

 

Após a segregação mecânica dos materiais recicláveis, esses deverão ser comercia-

lizados com indústrias de sua cadeia produtiva, para o reaproveitamento. A fração 
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remanescente deverá passar por um tratamento de resíduos orgânicos e parte ser 

transformada em CDR (combustível derivado de resíduos). 
 

A parcela dos recursos financeiros, devida à CONTRATANTE, obtida da venda do 

material reciclável já separado de rejeitos, fará parte das receitas acessórias do sis-

tema, as quais deverão ser destinadas a um fundo específico (Fundo de Reciclagem), 

a ser criado por Lei Municipal, que fomentará a manutenção e operação das coopera-

tivas de recicláveis. 
 

As cooperativas deverão ter a garantia prevista em legislação, pelo material reciclável 

segregado na fonte, seja pela coleta seletiva ou pela contratação direta delas, pelo 

Município de Campinas. A futura CONCESSIONÁRIA terá a obrigação de dar a des-

tinação final adequada a todo rejeito gerado nos processos de triagem das cooperati-

vas. 
 

A manutenção, monitoramento e encerramento do Antigo Aterro Sanitário Delta A, 

incluindo a coleta e destinação final adequada do chorume, bem como o tratamento e 

o eventual reaproveitamento do biogás, serão de responsabilidade da futura CON-

CESSIONÁRIA. 
 

2.1.2. Parâmetros de Desempenho 
 

Para o controle e a avaliação dos serviços a serem executados e das obrigações da 

futura CONCESSIONÁRIA serão utilizados os Parâmetros de Desempenho para as 

aferições qualitativas e quantitativas, que estão estruturados em 4 pontos principais: 

 Obrigações de Operação; 

 Obrigações de Investimentos; 

 Obrigações Socioambientais; 

 Obrigações Econômico-financeiras. 

 

A somatória desses Parâmetros compõe a Contraprestação Pecuniária. 
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Os quantitativos referentes a cada um desses parâmetros, em termos das metas a 

serem atingidas, estão apresentados no Anexo II-A - Quadro de Indicadores de De-

sempenho. 

 

Os Parâmetros de Desempenho Operacionais, por tratarem da Prestação dos Servi-

ços, possuem dois enfoques de avaliação relativos: 

 À Regularidade; 

 À Qualidade. 

 

A Avaliação da Qualidade será influenciada pela percepção do Usuário, quer seja ele 

o munícipe ou a Fiscalização, conforme o serviço avaliado. 

 

2.1.3. Obrigações da Futura CONCESSIONÁRIA 
 

As obrigações operacionais da futura CONCESSIONÁRIA dividem-se em grupos dis-

tintos, a saber: 

 Sistema de coleta, transporte e disposição final de RSUs; 

 Sistema de reciclagem de RSUs; 

 Sistema de serviços complementares de limpeza pública; 

 Sistema de manutenção, monitoramento e encerramento do Aterro Sanitário  

Delta A; 

 Sistema de valorização de RSUs. 

 

Os respectivos serviços, associados a esses sistemas, terão as suas metas de de-

sempenho estabelecidas pela CONTRATANTE, e obrigatoriamente atendidas pela fu-

tura CONCESSIONÁRIA.  

 

Esses serviços serão regidos por Parâmetros de Desempenho, que medirão a quali-

dade e a oferta adequada. 
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Os serviços, a seguir relacionados, deverão ser realizados pela futura CONCESSIO-

NÁRIA, de forma a atender às respectivas demandas em suas totalidades, devida-

mente definidas e discriminadas em Programas de Trabalhos específicos: 

 Coleta, triagem, beneficiamento e destinação adequada a todos os resíduos sóli-

dos domiciliares; 

 Triagem, beneficiamento e destinação adequada a todos os resíduos sólidos ur-

banos e públicos coletados pela Municipalidade; 

 Triagem, beneficiamento e destinação adequada a todos os resíduos recebidos 

nos Ecopontos e Pontos Verdes; 

 Coleta, triagem, beneficiamento e destinação adequada aos resíduos volumosos 

(Cata-Treco). 

 

As quantidades previstas para cada uma dessas tipologias deverão estar apresenta-

das, em termos da situação atual e do crescimento durante os anos de Contrato. 

 

Já os serviços, a seguir relacionados, face às características, deverão ter seus res-

pectivos quantitativos atendidos pela futura CONCESSIONÁRIA, de forma específica: 

 Coleta manual regular de sólidos domiciliares; 

 Coleta mecanizada regular de sólidos domiciliares; 

 Coleta regular em locais de difícil acesso de resíduos sólidos domiciliares; 

 Fornecimento, manutenção e higienização de contêineres; 

 Coleta de resíduos volumosos (Cata-Treco); 

 Coleta seletiva - PEV - caminhão guindauto (contêineres plásticos de 2,5 m³); 

 Varrição manual de vias e logradouros públicos; 

 Varrição mecanizada em vias públicas; 

 Varrição manual, lavagem e desinfecção de feiras livres; 

 Lavagem especial de locais públicos; 

 Operação e limpeza especial de calçadões; 

 Limpeza manual de bocas de lobo; 

 Desobstrução de bocas de lobo; 

 Limpeza mecanizada de bolsões de entulho; 

 Instalação, reposição e manutenção de papeleiras; 

13



 

 Implantação, operação e manutenção de Ecopontos; 

 Implantação, operação e manutenção de Pontos Verdes; 

 Destinação final em aterro sanitário licenciado; 

 Transporte de chorume; 

 Manutenção do Aterro Sanitário Delta A; 

 Implantação e operação de contêineres aterrados; 

 Operação do CIVAR. 
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2.2. Parâmetros de Indicadores de Operação (IOs) 
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2.2. Parâmetros de Indicadores de Operação (IOs) 
 

A operação trata dos serviços que serão prestados e que deverão estar detalhados 

no Plano de Trabalho Anual, a ser elaborado pela futura CONCESSIONÁRIA, que 

estabelecerá as frequências, a regularidade e a forma de execução de todos os ser-

viços relacionados, a seguir. 

 

A Operação é parte fundamental do Contrato e estará sob o regramento dos seguintes 

Indicadores de Operação (IOs): 

 Parâmetro IO-1.1 - Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares; 

 Parâmetro IO-1.2 - Coleta Mecanizada Conteinerizada e Transporte de Resíduos 

Sólidos Domiciliares; 
 
 Parâmetro IO-1.3 - Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares 

em Locais de Difícil Acesso; 
 
 Parâmetro IO-1.4 - Fornecimento, Manutenção e Higienização de Contêineres; 

 Parâmetro IO-1.5 - Coleta de Resíduos Volumosos (Cata-Treco); 

 Parâmetro IO-1.6 - Coleta Seletiva PEV - Caminhão Guindauto; 

 Parâmetro IO-1.7 - Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos; 

 Parâmetro IO-1.8 - Varrição Manual de Praças Públicas; 

 Parâmetro IO-1.9 - Varrição Mecanizada de Vias e Logradouros Públicos; 

 Parâmetro IO-1.10 - Coleta, Varrição Manual, Lavagem e Desinfecção de Feiras 

Livres; 

 Parâmetro IO-1.11 - Lavagem Especial de Locais Públicos; 

 Parâmetro IO-1.12 - Operação de Limpeza Especial de Calçadões; 

 Parâmetro IO-1.13 - Limpeza Manual de Bocas de Lobo; 

 Parâmetro IO-1.14 -Desobstrução Manual de Bocas de Lobo; 

 Parâmetro IO-1.15 - Limpeza Mecanizada de Bolsões de Entulho; 

 Parâmetros IO-1.16 - Instalação e Reposição de Papeleiras; 

 Parâmetros IO-1.17 - Implantação, Operação e Manutenção de Ecopontos; 

 Parâmetros IO-1.18 - Implantação, Operação e Manutenção de Pontos Verdes; 

 Parâmetro IO-1.19 - Disposição Final para o Aterro Sanitário Licenciado; 

 Parâmetro IO-1.20 - Transporte de Chorume; 
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 Parâmetro IO-1.21 - Manutenção, Encerramento e Monitoramento do Aterro Sani-

tário Delta A; 
 
 Parâmetro IO-1.22 - Implantação e Operação de Contêineres Subterrâneos; 

 Parâmetro IO-2 - Operação do CIVAR; 

 Parâmetro IO-3 - Produção de CDR; 

 Parâmetro IO-4 - Operação do Tratamento de Orgânicos. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá executar os serviços em conformidade com o 

planejamento dos serviços, a seguir. 
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2.3. Planejamento dos Serviços 
 

A seguir, estão descritas as ações para o planejamento dos Serviços Operacionais. 
 

2.3.1. Parâmetro IO-1.1 - Coleta Manual e Transporte de  
Resíduos Sólidos Domiciliares 

 

2.3.1.1. Escopo dos Serviços 
 

Os serviços de coleta regular compreenderão o recolhimento programado dos resí-

duos com características domiciliares, a seguir especificados e adequadamente acon-

dicionados. 
 

Os resíduos sólidos domiciliares são resíduos sólidos apenas de natureza domiciliar, 

gerados em domicílios e em estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação 

de serviços, comerciais e industriais, até o limite de 100 litros por dia conforme a  

Lei Municipal no 7.058/1992, Artigo 11, regulamentada pelo Decreto no 11.510/1994, 

Artigo 11, § 3o: 

 Resíduos resultantes da varrição de vias e logradouros públicos; 

 Resíduos resultantes dos serviços de limpeza de feiras; 

 Rejeitos da segregação dos materiais recicláveis nas cooperativas; 

 Demais resíduos gerados pelos serviços complementares de limpeza pública. 
 

Quando o volume de resíduos originários de estabelecimentos industriais, comerciais 

e de prestação de serviços exceder a 100 L/dia por estabelecimento, a futura CON-

CESSIONÁRIA deverá informar ao DLU o endereço completo do gerador, o tipo e a 

quantidade aproximada dos resíduos. 
 

Os resíduos sólidos decorrentes da varrição manual deverão ser acondicionados e 

disponibilizados para a coleta em sacos plásticos, conforme a especificação da  

NBR 9191 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que estabelece os 

requisitos e métodos de ensaio para os sacos plásticos destinados ao acondiciona-

mento de lixo domiciliar para a coleta. 
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Esgotada a capacidade de coleta do veículo, o caminhão deverá dirigir-se, inicial-

mente, à balança localizada no Aterro Delta A e, após a pesagem, ao aterro de dispo-

sição final. Depois da implantação do CIVAR, a pesagem ocorrerá neste local. 

 

A classificação dos resíduos sólidos deverá ser setorizada obedecendo às áreas de-

finidas pelo Plano de Trabalho da Coleta Regular e outras que, porventura, venham a 

ser criadas. 

 

Não será permitida a operação de pesagem de caminhões, que não estejam cadas-

trados no sistema de identificação eletrônica da futura CONCESSIONÁRIA. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá obedecer às normas de conduta e procedimentos 

operacionais determinados pelo DLU, no que se refere à pesagem e à descarga dos 

resíduos sólidos. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá realizar, às suas expensas, no mínimo, a cada 

seis meses e disponibilizar ao DLU, os seguintes Estudos: 

 Amostragem, caracterização e classificação dos resíduos sólidos coletados, con-

forme as NBRs 10.004, 10.005, 10.006 e 10.007 da Associação Brasileira de Nor-

mas Técnicas (ABNT). 

 

A caracterização dos resíduos sólidos domiciliares deverá refletir a geração heterogê-

nea dos resíduos coletados por classe social e por região e, para que a caracterização 

seja representativa, a futura CONCESSIONÁRIA deverá elaborar um plano de coleta 

de amostras, a ser submetido ao DLU e por ele aprovado. 

 

Será realizada uma pesquisa de opinião pública a respeito da qualidade dos serviços 

prestados e de acordo com a metodologia a ser apresentada pela futura CONCES-

SIONÁRIA e devidamente aprovada pelo DLU. A pesquisa deverá apresentar, inclu-

sive, os percentuais de cada reclamação, com o objetivo de possibilitar a aplicação 

das respectivas medidas corretivas. 
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Para a execução dos serviços de coleta, a futura CONCESSIONÁRIA deverá mobili-

zar equipes padrão compostas por coletores e motorista, caminhão coletor compacta-

dor e munidas de ferramentas adequadas, como vassourão e pá. 

 

Para o recolhimento dos sacos de lixo resultantes dos serviços de varrição manual, 

deverão ser observados as frequências e os horários estipulados no planejamento 

daqueles serviços para cada local específico. 

 

A periodicidade com que deverão ser executados os serviços de coleta regular variará 

em função das características de cada local, podendo ter frequência diária (de 2ª feira 

a sábado), nos períodos diurno e noturno, ou frequência alternada (2ª, 4ª e 6ª feiras 

ou 3ª, 5ª e sábado), no período diurno, que deverá estar detalhada no Plano de Tra-

balho. 

 

Os serviços de coleta regular serão executados em todas as áreas, vias e logradouros 

públicos oficiais abertos à circulação, ou que venham a ser abertos durante a vigência 

do Contrato, respeitando as frequências e os horários estipulados para cada local es-

pecífico. 

 

Os serviços serão executados de 2ª feira a sábado, podendo ser estendidos para do-

mingos e feriados, apenas por ocasião de grandes eventos em locais públicos, e nos 

períodos diurno e noturno. 

 

Os serviços poderão sofrer intervalos maiores ou menores aos previstos no Plano de 

Trabalho, por motivos relevantes, como inundações, movimentos grevistas com inter-

rupção de acessos, feriados, entre outros, sendo de inteira responsabilidade da futura 

CONCESSIONÁRIA, o atendimento ao disposto na legislação trabalhista ou outros 

dispositivos legais em decorrência dessa exigência. 

 

2.3.1.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 
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a) Avaliação de Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A avaliação de regularidade será feita através dos registros no sistema de monitora-

mento, em tempo real, dos setores de coleta percorridos pelos veículos de coleta, 

confrontando-os com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. 

 

Cada setor de coleta representará um registro no sistema. Da análise dos registros, 

serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, 

conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade 
(NR)

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado um itinerário no dia; 

 Não for cumprida uma regularidade (fora do intervalo de horário). 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 
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Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%(NR) + 35%(NQ) 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho   

NPD Fator de Desconto da 
Contraprestação Parcial 

5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100%  

 

23



 

2.3.2. Parâmetro IO-1.2 - Coleta Mecanizada  
Conteinerizada e Transporte de Resíduos Sólidos  

Domiciliares 
 

2.3.2.1. Escopo dos Serviços 
 

A implementação destes serviços deverá ser gradativa, conforme mostrada na tabela, 

a seguir, abrangendo todos os locais do Município onde esta implantação seja fisica-

mente possível e durante os 14 primeiros anos da Concessão, o que equivale a cerca 

de 85% do total de resíduos sólidos domiciliares coletados. 
 

Percentual de Atendimento Mínimo da Coleta Mecanizada (% em peso)  
Ano (%)  Ano (%) 

1 20  16 85 
2 25  17 85 
3 30  18 85 
4 35  19 85 
5 40  20 85 
6 45  21 85 
7 50  22 85 
8 55  23 85 
9 60  24 85 
10 65  25 85 
11 70  26 85 
12 75  27 85 
13 80  28 85 
14 85  29 85 
15 85  30 85 

 

Com essas informações, poderão ser dimensionados a quantidade de contêineres e 

os locais mais apropriados para a sua instalação. A Campanha se destinará a informar 

aos munícipes da mudança no sistema de coleta e a sensibilizá-los da melhor utiliza-

ção desses contêineres, em conformidade com as diretrizes da Prefeitura. 
 

Os veículos coletores deverão ser providos de levantador, que têm o objetivo de via-

bilizar os procedimentos para a realização do içamento dos contêineres. 
 

Para esse serviço, a futura CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar equipes compostas 

por coletores e motorista, acompanhadas de 01 (um) caminhão coletor compactador 

equipado com levantador para o içamento dos contêineres, bem como ferramentas 

adequadas. 
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Todos os veículos carregados de resíduos deverão ser pesados, obrigatoriamente, e 

registrados pelo sistema de controle eletrônico para o gerenciamento do sistema de 

limpeza urbana. 

 

2.3.2.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação de Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A avaliação de regularidade será feita através dos registros no sistema de monitora-

mento, em tempo real, dos setores de coleta percorridos pelos veículos de coleta, 

confrontando-os com o Plano de Trabalho. Os registros deverão ser disponibilizados, 

em tempo real, para a Fiscalização. 

 

Cada setor de coleta representará um registro no sistema. Da análise dos registros, 

serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, 

conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade 
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado um itinerário no dia; 

 Não for cumprida uma regularidade (fora do intervalo de horário). 
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b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a  

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade 
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%(NR) + 35%(NQ) 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
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Nota do Parâmetro de Desempenho 
NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial

5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.3. Parâmetro IO-1.3 - Coleta de Resíduos Sólidos  
Domiciliares em Locais de Difícil Acesso 

 

2.3.3.1. Escopo dos Serviços 
 

Os serviços de coleta de resíduos em locais de difícil acesso compreenderão o reco-

lhimento regular dos resíduos domiciliares em locais, onde o caminhão coletor com-

pactador convencional não consegue cumprir seus objetivos de coleta, por apresentar 

tamanho e peso incompatíveis com as condições do local. 

 

Os locais de difícil acesso são caracterizados por não apresentar estrutura viária sufi-

ciente para suportar veículos pesados, característica essa, específica de comunida-

des carentes onde geralmente não existe pavimentação, dificultando os serviços, so-

bretudo em dias de condições climáticas adversas. 

 

Portanto, a coleta dos resíduos em locais de difícil acesso será executada com cami-

nhão coletor compactador de 6 m³ que, por suas características físicas, consegue 

chegar aos locais com mais facilidade, cumprindo o atendimento de coleta e remoção 

dos resíduos. 

 

Esses serviços também obedecerão a todas as premissas e especificações técnicas 

discriminadas nos serviços de coleta manual. 

 

Para esses serviços, a futura CONCESSIONÁRIA mobilizará equipes compostas por 

coletores e motorista, acompanhadas de 01 (um) caminhão coletor compactador de  

6 m³ equipado com lift, para o içamento de contêineres. 
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Para isso, a futura CONCESSIONÁRIA deverá considerar um quantitativo de 3% so-

bre o total de RSDs gerados no Município. 

 

Todos os veículos carregados de resíduos deverão ser pesados, obrigatoriamente, e 

registrados pelo sistema de controle eletrônico para o gerenciamento do sistema de 

limpeza urbana. 

 

2.3.3.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação de Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A avaliação de regularidade será feita através dos registros no sistema de monitora-

mento, em tempo real, dos setores de coleta percorridos pelos veículos de coleta, 

confrontando-os com o Plano de Trabalho. Os registros deverão ser disponibilizados, 

em tempo real, para a Fiscalização. 

 

Cada setor de coleta representará um registro no sistema. Da análise dos registros, 

serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, 

conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade 
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
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Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado um itinerário no dia; 

 Não for cumprida uma regularidade (fora do intervalo de horário). 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade 
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 
 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 
 

NPD = 65%(NR) + 35%(NQ) 
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A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
 

Nota do Parâmetro de Desempenho 
NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial

5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.4. Parâmetro IO-1.4 - Fornecimento, Manutenção e  
Higienização de Contêineres 

 

2.3.4.1. Escopo dos Serviços 
 

A instalação de contêineres deverá ser executada após a realização do Estudo de 

Posicionamento e Operação, e de Campanha de Conscientização e Informação aos 

munícipes. 
 

A partir do Estudo será elaborado o Plano de Trabalho, que indicará as áreas mais 

adequadas para a implantação dos serviços, que complementarão os serviços já im-

plantados no Município. 

 

Com essas informações, poderão ser dimensionados a quantidade de contêineres e 

os locais mais apropriados para a sua instalação. A Campanha se destinará a informar 

aos munícipes da mudança no sistema de coleta e a sensibilizá-los da melhor utiliza-

ção desses contêineres, em conformidade com as diretrizes da Prefeitura. 

 

Os contêineres deverão ser higienizados mecanicamente, por meio de lava-contêine-

res, instalado sobre um caminhão específico. Essa lavagem deverá ser feita em sis-

tema fechado com o uso de produtos desengordurantes e bactericidas. Realizando-

se as lavagens interna e externa dos contêineres, o lava-contêineres deverá seguir o 

mesmo itinerário que o veículo da coleta regular. 
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O plano de manutenção dos contêineres oferecidos baseia-se em proporcionar a as-

sistência técnica necessária, para que em todo momento o lote de contêineres esteja 

em perfeitas condições de utilização. 

 

Qualquer recipiente ou peça, quebrado ou roubado, será substituído em um prazo não 

superior a 48 horas. 

 

A equipe de manutenção percorrerá as ruas da Cidade, verificando o estado dos con-

têineres, em veículos equipados com equipamentos e acessórios necessários para 

realizar, no local, qualquer operação de conserto ou troca. 

 

Os contêineres com capacidade volumétrica de 1 m³ deverão ser utilizados para a 

armazenagem e coleta de resíduos sólidos domiciliares dentro do Município de Cam-

pinas. Esses contêineres deverão ser de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) com-

postos de tampa, corpo, rodízio e dispositivos para permitir o içamento pelos cami-

nhões coletores compactadores. O PEAD deverá apresentar matéria-prima aditivada 

com anti-UV. 

 

Todos os elementos de fixação das ferragens e de peças metálicas, tais como: eixos, 

rodízios e pinos deverão ser em aço com tratamento anticorrosivo, através de eletro-

zincagem ou similar. 

 

A manutenção dos contêineres deverá ser executada 1 (uma) vez ao mês e em caráter 

excepcional, sempre que solicitado, incluindo a utilização de produtos específicos, 

como detergentes e aromatizantes. 

 

Para a lavagem dos contêineres, a futura CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar um 

caminhão específico com equipamento tipo tanque, com compartimentos para a água 

limpa e águas servidas.  

 

A equipe deverá ser adequada para executar esse serviço de lavagem. 
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2.3.4.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação de Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A avaliação de regularidade será feita através dos registros no sistema de monitora-

mento, em tempo real, feitos pelo setor de manutenção, confrontando-os com o Plano 

de Trabalho. Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fisca-

lização. 

 

Cada setor de coleta representará um registro no sistema. Da análise dos registros, 

serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, 

conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade 
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não forem implantados os quantitativos necessários estipulados no Plano de Tra-

balho, para o atendimento adequado; 
 
 Não for executada a periodicidade de higienização estipulada no Plano de Traba-

lho; 

 Não for cumprida uma regularidade (fora do intervalo de horário). 
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b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade 
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%(NR) + 35%(NQ) 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
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Nota do Parâmetro de Desempenho  
NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial

5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.5. Parâmetro IO-1.5 - Coleta de Resíduos Volumosos 
(Cata-Treco) 

 

2.3.5.1. Escopos dos Serviços 
 

Os serviços de coleta de resíduos volumosos caracterizar-se-ão pela coleta e retirada 

de grandes objetos inservíveis, como por exemplo, restos de móveis, colchões e ou-

tros objetos similares de porte, não embalados em sacos plásticos, apresentados pe-

los domicílios e/ou existentes nas vias e logradouros públicos, e são popularmente 

conhecidos como Operação “Cata-Bagulho” ou” Cata-Treco”. 

 

Os resíduos volumosos ou objetos e materiais inservíveis de grande porte deverão 

ser apresentados pelos munícipes ao sistema de coleta, nos dias e horários preesta-

belecidos pela divulgação dos serviços. 

 

Quando a via pública não possibilitar o tráfego ou a manobra do caminhão, os coleto-

res deverão se deslocar até o local onde os resíduos estão posicionados, para coletá-los 

e transportá-los manualmente até o caminhão. O caminhão deverá ser carregado e 

coberto com rede de proteção de carga, de maneira que os materiais não transbordem 

na via pública. 

 

Para esses serviços, a futura CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar equipes compos-

tas por ajudantes e motorista, acompanhadas de 01 (um) caminhão carroceria metá-

lica guarda baixa e munidas de ferramentas adequadas, como vassourão, rede para 

proteção da carga, pá e garfo. 
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Os serviços serão executados de 2ª feira a sábado, podendo ser extrapolados para 

domingos e feriados, caso seja necessário para atender à programação de eventual 

mutirão "Cata-Bagulho", sempre no período diurno, das 07h às 15h20, e tendo como 

referência o Plano de Trabalho da coleta domiciliar, obedecendo a uma frequência 

mensal para cada setor. 

 

Todos os veículos carregados de resíduos deverão ser pesados, obrigatoriamente, e 

registrados pelo sistema de controle eletrônico para o gerenciamento do sistema de 

limpeza urbana. 

 

2.3.5.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação de Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A avaliação de regularidade será feita através dos registros no sistema de monitora-

mento, em tempo real, dos setores de coleta percorridos pelos veículos de coleta, 

confrontando-os com o Plano de Trabalho. Os registros deverão ser disponibilizados, 

em tempo real, para a Fiscalização. 

 

Cada setor de coleta representará um registro no sistema. Da análise dos registros, 

serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, 

conforme o seguinte: 
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Registros de Irregularidades e Notas de Rgularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade 
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado um itinerário no dia; 

 Não for cumprida uma regularidade (fora do intervalo de horário). 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade 
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 
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c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%(NR) + 35%(NQ) 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho  

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100%  

 

2.3.6. Parâmetro IO-1.6 - Coleta Seletiva Mecanizada em 
Contêineres de 2,5 m³ (PEVs - Pontos de Entrega  

Voluntária) - Caminhão Guindauto 
 

2.3.6.1. Escopo dos Serviços 
 

Esses serviços compreenderão a coleta e a remoção mecanizada de materiais reci-

cláveis, que serão realizadas em próprios públicos e logradouros municipais, con-

forme o Anexo VIII-B, no qual a população fará a entrega voluntária desse tipo de 

resíduo, em conformidade com a PNR - Política Nacional de Resíduos -  

Lei no 12.305/2010. 

 

A previsão da quantidade de contêineres a serem instalados nos locais indicados, 

após o estudo da futura CONCESSIONÁRIA, é de 3.771 contêineres no final da Con-

cessâo. 
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A cronologia de implantação desses serviços deverá obedecer à instalação de  

1.221 contêineres de 2,5 m³, no Ano 2 da Concessão, e com o crescimento do número 

de contêineres ou unidades a serem instaladas a cada ano, até o Ano 15 da mesma. 

 

O objetivo central deste item passa por atender a uma das metas desse novo modelo 

de gestão de RSUs, que é a ampliação dos índices de reciclagem do Município e o 

consequente crescimento da quantidade de materiais recicláveis a serem destinados 

às cooperativas, além de incentivar o comprometimento dos munícipes na gestão 

compartilhada dos resíduos que atendem às principais premissas da  

PNRS no 12.305/2010. 

 

Esses locais, tantos as escolas municipais como aqueles denominados de Locais de 

Entrega Voluntária ou Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), serão dotados de com-

partimentos de armazenamento temporário, ou contêineres metálicos ou de PEAD de, 

no mínimo, 2,5 m³. 

 

Os contêineres serão dotados de alça superior para o içamento pelo guindauto de  

2 toneladas, com fundo tipo alçapão, abertura para o depósito de resíduos tipo boca 

de lobo, metálicos ou confeccionados em PEAD com tratamento para a proteção de 

raios ultravioleta. 

 

A coleta desses resíduos será realizada com o auxílio de um caminhão guindauto, 

com capacidade mínima de içamento de 2.000 kg e, também, dotado de carroceria 

tipo gaiola, com o objetivo de otimizar a logística de transporte e destinação final dos 

materiais nas cooperativas de reciclagem.  

 

O caminhão coletor deverá ser carregado, de modo que os materiais recicláveis não 

transbordem na via pública, podendo oferecer riscos ambientais. 

 

A operação desses serviços se dará de segunda a sábado, em turnos diurno e no-

turno. 
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A equipe mínima para a operação desses serviços terá: 

 01 motorista; 

 02 coletores; 

 01 caminhão guindauto, com capacidade de içamento de 2.000 kg e dotado de 

carroceria tipo gaiola.  

 

Esgotada a capacidade de coleta do veículo, o caminhão deverá dirigir-se à pesagem 

na balança existente no Aterro Sanitário Delta A ou em outro local a ser determinado 

pelo DLU, com equivalência de distância, para a posterior destinação às cooperativas 

de recicláveis. 

 

A distribuição do material reciclável para as cooperativas deverá atender ao Decreto 

Municipal no 19.934/2018, como também ser fiscalizada pela representação das coo-

perativas de recicláveis. 

 

Os serviços de coleta seletiva mecanizada em Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), 

deverão ser realizados conforme mencionados anteriormente, atendendo à relação 

de pontos constante no Anexo VIII-B. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá executar o seu Plano de Trabalho devidamente 

aprovado pelo DLU, dando ciência prévia, através de panfletos e outros meios de co-

municação, a todas as partes envolvidas, dos dias e horários em que os serviços serão 

executados, através da distribuição da informação em impresso próprio, aprovado 

pelo DLU. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá implantar e divulgar as campanhas de sensibili-

zação e conscientização, com ênfase em segregação de resíduos na fonte e para 

aproveitamento dos recicláveis gerados, com o objetivo de garantir a implantação de 

novos serviços, de acordo com o Plano de Educação Ambiental, a ser apresentado 

pela futura CONCESSIONÁRIA e aprovado pela PMC, com periodicidade mínima se-

mestral, a partir da implantação dos novos serviços. 
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A referida sensibilização e mobilização social da população atendida deverá ser fisca-

lizada e desenvolvida em conjunto com a representação das cooperativas de reciclá-

veis. 

 

Os índices de rejeito do sistema de coleta seletiva são diretamente proporcionais ao 

comprometimento de todos os setores envolvidos com a gestão adequada dos RSUs, 

em especial o cidadão, conforme determina a Lei Federal no 12.305/2010, em seu  

Artigo 6o, Inciso VII e Parágrafo Único do Artigo 30o, respectivamente. 

 

Os serviços de divulgação, incluindo a elaboração do material, impressão, distribui-

ção, palestras, veiculação na mídia, entre outros, são uma parte das ações exigidas 

no Plano de Educação Ambiental e serão de responsabilidade da futura CONCESSIO-

NÁRIA. 

 

Por ocasião da pesagem, será emitido um comprovante de operação na forma de 

relatório mensal, que deverá ser disponibilizado a todas as cooperativas de materiais 

recicláveis e demais partes envolvidas no Contrato. 

 

2.3.6.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação de Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A avaliação de regularidade será feita através de registros fotográficos georreferencia-

dos inseridos no sistema de monitoramento, em tempo real, da operação diária dos 

Pontos de Entrega Voluntária - PEVs, confrontando-os com o Plano de Trabalho. 
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Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização, sendo 

que cada dia operacional representará um registro no sistema. 
 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 
 

Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade 
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for aberto ao uso; 

 Não for disponibilizado contêiner nos locais estipulados no Plano de Trabalho; 

 Não for executado um itinerário no dia; 

 Não for cumprida uma regularidade (fora do intervalo de horário). 
 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 
 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 
 

Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade 
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0  
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Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%(NR) + 35%(NQ) 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 
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2.3.7. Parâmetro IO-1.7 - Varrição Manual de Vias e  
Logradouros Públicos 

 

2.3.7.1. Escopo dos Serviços 
 

Os serviços de varrição manual compreenderão a limpeza manual programada dos 

passeios, sarjetas, canteiros centrais, calçadões e entorno de terminais de ônibus, 

desde que pavimentados, bem como a retirada dos resíduos contidos nas papeleiras 

e seu acondicionamento para a coleta.  

 

O atendimento mínimo, por km, está apresentado na tabela, a seguir. 

 
Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos 

(km) 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 132.000
          

Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 
132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 132.000 156.000

          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 
156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000

 

As extensões descriminadas na tabela anterior consideram o conceito de eixo de rua, 

no qual será executada a varrição, em ambos os lados da via (ida e volta). Os locais 

onde deverão ser executados os serviços de varrição manual podem ser observados 

no Anexo IX-B. 

 

Os resíduos deverão ser acondicionados e disponibilizados para a coleta em sacos 

plásticos, conforme a especificação da NBR 9191 da ABNT, que estabelece os requi-

sitos e métodos de ensaio para os sacos plásticos destinados ao acondicionamento 

de lixo. 

 

Uma vez cheios, os sacos deverão ser dispostos nos passeios, de onde serão reco-

lhidos pela equipe dos serviços de coleta regular. Através desses serviços, os resí-

duos da varrição manual serão transportados e pesados na balança localizada no 
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Complexo Delta A, juntamente com os resíduos domiciliares para, em seguida, serem 

encaminhados para a disposição adequada. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar equipes compostas por varredores 

equipados com lutocar e munidos de ferramentas adequadas, como vassourão, vas-

sourinha, pazinha e sacos plásticos. Além das equipes, também participarão desses 

serviços profissionais nas funções de encarregado e fiscal de varrição. 

 

A abrangência e a periodicidade com que deverão ser executados os serviços de var-

rição manual variarão em função das características de cada área, podendo ter fre-

quências de acordo com as necessidades locais. 

 

Esses serviços deverão ser executados nos períodos diurno, das 06h às 14h20, e 

noturno, das 14h20 às 22h40, de 2ª feira a sábado, podendo ser estendidos como 

plantão para domingos e feriados. 

 

2.3.7.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A Avaliação da Regularidade será feita através dos registros no sistema de monitora-

mento, em tempo real, dos setores de varrição percorridos pelas equipes, confron-

tando-os com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. 
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Cada setor de varrição representará um registro no sistema. Da análise dos Registros, 

serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, 

conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado um setor de varrição no dia. 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
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Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.8. Parâmetro IO-1.8 - Varrição Manual  
de Praças Públicas 

 

2.3.8.1. Escopo dos Serviços 
 

Os serviços de varrição manual de praças públicas compreenderão a limpeza manual 

programada dos passeios, calçadões e locais revestidos nas áreas das praças, segui-

dos do agrupamento e acondicionamento dos resíduos, disponibilizando-os para a 

coleta manual e o transporte. 
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Os resíduos serão acondicionados e disponibilizados para a coleta em sacos plásti-

cos, conforme a especificação da Norma NBR 9191 da ABNT, que estabelece os re-

quisitos e métodos de ensaio para os sacos plásticos destinados ao acondicionamento 

de lixo. 

 

Uma vez cheios, os sacos serão disponibilizados em locais definidos, de onde serão 

recolhidos pela equipe dos serviços de coleta domiciliar manual. Na sequência, terão 

o tratamento já descrito na coleta manual regular. Para esses serviços, a futura CON-

CESSIONÁRIA mobilizará equipes compostas por varredores equipados com lutocar, 

munidos de ferramentas adequadas, como vassourão, vassourinha, pazinha e sacos 

plásticos. 

 

A abrangência e a periodicidade com que serão executados os serviços de varrição 

manual de praças públicas dependerão das características de cada área, podendo ter 

frequências de acordo com as necessidades locais. Esses serviços serão executados 

nos períodos diurno, das 06h às 14h20, e noturno, das 14h20 às 22h40, de 2ª feira a 

sábado, podendo ser estendidos como plantão para domingos e feriados. 

 

A critério da CONTRATANTE, os serviços poderão sofrer intervalos maiores ou me-

nores, desde que por problemas decorrentes de inundações, eleições, eventos muni-

cipais e outros motivos relevantes devidamente justificados, sendo de inteira respon-

sabilidade da futura CONCESSIONÁRIA, o atendimento ao disposto na legislação tra-

balhista ou outros dispositivos legais em decorrência dessa exigência. 

 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser o seguinte: 

 
Varrição Manual de Praças Públicas 

(m²) 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 67.200.000 103.200.00
          
Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

103.200.00 103.200.00 103.200.00 103.200.00 103.200.00 103.200.00 103.200.00 103.200.00 103.200.00 103.200.00
          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

121.500.00 121.500.00 121.500.00 121.500.00 121.500.00 121.500.00 121.500.00 121.500.00 121.500.00 121.500.00
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2.3.8.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho  
 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A Avaliação da Regularidade será feita através dos registros no sistema de monitora-

mento, em tempo real, dos setores de varrição percorridos pelas equipes, confron-

tando-os com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. 

 

Cada setor de varrição representará um registro no sistema. Da análise dos registros, 

serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, 

conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado um setor de varrição no dia. 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 
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Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 
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2.3.9. Parâmetro IO-1.9 - Varrição Mecanizada de Vias  
e Logradouros Públicos 

 

2.3.9.1. Escopo dos Serviços 
 

Os serviços de varrição mecanizada compreenderão a limpeza mecanizada progra-

mada das principais vias e logradouros públicos, onde ocorrem o acúmulo de resí-

duos, por conta da dificuldade de acesso das equipes de varrição manual. 

 

Os serviços de varrição mecanizada deverão ser programados, principalmente, nas 

vias onde se observa o tráfego de veículos em velocidades elevadas e onde não se 

justifica a interdição apenas para a execução dos serviços com segurança pelas equi-

pes de varrição manual. 

 

A varrição mecanizada evitará o acúmulo de resíduos nos locais, onde o sistema ma-

nual não consegue atuar e que, certamente, poderia causar o comprometimento do 

sistema de drenagem de águas pluviais. 

 

A varredeira mecânica deverá percorrer as vias públicas, retirando por sucção a vá-

cuo, os resíduos acumulados nos meios-fios e sarjetas. O sistema de varrição meca-

nizada deverá ser executado por equipamentos específicos. 

 

No conjunto dos equipamentos de varrição mecanizada, constituído por chassi, ca-

çamba de armazenamento dos resíduos e reservatório de água, deverão estar inclu-

sos, também, vassouras laterais, vassouras centrais, bocais de sucção, motor estacio-

nário, turbina de sucção e mais acessórios necessários ao adequado desenvolvimento 

dos serviços. 

 

Os equipamentos também deverão estar providos de todos os dispositivos de segu-

rança operacional, como painéis internos para o comando dos processos da varre-

deira e, com relação ao trânsito, sistema de iluminação adequado. 
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Para esses serviços, a futura CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar uma equipe 

composta por ajudantes e operador de varredeira mecânica, munidas de ferramentas 

adequadas, como vassourão e pá. 

 

Os serviços de varrição mecanizada serão executados nas vias públicas, respeitando 

as frequências e os horários estipulados no respectivo Plano de Trabalho, aprovado 

pelo DLU. 

 

Os serviços deverão ser realizados nos períodos diurno e/ou noturno, levando-se em 

consideração todos os fatores de segurança no trânsito, para que não seja prejudi-

cada a fluidez do tráfego de veículos nas vias a serem atendidas. 

 

Esses serviços serão executados de 2ª feira a sábado, obedecendo ao regime de 

trabalho de 44h semanais. 

 

A critério do DLU, os serviços poderão sofrer intervalos maiores ou menores aos pre-

vistos no Projeto Básico, sendo de inteira responsabilidade da futura CONCESSIO-

NÁRIA, o atendimento ao disposto na legislação trabalhista ou outros dispositivos le-

gais em decorrência dessa exigência. 

 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser o apresentado na tabela, a se-

guir. 

 
Varrição Mecanizada em Vias Públicas 

(km) 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

          
Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 
12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

 

As vias e logradouros públicos a serem atendidos por esses serviços estão apresen-

tados no Anexo VIII-C. 
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2.3.9.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A Avaliação da Regularidade será feita através dos registros no sistema de monitora-

mento, em tempo real, dos setores de varrição percorridos pelos veículos de varrição 

mecanizada, confrontando-os com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização, sendo 

que cada setor de varrição representará um registro no sistema. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado um setor de varrição no dia; 

 Não forem cumpridas as metas de varrição. 
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b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, setor ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
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Nota do Parâmetro de Desempenho 
NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial

5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.10. Parâmetro IO-1.10 - Coleta, Varrição Manual,  
Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres 

 

2.3.10.1. Escopo dos Serviços 
 

Os serviços de coleta dos resíduos orgânicos gerados nos locais públicos, onde serão 

realizadas as feiras livres consistirão na sua coleta, após os serviços de limpeza da 

área e agrupamento dos resíduos, bem como a lavagem dos locais. 

 

Os resíduos orgânicos agrupados serão armazenados em contêineres de 1 m³, para 

a disposição final em local previamente definido pela CONTRATANTE. 

 

Esses serviços serão executados de forma mecanizada em 12 feiras livres, diaria-

mente, de terça a domingo, conforme o Anexo VIII-A - Relação de Feiras Livres. O 

critério adotado de instalação dos contêineres considerou a instalação de 04 contêi-

neres por feira livre, sendo 2 para o acondicionamento dos resíduos recicláveis e  

02 para os resíduos orgânicos. 

 

Os contêineres somente serão instalados, quando da realização das feiras livres, e 

sempre retirados após a finalização do evento. A instalação dos contêineres será feita 

após uma campanha de sensibilização e informação aos munícipes usuários e per-

missionários, acerca da importância da implantação do sistema que deverá ser feito, 

assim que for dada a Ordem de Serviço para a futura CONCESSIONÁRIA. 

 

Os contêineres deverão ser higienizados mecanicamente, sempre após os seus usos 

e assim que removidos, devendo essa lavagem ser realizada na garagem da futura 
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CONCESSIONÁRIA, por meio de lava-contêineres, instalado sobre um caminhão es-

pecífico de chassi 1723 ou similar e equipamento tipo tanque, com compartimentos 

para as águas limpas e servidas de, no mínimo, 4.000 L. 

 

A mão-de-obra para esses serviços de lavagem deverá conter 01 motorista e 01 aju-

dante. Essa lavagem deverá ser feita em sistema fechado, com o uso de produtos 

desengordurantes e bactericidas, e o descarte efetuado em local adequado. 

 

A periodicidade da lavagem e higienização desses contêineres deverá obedecer às 

demandas sanitárias a serem definidas pela CONTRATANTE, sendo que a frequência 

de lavagem deverá ocorrer sempre que finalizado o evento da feira livre, visto que o 

recipiente armazena material orgânico, que pode atrair vetores e odores não desejá-

veis. 

 

O plano de manutenção dos contêineres oferecidos baseia-se em proporcionar a as-

sistência técnica necessária, para que em todo momento, o lote de contêineres esteja 

em perfeitas condições de utilização. 

 

Qualquer recipiente ou peça, quebrado ou roubado, será substituído em um prazo não 

superior a 48 horas. A equipe de manutenção percorrerá os locais das feiras livres, 

verificando o estado dos contêineres, em veículos munidos com equipamentos e aces-

sórios necessários para realizar, no local, qualquer operação de conserto ou troca. 

 

Esses contêineres deverão ser de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), compostos 

de tampa, corpo, rodízio e dispositivos para permitir o içamento pelos caminhões co-

letores compactadores. O PEAD deverá apresentar matéria-prima aditivada com anti-

UV. 

 

Todos os elementos de fixação das ferragens e de peças metálicas, tais como: eixos, 

rodízios e pinos deverão ser em aço com tratamento anticorrosivo, através de eletro-

zincagem ou similar. 
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Os veículos coletores deverão apresentar capacidade volumétrica da caçamba cole-

tora de 15 ou 19 m³ e providos de lift, que têm o objetivo de viabilizar os procedimentos 

de realização do içamento dos contêineres acompanhados pelos 02 coletores. 

 

Para esses serviços, a futura CONCESSIONÁRIA deverá, também, mobilizar equipes 

compostas por, no mínimo, 04 ajudantes e 01 motorista, acompanhados de 01 cami-

nhão coletor compactador de, no mínimo, 15 m³ (podendo ser de 19 m³) equipado 

com lift, para o içamento dos contêineres, bem como ferramentas adequadas, como 

vassourão, pá e garfo. 

 

Salientamos, ainda, que cada equipe de trabalho deverá executar os respectivos ser-

viços em 03 feiras diariamente. 

 

Os resíduos, assim coletados e armazenados nos contêineres de 1 m³ de PEAD, se-

rão conduzidos até o local de pesagem, que será no seguinte endereço, ou em outro 

local a ser definido pela CONTRATANTE: 

 Complexo Delta A: Estrada do Mão Branca, Caminho Municipal, 331, Bairro Ribei-

rão. 

 

Por ocasião da pesagem será emitido um comprovante de operação (tíquete) em, no 

mínimo, 02 vias. 

 

Para os serviços de limpeza e lavagem de até 04 feiras livres por dia, a futura CON-

CESSIONÁRIA deverá mobilizar uma equipe composta por, no mínimo, 04 ajudantes 

e 01 motorista, acompanhada de 01 caminhão tanque de 10.000 L, dotado de grupo 

gerador para o acionamento do compressor da bomba de água sob alta pressão, e 

um veículo utilitário tipo Kombi ou similar, para o transporte dos funcionários, munidos 

de ferramentas e produtos adequados, como vassourão, pá, garfo, sacos plásticos, 

produtos desinfetantes e aromatizantes.  

 

A referida equipe deverá, também, disponibilizar 12 contêineres de 1.000 L, sendo  

04 contêineres para cada feira. 
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Os serviços de operação de limpeza e lavagem de feiras livres deverão ser realizados 

conforme a programação de locais, dias e horários indicados pelo DLU. 

 

A utilização de mão-de-obra, veículos, equipamentos, ferramentas e produtos para a 

realização desses serviços deverá ser feita de acordo com a presente especificação, 

estando previstas 04 equipes por dia. 

 
Varrição Manual, Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres 

(un) 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 
295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 

          
Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
 

2.3.10.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A Avaliação da Regularidade será feita através de registros fotográficos georreferen-

ciados inseridos no sistema de monitoramento, em tempo real, dos setores de coleta, 

varrição manual, lavagem e desinfecção de feiras livres executados, confrontando-os 

com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. Cada 

setor de coleta representará um registro no sistema. 
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Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado um setor programado; 

 Não for cumprida uma regularidade (fora do intervalo de horário); 

 Não for cumprida uma tarefa. 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
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Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.11. Parâmetro IO-1.11 - Lavagem Especial de  
Locais Públicos 

 

2.3.11.1. Escopo dos Serviços 
 

Os serviços de lavagem especial de locais públicos consistirão na aplicação de pro-

cedimentos específicos, nos quais as condições são extremamente desfavoráveis de-

vido à necessidade de remoção de graxas, colas, resinas e outros resíduos, impreg-

nados nos pisos e paredes e, portanto, onde não é recomendável uma simples lava-

gem convencional. 
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Fazem parte da relação de locais públicos a serem atendidos por esses serviços, as 

escadarias, passarelas, calçadas de pontes e viadutos, entre outros, a serem indica-

dos pelo DLU. Além desses locais, esses serviços também complementarão os servi-

ços de Operação de Limpeza Especial de Calçadões, anteriormente especificados. 

 

A operação de lavagem especial deverá ser executada após a varrição e retirada dos 

resíduos das áreas, com o auxílio de um caminhão tanque dotado de bomba para o 

jateamento d'água sob alta pressão. 

 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser o apresentado, a seguir. 

 
Lavagem Especial de Locais Públicos 

(m²) 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

242.400 242.400 242.400 242.400 242.400 242.400 242.400 242.400 242.400 484.800
          
Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 
484.800 484.800 484.800 484.800 484.800 484.800 484.800 484.800 484.800 484.800

          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 
484.800 484.800 484.800 484.800 484.800 484.800 484.800 484.800 484.800 484.800

 

Após o término da lavagem especial, a área deverá encontrar-se perfeitamente utili-

zável, principalmente por pedestres e, portanto, isenta de condições que possam ofe-

recer riscos de acidentes, como poças de água, excesso de produtos químicos não 

removidos, entre outros. 

 

Para os serviços de lavagem especial de locais públicos, a futura CONCESSIONÁRIA 

deverá mobilizar uma equipe composta por ajudantes e motorista e caminhão pipa de 

2.500 L, dotado de grupo gerador para o acionamento do compressor da bomba de 

água sob alta pressão, e munida de ferramentas e produtos adequados, como vas-

sourão, vassourinha, pá, espátula e materiais tensoativos. 

 

Essa operação de lavagem deverá, prioritariamente, ser realizada com a utilização de 

água de reúso, conforme determina a Lei Municipal no 12.532, de 24 de abril de 2006, 

e deverá ser acompanhada de aplicação de produtos desinfetantes aromatizados. 
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Os serviços de lavagem especial de locais públicos deverão ser realizados nos locais 

indicados pelo DLU, conforme a programação de dias e horários do Plano de Traba-

lho, respeitando uma escala de prioridades a ser estabelecida pelo DLU. 

 

Os serviços serão executados de 2ª feira a sábado, no período diurno, das 08h às 

16h20, isolando as áreas para não interferir com a circulação dos pedestres. 

 

2.3.11.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A Avaliação da Regularidade será feita através de registros fotográficos georreferen-

ciados inseridos no sistema de monitoramento, em tempo real, dos locais públicos que 

receberão os serviços de lavagem especial. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. Cada 

evento representará um registro no sistema. 
 
 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 

 
Registro de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
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Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado um evento programado; 

 Não for disponibilizada uma equipe adequada (em desconformidade com o defi-

nido no Plano de Trabalho). 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 
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A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.12. Parâmetro IO-1.12 - Operação de Limpeza  
Especial de Calçadões 

 

2.3.12.1. Escopo dos Serviços 
 

Os serviços referentes à operação de limpeza especial de calçadões (Rua 13 de Maio) 

terão o objetivo de atender às necessidades específicas da região central da Cidade, 

onde alguns locais se caracterizam por uma intensa movimentação de pedestres. 

 

Os serviços serão executados de 2ª feira a sábado, podendo ser extrapolados para 

domingos e feriados, das 07h às 15h20 e das 15h20 às 22h40. 

 

A operação de limpeza especial de calçadões será constituída pela varrição manual, 

varrição e coleta motorizadas, afastamento e armazenamento temporário dos resí-

duos descartados irregularmente no piso dos calçadões e passeios centrais. 

 

Os serviços consistirão na varrição dos calçadões, realizada tanto manualmente, 

como com o auxílio de um triciclo motorizado com sistema de aspiração frontal. 

 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser de, no mínimo, 886.757 m²/ano. 

Os serviços deverão ser realizados, diariamente, inclusive aos domingos e feriados, 

em 02 turnos de trabalho. 
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Os resíduos varridos manualmente serão acondicionados em sacos plásticos de  

100 L, posicionados dentro dos lutocares e, quando esses estiverem cheios, deverão 

ser disponibilizados para serem recolhidos através de um veículo de pequeno porte 

dotado de cesto aramado, o qual não deverá interferir na circulação de pedestres. 

 

Os resíduos serão transportados nesse veículo motorizado, até um ponto escolhido 

no limite periférico do calçadão, no qual ficarão armazenados em contêineres de  

1.000 L, de onde deverão ser retirados pela equipe de coleta domiciliar regular. 

 

Os resíduos aspirados pelo triciclo deverão, também, ser conduzidos para esses mes-

mos contêineres de armazenamento para, posteriormente, serem coletados pelo sis-

tema de coleta domiciliar. 

 

Tais resíduos gerados no referido calçadão, acondicionados e coletados pelo sistema 

de coleta domiciliar deverão ser destinados, após a pesagem, à Unidade de Transfe-

rência e Transbordo localizada no Aterro Sanitário Delta A, até que não se implante o 

CIVAR. 

 

Para esses serviços, a futura CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar uma equipe com-

posta por varredores, operador e motorista, acompanhada de 01 triciclo com sistema 

de aspiração frontal e compartimento de 100 L, no mínimo, adquirido no mercado na-

cional ou por processo de importação, 01 veículo motorizado de pequeno porte com 

cesto aramado de 1,5 m³ e 03 lutocares de 240 L, munidos de ferramentas adequadas, 

como vassourão, vassourinha, pazinha e sacos plásticos de 200 L. 

 

Os serviços de operação de limpeza especial de calçadões deverão ser realizados 

conforme a programação de locais e frequências definidas anteriormente, e que são 

referências para a elaboração do Plano de Trabalho, a ser aprovado pelo DLU. 

 

2.3.12.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 
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a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização.  

 

A Avaliação da Regularidade será feita através de registros fotográficos georreferen-

ciados inseridos no sistema de monitoramento, em tempo real, dos locais de limpeza 

especial executados. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. Cada 

evento de limpeza especial representará um registro no sistema.  

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado um evento programado; 

 Não for cumprida uma regularidade (fora do intervalo de horário); 

 Não forem cumpridos os quantitativos previstos neste Projeto Básico. 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 
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Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 
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2.3.13. Parâmetro IO-1.13 - Limpeza Manual de  
Bocas de Lobo 

 

2.3.13.1. Escopo dos Serviços 
 

Os serviços de limpeza manual de drenagens urbanas consistirá na limpeza e desobs-

trução de bocas de lobo, poços de visita e galerias de águas pluviais, com a respectiva 

remoção dos detritos. 

 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser o seguinte: 

 
Limpeza Manual de Bocas de Lobo 

(un) 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 
30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 30.300 

          
Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 
30.300 60.600 60.600 60.600 60.600 90.900 90.900 90.900 90.900 90.900 

          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 
90.900 90.900 90.900 90.900 90.900 90.900 90.900 90.900 90.900 90.900 

 

O fornecimento da água para a lavagem deverá ser de responsabilidade da futura 

CONCESSIONÁRIA, sendo utilizada, prioritariamente, a água de reúso, conforme de-

termina a Lei Municipal no 12.532, de 24 de abril de 2006. 

 

Caso o material retirado do sistema de drenagem urbana apresente alto teor de umi-

dade, não poderá ser carregado antes de sua total desidratação, sob pena de provo-

car incômodos, como derramamentos, sujeira, odor e até acidentes. Neste caso, de-

verá permanecer por algum tempo junto ao próprio local de onde foi retirado, até que 

a maior parte da umidade evapore. 

 

Esgotada a capacidade de coleta do veículo, o caminhão deverá dirigir-se, inicial-

mente, à balança localizada no Aterro Delta A e, após a pesagem, ao aterro de desti-

nação. Depois da implantação do CIVAR, a pesagem ocorrerá nesse local. 
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Por ocasião da pesagem será emitido um comprovante de operação (tíquete) em, no 

mínimo, 02 vias. 

 

Caberá à futura CONCESSIONÁRIA efetuar o levantamento das bocas de lobo exis-

tentes no Município, apresentando-o em uma planta planimétrica, em escala compa-

tível, à medida que for executando os trabalhos de desobstrução, sem qualquer ônus 

para o DLU. 

 

Efetuada a sondagem das bocas de lobo de uma determinada área, a futura CON-

CESSIONÁRIA ficará desobrigada da apresentação de um novo levantamento do lo-

cal onde o serviço foi executado anteriormente, e a sondagem será repassada, sem 

ônus, para o Setor de Cadastramento do Município de Campinas. 

 

2.3.13.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A Avaliação da Regularidade será feita através de registros fotográficos georreferen-

ciados inseridos no sistema de monitoramento, em tempo real, das bocas de lobo 

limpas, confrontando-as com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. Cada 

programação (evento) representará um registro no sistema. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 
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Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0  
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado o serviço programado (evento programado no Plano de Traba-

lho); 

 Não for cumprida uma tarefa. 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade 
 (NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 
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 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.14. Parâmetro IO-1.14 - Desobstrução  
de Bocas de Lobo 

 

2.3.14.1. Escopo dos Serviços 
 

Para os serviços de limpeza mecanizada de drenagens urbanas, a futura CONCES-

SIONÁRIA deverá mobilizar uma equipe composta por coletores bueiristas, munidos 

de ferramentas adequadas, como vassourão, enxada, pá, garfo, carrinho de mão e 

cone de sinalização, além de EPIs específicos, uma vez que poderão ter contato com 

materiais insalubres. 

 

Deverão ser mobilizados motoristas, acompanhados de caminhão basculante e cami-

nhão hidrojato conjugado com hidrovácuo, que deverão ficar posicionados na frente 

de trabalho, conforme o Plano de Trabalho a ser aprovado pelo DLU. 
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Os serviços de limpeza mecanizada de drenagens urbanas deverão ser realizados, 

conforme a programação de locais, dias e horários do Plano de Trabalho. Os serviços 

serão executados de 2ª feira a sábado, no período diurno, das 08h às 16h20, isolando 

as áreas para não interferir com a circulação de pedestres e de veículos. 

 
Limpeza Mecanizada de Bocas de Lobo  

(un) 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 
3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 3.030 

          
Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 
3.030 6.060 6.060 6.060 6.060 6.060 6.060 6.060 6.060 6.060 

          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 
6.060 6.060 6.060 6.060 6.060 6.060 6.060 6.060 6.060 6.060 

 

2.3.14.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A Avaliação da Regularidade será feita através de registros fotográficos georreferen-

ciados inseridos no sistema de monitoramento, em tempo real, das bocas de lobo 

desobstruídas, confrontando-os com a programação. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. Cada 

programação (evento) representará um registro no sistema. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 
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Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executada uma programação; 

 Não for cumprida uma tarefa. 
 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no Serviço de Atendimento ao Cidadão -

SAC. 
 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 
 

Registros de Irregularidades e Nota de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 
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c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.15. Parâmetro IO-1.15 - Limpeza Mecanizada  
de Bolsões de Entulho 

 

2.3.15.1. Escopo dos Serviços 
 

Os serviços de coleta de resíduos da construção civil compreenderão a remoção, 

carga e transporte de todo o tipo de entulho (Classe IIB da NBR 10.004 da ABNT) de 

pequenos geradores, de locais de armazenamento temporário (Ecopontos) autoriza-

dos pelas administrações regionais municipais e os descartados clandestinamente em 

áreas públicas, de forma desordenada e sem controle técnico. 

 

O material a ser coletado deverá apresentar características de resíduos gerados a 

partir de obras ou reformas de estabelecimentos residenciais ou comerciais, isentos 

de resíduos domiciliares. 

 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser o apresentado, a seguir. 
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Limpeza Mecanizada de Bolsões de Entulho  
(m³) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 
21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 

          
Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 
21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 

          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 
21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 21.816 

 

O caminhão deverá ser carregado com o auxílio de uma retroescavadeira, de forma 

segura e sinalizada, evitando riscos a pedestres e veículos que transitam pelo local. 

A seguir, deverá ser coberto com encerado plástico de proteção de carga, de maneira 

que os materiais não transbordem na via pública. 

 

Esgotada a capacidade de coleta do veículo, o caminhão deverá dirigir-se à URM. A 

descarga dos materiais será feita na Usina Recicladora de Materiais - URM, localizada 

no Complexo Delta A, na Estrada do Mão Branca, Caminho Municipal, 331,  

Jardim São Caetano, ou em outro local previamente indicado pelo DLU. 

 

Estão expressamente proibidas a garimpagem, separação ou outra destinação dos 

materiais pela equipe de coleta ou por terceiros. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá obedecer às normas de conduta e procedimentos 

operacionais determinados pela unidade de disposição final, onde for descarregar os 

materiais coletados. 

 

Para esses serviços, a futura CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar equipes compos-

tas por ajudantes, operador e motoristas, acompanhados de retroescavadeira  

tipo 580 H ou similar e caminhões basculantes, munidas de ferramentas adequadas, 

como carrinhos de mão, vassourões e pás. 

 

Os serviços de coleta e transporte de resíduos da construção civil deverão ser reali-

zados ao longo das vias e logradouros e em áreas públicas, desde que identificados 

os pontos de descarte irregular. 
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A periodicidade com que deverão ser executados esses serviços será definida pelas 

necessidades detectadas ao longo do Contrato. Os serviços serão executados de  

2ª feira a sábado, sempre no período diurno, das 08h às 16h20. 

 

A remoção desses resíduos, originados e armazenados em obras particulares, conti-

nuará a ser de inteira responsabilidade de seu gerador, conforme prevê a Resolução  

CONAMA no 307/2005, devendo estar acondicionados em caçambas particulares e 

seu transporte realizado por empresas especializadas, para os locais devidamente 

licenciados e autorizados para dispô-los. 

 

2.3.15.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A Avaliação da Regularidade será feita através de registros fotográficos georreferen-

ciados inseridos no sistema de monitoramento, em tempo real, dos setores de coleta 

percorridos pelos seus veículos, confrontando-os com a programação. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. Cada 

programação (evento) representará um registro no sistema. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 

 
 

75



 

Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executada uma programação; 

 Não for cumprida uma regularidade (fora do intervalo de horário) 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Nota de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 
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c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.16. Parâmetro IO-1.16 - Instalação e Reposição  
de Papeleiras 

 

2.3.16.1. Escopo dos Serviços 
 

A instalação de papeleiras visa minimizar um dos graves problemas na manutenção 

do nível de limpeza pública municipal, que é a quantidade de sujeira representada 

pelo lixo descartado pela população, de forma contínua e permanente nas ruas e nas 

áreas de maior densidade de pedestres; obrigando a um esforço enorme no sistema 

de varrição pela falta de recipientes específicos para esse acondicionamento. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá cadastrar todas as papeleiras/lixeiras públicas, 

devidamente georreferenciadas, durante o 1o ano da Concessão. 
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A instalação dessas papeleiras deverá atender a um Plano de Trabalho a ser desen-

volvido pela futura CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo DLU, com as seguintes pre-

missas: 
 
 As papeleiras deverão apresentar capacidade volumétrica de 50 L, sendo confec-

cionadas em PEAD e protegidas contra os raios ultravioleta. Deverão ser dotadas 

de tampa e instaladas sob um suporte metálico de 1,5 m de altura, considerado o 

sistema de fixação da peça no solo em 0,5 m; 
 
 Instalação das papeleiras previstas para cada ano, no prazo máximo dos primeiros 

06 meses do respectivo ano; 

 Integração dessas papeleiras aos serviços de varrição manual, sendo dotadas de 

sacos plásticos de 50 L cada, com os respectivos recolhimentos sistemáticos dos 

resíduos ali acondicionados; 

 Acondicionamento dos resíduos de pequeno volume descartados pela população. 
 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá repor ou complementar as papeleiras nas quan-

tidades mínimas indicadas na tabela, a seguir. 
 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser o seguinte: 
 

Instalação e Reposição de Papeleiras  
(un) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 
1.600 1.100 1.100 600 600 600 600 600 600 600 

          
Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 
 

2.3.16.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 
 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 
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A Avaliação da Regularidade será feita através dos registros no sistema de monitora-

mento, em tempo real, dos setores de coleta percorridos pelas equipes de limpeza de 

papeleiras, confrontando-os com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. Cada 

setor de coleta representará um registro no sistema. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executada a retirada dos resíduos pelo setor de varrição; 

 Não for executada uma troca de papeleira, até o limite estipulado. 

 

a) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 
 
A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte:  
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Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0  
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 
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2.3.17. Parâmetro IO-1.17 - Implantação, Operação e  
Manutenção de Ecopontos 

 

2.3.17.1. Escopo dos Serviços 
 

Deverão ser implantados 28 Novos Ecopontos, conforme as quantidades e cronologia 

indicadas na tabela, a seguir. 

 
Implantação de Ecopontos 

(un) 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

16 - 1 - 1 - 1 - 1 - 
          
Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

1 - - - - 2 - 2 - 2 
          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

- 2 - - - - - - - - 
 

Os locais de implantação de Ecopontos serão públicos e indicados pela Prefeitura de 

Campinas, preferencialmente, nas regiões onde já ocorrem descartes clandestinos de 

resíduos (pontos viciados). 

 

2.3.17.1.1. Operação e Manutenção de Ecopontos 
 

Os Ecopontos deverão ser utilizados pela população como forma voluntária de en-

trega de resíduos que permanecerão temporariamente no local, até que sejam trans-

feridos para as respectivas unidades de tratamento e disposição final. 

 

O controle de chegada e saída de material nos Ecopontos deverá ser realizado, siste-

maticamente, pelo responsável pela unidade, que deverá ainda manusear todos os 

resíduos, segregando-os por categoria, para serem estocados de forma individual em 

cada recipiente específico. 

 

Os resíduos verdes (galhos, folhas, jardinagem e outros) passarão, necessariamente, 

por pré-tratamento, através da picagem dos galhos pelo uso de um picador móvel. 
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A transferência do material depositado em caçambas Brooks deverá ser realizada pelo 

caminhão poliguindaste, que deixará uma caçamba vazia retirando a cheia (Sistema 

Refil), para ser conduzida até o local de tratamento ou de disposição final, sendo que 

a carga deverá estar devidamente coberta, para evitar o espalhamento do material 

para fora da caçamba. 

 

Os materiais recicláveis, fiscalizados e acompanhados por representantes das coope-

rativas de sua região receberão o atendimento pelo próprio sistema de coleta seletiva, 

que realizará a remoção dos materiais depositados nos contêineres, transportando-os 

para a posterior pesagem e triagem junto às cooperativas de recicláveis, respeitando 

o Decreto Municipal no 19.934/2018, referente à distribuição desses materiais. 

 

Caso haja materiais recicláveis excedentes depositados fora dos contêineres, esses 

deverão ser acondicionados em sacolas de náilon de 2 m³ (tipo Big Bag) para, poste-

riormente, serem transferidos para o sistema de cooperativas. 

 

Os resíduos que apresentam características de materiais perigosos, segundo a  

NBR 10.004 da ABNT, como as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, tubos de 

imagem e outros deverão ser, quando possível, acondicionados em bombonas de 

PEAD de 200 L; permanecendo devidamente abrigados sob a tenda, até serem trans-

portados para a Unidade de Armazenamento Temporário específico (Ecoponto Cen-

tral - DLU ou outro a ser indicado pela CONTRATANTE), para o posterior destino final 

adequado. 

 

Para os resíduos de óleo comestível está previsto o acondicionamento em bombonas 

de PEAD de 200 L, que permanecerão armazenados na unidade para, posterior-

mente, serem removidos pelo sistema público de coleta específica já existente e en-

caminhados para a cooperativa de transformação desses materiais. 

 

Para garantir um nível de qualidade dos serviços prestados, todas as máquinas, equipa-

mentos e ferramentas deverão estar em perfeitas condições de trabalho, sendo provi-

dos e substituídos de imediato, sempre que necessário. 
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A área, mesmo cercada, deverá também ser vigiada durante o período noturno, sendo 

que tanto as operações de vigilância como as de caráter operacional deverão ser  

realizadas com o apoio de sistema de rádio transreceptor. 
 

Esses serviços deverão ser realizados nos 16 Ecopontos existentes e nos 28 Novos 

Ecopontos a serem implantados. 
 

2.3.17.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 
 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 
 

A Avaliação da Regularidade será feita através de registros de abertura e fechamento 

de Ecopontos, inseridos no sistema de monitoramento, em tempo real, da operação 

diária dos Ecopontos, confrontando-os com o Plano de Trabalho. 
 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. Cada 

dia operacional representará um registro no sistema. 
 
 
Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 
 

Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
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Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for aberto ao uso; 

 Não for disponibilizado recipiente adequado para o recebimento dos materiais; 

 Não forem cumpridas as metas de instalação dos Novos Ecopontos. 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 
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A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho  

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100%  

 

2.3.18. Parâmetro IO-1.18 - Implantação, Operação e  
Manutenção de Pontos Verdes 

 

2.3.18.1. Escopo dos Serviços 
 

Deverão ser implantados 14 Pontos Verdes, conforme as quantidades indicadas na 

tabela, a seguir. 

 
Implantação de Pontos Verdes 

(un) 
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

- 1 1 1 2 - - - - - 
          
Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

- - - - - - - - - - 
          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

- - - - - - - - - - 
 

2.3.18.1.1. Operação e Manutenção de Pontos Verdes 
 

Esses serviços compreenderão a operação, manutenção, remoção e transporte das 

galharias e podas de vegetação depositadas nesses equipamentos públicos, de forma 

voluntária pela população. 

 

Os Pontos Verdes serão utilizados pela população como pontos de entrega de resí-

duos, os quais permanecerão temporariamente no local, até que sejam transferidos 

para as respectivas unidades de tratamento e disposição final. 
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O controle de chegada e saída de material nos Pontos Verdes será realizado, siste-

maticamente, pelo próprio ajudante que acompanha o caminhão, que organizará a 

descarga por categoria, para serem estocados de forma individual em cada recipiente 

específico. 

 

A transferência do material depositado nas caixas Brooks será realizada por caminhão 

poliguindaste, que deixará uma caixa vazia retirando a cheia (Sistema Refil), para ser 

conduzida até o local de tratamento ou de disposição final, sendo que a carga deverá 

estar devidamente coberta, para evitar o espalhamento do material para fora da ca-

çamba. 

 

Para garantir um nível de qualidade dos serviços prestados, todos os caminhões e 

caçambas deverão estar em perfeitas condições de trabalho, sendo substituídos de 

imediato, sempre que necessário, em especial as caixas metálicas, que deverão pos-

suir aspecto visual adequado com relação à pintura e conservação. 

 

Estão previstos 24 Pontos Verdes (10 existentes e 14 novos), providos cada um com 

04 caixas Brooks de 5 m³ cada (02 em uso e 02 em trânsito), a serem fornecidas pela 

futura CONCESSIONÁRIA.  

 

O transporte para a destinação final dos resíduos coletados nessas caixas deverá ser 

feito por caminhões tipo poliguindastes trucados. 

 

Para a realização dos serviços previstos, a futura CONCESSIONÁRIA mobilizará para 

cada viagem motorista e ajudantes, munidos de ferramentas e materiais adequados, 

como: enxada, pá, garfo, carrinho de mão, vassourão, rede de proteção de carga e 

rastelo. 

 

2.3.18.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 
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a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A Avaliação da Regularidade será feita através de registros fotográficos georreferen-

ciados diários inseridos no sistema de monitoramento, em tempo real, dos Pontos 

Verdes, confrontando-os com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. Cada 

dia disponível dos Pontos Verdes representará um registro no sistema. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não forem disponibilizadas as caixas Brooks nos Pontos Verdes; 

 Não for realizada a limpeza das caixas Brooks; 

 Não forem cumpridas as metas de implantação dos Novos Pontos Verdes. 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 
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Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 
 
A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 
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2.3.19. Parâmetro IO-1.19 - Destinação e Disposição  
Final dos RSUs para o Aterro Sanitário 

 

2.3.19.1. Escopo dos Serviços 
 

Nesta atividade estão consideradas as operações de Transferência e Transbordo dos 

RSUs (RSUs = RSDs+RSPs) que, após serem submetidos aos sistemas das coletas 

domiciliar e pública serão destinados à Unidade de Transferência e Transbordo, para 

o posterior transporte e disposição final no aterro sanitário. 

 

Inicialmente, antes da implantação do CIVAR, tanto os resíduos sólidos domiciliares 

como os resíduos públicos deverão ser encaminhados para a disposição final em 

aterro sanitário, considerando os quantitativos existentes no item do Anexo VII - Diag-

nóstico, com as respectivas projeções de crescimento dos resíduos. 

 

Na ocasião da implantação do CIVAR, os resíduos domiciliares e os resíduos públicos 

passiveis de segregação e reciclagem deverão ser encaminhados ao referido Com-

plexo, para o tratamento, antes de sua disposição final. 

 

Durante os 03 primeiros anos da Concessão, até que se implante o CIVAR, a Unidade 

de Transferência e Transbordo a ser utilizada será aquela unidade já existente de 

propriedade municipal, localizada nas dependências do Aterro Sanitário Delta A. 

 

Após a implantação do CIVAR, as operações de Transbordo serão efetuadas em Es-

tação de Transferência e Transbordo própria - ETT, considerando-se as interfaces 

com os serviços de triagem e beneficiamento, ou seja, os rejeitos dos RSUs, após os 

devidos tratamentos. 

 

2.3.19.1.1. Serviços de Transferência e Transbordo - Operação 
 

Os serviços de transbordo/transferência deverão ser executados em uma Estação de 

Transbordo e Transferência - ETT, a ser disponibilizada pela futura CONCESSIONÁ-

RIA, através de unidade existente. 
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Os serviços consistirão em realizar, diariamente, o transporte dos resíduos sólidos ou 

rejeitos (quando da implantação do CIVAR), que deverão ser encaminhados ao aterro 

sanitário. 

 

A operação deverá considerar a descarga do material dos veículos coletores e a carga 

e o transporte para a disposição final em veículos de maior capacidade de transporte 

(carretas). 

 

A sequência de trabalho será a seguinte: 

 Descarga do veículo coletor; 

 Agrupamento dos resíduos no pátio de descarga; 

 Carga do veículo de maior capacidade. 

 

Inicialmente, na fase sem o CIVAR, o caminhão coletor entrará pela balança, sendo 

identificado, pesado e encaminhado até o pátio de descarga, onde os resíduos serão 

lançados diretamente nesse local. 

 

O primeiro estágio do sistema de transferência consistirá no descarregamento dos 

resíduos no pátio de descarga pelos veículos coletores, onde serão agrupados meca-

nicamente pela pá carregadeira, em forma de pilhas, para o posterior carregamento 

das carretas. 

 

Os resíduos serão agrupados, com o objetivo de garantir a área de manobras para os 

outros veículos coletores que chegarão à ETT. Além da função de liberar o pátio, a pá 

carregadeira também terá a função de agrupar os resíduos para o preenchimento das 

carretas, considerando o segundo estágio do sistema de transferência, a seguir des-

crito. 

 

A escavadeira hidráulica realizará o carregamento das carretas, retirando os resíduos 

do pátio de descarga, acomodando e espalhando-os na carreta de forma uniforme, 

com o objetivo de maximizar a carga e realizar, no final, a compactação e regulariza-

ção da superfície superior, para facilitar a cobertura. 
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2.3.19.1.2. Serviços de Transporte ao Aterro 
 

Os serviços de transporte deverão ser realizados em conformidade com a legislação 

de transporte, para os aterros licenciados e adequados ambientalmente. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá manter os registros dos transportes, de forma a 

garantir a total rastreabilidade das viagens efetuadas. 

 

2.3.19.1.3. Serviços de Destinação Final 
 

Os serviços de destinação final envolverão todos os resíduos e rejeitos, antes e após 

a operação do CIVAR, que deverão ter destinação adequada à legislação, em locais 

devidamente licenciados, e atender aos Parâmetros de Desempenho relacionados à 

redução dos percentuais de rejeitos enviados.  

 

Todos os serviços de destinação serão de responsabilidade da futura CONCESSIO-

NÁRIA. 

 

2.3.19.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 

 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

 

A Avaliação da Regularidade será feita através de registros de início e fim de operação 

diária inserida no sistema de monitoramento, em tempo real, dos serviços de pesa-

gem, execução das células e realização dos serviços associados, confrontando-os 

com o Plano de Trabalho. 
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Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. Cada 

dia operacional representará um registro no sistema. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade 
 (NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for aberto o aterro, desconsiderados os impedimentos meteorológicos; 

 Não for executado o serviço associado. 

 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 
 
 

Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
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Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.20. Parâmetro IO-1.20 - Transporte de Chorume 
 

2.3.20.1. Escopo dos Serviços 
 

Os serviços consistirão no transporte do chorume captado no Aterro Sanitário Delta A 

e nos produzidos no CIVAR. 

 

2.3.20.1.1. Drenagem de Líquidos Percolados 
 

O sistema de drenagem e armazenamento de líquidos percolados consistirá na cap-

tação e encaminhamento desses líquidos para o reservatório de acúmulo onde, pos-

teriormente, serão removidos e tratados em unidade externa. 
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2.3.20.1.2. Tubo de Ligação Fosso/Reservatório -  
Tubo de PEAD de 200 mm 

 

A tubulação que interliga o fosso de recepção ao reservatório de acumulo é em PEAD, 

com diâmetro de 200 mm, sendo que os efluentes serão submetidos a um gradea-

mento primário em poços de inspeção a montante da entrada do reservatório, com o 

objetivo de remoção das impurezas mais grosseiras, enviando para o reservatório, 

apenas o chorume ou os líquidos percolados. 

 

2.3.20.1.3. Reservatório de Acúmulo de Líquidos Percolados 
 

Estes reservatórios são constituídos de anéis de concreto armado pré-moldados en-

caixados uns aos outros, por um sistema ponta e bolsa, até atingir a altura necessária 

para o volume de chorume previamente determinado. 

 

Esses reservatórios apresentam forma cilíndrica, com dimensões de 3,0 m de diâme-

tro por 5,0 m de profundidade, com volume de, aproximadamente, 35 m³, suficiente 

para receber os líquidos provenientes do pátio de recepção e águas de lavagem pro-

venientes da limpeza e manutenção dos pátios de carga e descarga. 

 

Os reservatórios de acúmulo de líquidos percolados foram dimensionados levando-se 

em consideração, a geração de chorume dentro do fosso pela própria umidade dos 

resíduos, o volume de água de lavagem utilizada na limpeza do pátio de carga, bem 

como a precipitação de águas pluviais no pátio, que também serão consideradas con-

taminadas devendo, portanto, ser encaminhadas para o sistema de acúmulo de cho-

rume. 

 

O tempo de permanência máximo do chorume nos reservatórios de acúmulo é de  

24 horas, obrigando, assim, a remoção dos líquidos percolados com caminhão tipo 

limpa fossa, pelo menos, 01 vez por dia, e o transporte desses líquidos para as uni-

dades de tratamento externo (ETE Piçarrão - SANASA).  
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2.3.20.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 
 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 
 

A Avaliação da Regularidade será feita através dos registros fotográficos georreferen-

ciados inseridos no sistema de monitoramento, em tempo real, dos eventos de trans-

porte de chorume, confrontando-os com o Plano de Trabalho. 
 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. Cada 

evento representará um registro no sistema. 
 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 
 

Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não forem executados os serviços de coleta adequada de chorume; 

 Não for executada a destinação adequada do chorume. 
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b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
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Nota do Parâmetro de Desempenho 
NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial

5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.21. Parâmetro IO-1.21 - Manutenção, Encerramento e  
Monitoramento do Aterro Sanitário 

 

2.3.21.1. Escopo dos Serviços 
 

As atividades de manutenção do Aterro Sanitário Delta A demandarão a execução 

continuada dos serviços descritos, a seguir. 

 

2.3.21.1.1. Serviços dos Monitoramentos Ambiental e Geotécnico 
 

Os serviços dos monitoramentos ambiental e geotécnico serão executados nas insta-

lações existentes e compostos por ações de análise das águas superficiais, águas 

subterrâneas e líquidos percolados, e no monitoramento dos maciços. 

 

2.3.21.1.2. Águas Superficiais - CONAMA no 357/2005 
 

Estes serviços consistirão na coleta e análises físico-químicas das águas superficiais, 

para o Plano de Monitoramento do Aterro Sanitário, e deverão contemplar todas as 

atividades envolvidas, tais como: amostragem, análises laboratoriais e emissão de 

laudos e relatórios finais. 

 

Os pontos de coleta das amostras das águas serão definidos pelo DLU, devendo estar 

localizados nos limites periféricos do Aterro Sanitário e/ou de sua gleba. 

 

A coleta e análise das amostras deverão ser realizadas por técnicos especializados 

da equipe da futura CONCESSIONÁRIA ou de empresa terceirizada previamente 

aprovada pelo DLU, bem como por laboratórios devidamente credenciados pelo  
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INMETRO, munidos de frascos e equipamentos de coleta padrão, além de equipa-

mentos normatizados de análises de campo, de tal forma que a qualidade e a repre-

sentatividade das amostras sejam garantidas. 

 

Os parâmetros a serem analisados deverão seguir ao determinado na Resolução  

CONAMA no 357/2005 ou a que vier a substituí-la, quanto ao corpo d’água existente 

nas proximidades e denominado de Ribeirão das Cobras. 

 

Os serviços de coleta e análise das águas superficiais deverão ser consolidados atra-

vés de relatórios e laudos de ensaio assinados por profissional competente, e enca-

minhados ao DLU em vias impressa e digitalizada, contendo os resultados obtidos, as 

interpretações e comparações com os valores de referência das Resoluções  

CONAMA, bem como as proposições corretivas para eventuais ocorrências. 

 

Para esses serviços, a futura CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar um serviço espe-

cializado de análise laboratorial, a ser submetido previamente à aprovação pelo DLU. 

 

A periodicidade de execução deverá ser confirmada pelos órgãos ambientais, atual-

mente definida como semestral. 

 

Considera-se que deverão ser monitorados, no mínimo, 03 pontos de amostragem, 

com frequência de análise semestral. 

 

2.3.21.1.3. Líquidos Percolados - Artigo 18 do Decreto no 8.468/1976  
e Resolução CONAMA no 430/2011 

 

Estes serviços consistirão na coleta de amostras e análises laboratoriais dos líquidos 

percolados gerados no interior do maciço de resíduos do Aterro Sanitário Delta A. 

 

Os serviços de coleta e análises físico-químicas dos líquidos percolados, também co-

nhecidos por chorume, deverão contemplar todas as atividades envolvidas, ou seja: 

amostragem, análises laboratoriais e emissão de laudos e relatórios finais. 
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Para efeito desta Licitação, foram considerados 02 pontos localizados estrategica-

mente, de forma a permitir a caracterização de: 
 
 Efluentes antes do reservatório de chorume; 

 Efluentes após o reservatório do chorume. 

 

O número de pontos de amostragem poderá aumentar de acordo com a necessidade 

de conhecimento da qualidade do chorume gerado, ou em eventuais pontos de aflo-

ramento, principalmente ao longo da gleba do Aterro Sanitário Delta A. 

 

A coleta das amostras deverá ser realizada por técnicos especializados da equipe da 

futura CONCESSIONÁRIA ou de empresa terceirizada previamente aprovada pelo 

DLU, munidos de frascos e equipamentos de coleta padrão, além de equipamentos 

normatizados de análises de campo, de tal forma que a qualidade e a representativi-

dade das amostras sejam garantidas. 

 

Os parâmetros a serem analisados deverão seguir ao determinado pelo  

Decreto no 8.468, de 08/09/1976, do Estado de São Paulo, e pela Resolução  

CONAMA no 430/2011. 

 

Os serviços de coleta e análise dos líquidos percolados, antes e após o tratamento, 

deverão ser consolidados através de relatórios e laudos de ensaio assinados por pro-

fissional competente, e encaminhados ao DLU em 03 cópias impressas e 01 digitali-

zada, contendo os resultados obtidos, as interpretações e comparações com os valo-

res de referência dos supracitados, bem como as proposições corretivas para eventu-

ais ocorrências. 

 

Para esses serviços, a futura CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar um serviço espe-

cializado de análise laboratorial, a ser submetido previamente à aprovação pelo DLU, 

cujo laboratório deverá, necessariamente, ser acreditado pelo INMETRO. Esses ser-

viços se limitarão à extensão territorial da gleba do Complexo Delta A. 
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A periodicidade de execução deverá ser confirmada pelos órgãos ambientais. Consi-

dera-se que deverão ser monitorados, no mínimo, 02 pontos de amostragem, com 

frequência de análise semestral. 

 

2.3.21.1.4. Águas Subterrâneas - Decisão de Diretoria  
CETESB no 256/2016/E, de 22/11/2016 

 

Estes serviços consistirão na coleta e análises físico-químicas das águas subterrâ-

neas, para o Plano de Monitoramento do Aterro Sanitário, e deverão contemplar todas 

as atividades envolvidas, ou seja, amostragem, análises laboratoriais e emissão de 

laudos e relatórios finais. 

 

Os pontos de amostragem serão os poços de monitoramento, cuja localização será 

definida pelo DLU, de acordo com o mapa potenciométrico estabelecido através de 

estudos hidrogeológicos. 

 

Para efeito desta Licitação, o Plano de Monitoramento prevê 16 pontos de amostra-

gem, com análise semestral, de forma a possibilitar a identificação de qualquer polui-

ção no aquífero subterrâneo. 

 

A primeira etapa a ser realizada será a amostragem dos poços de monitoramento, 

através do método “low flow” (baixa vazão) ou outro a ser determinado pelo órgão 

ambiental, para que a qualidade e a representatividade das amostras sejam garanti-

das. 

 

Os parâmetros a serem analisados deverão seguir ao determinado na Decisão de 

Diretoria CETESB no 256/2016/E, de 22/11/2016. 

 

Os serviços de coleta e análise das águas subterrâneas deverão ser consolidados 

através de relatórios e laudos de ensaio assinados por profissional competente, e en-

caminhados ao DLU em vias impressa e digitalizada, contendo os resultados obtidos, 

as interpretações e comparações com os valores de referência da CETESB, bem 

como as proposições corretivas para eventuais ocorrências. 
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Para esses serviços, a futura CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar um serviço espe-

cializado de análise laboratorial, a ser submetido previamente à aprovação pelo DLU. 

 

A periodicidade de execução deverá ser confirmada pelos órgãos ambientais. Consi-

dera-se que deverão ser monitorados, no mínimo, 16 pontos de amostragem, com 

frequência de análise semestral. 

 

2.3.21.1.5. Monitoramento Geotécnico 
 

O monitoramento geotécnico será feito através de leituras quinzenais dos marcos su-

perficiais, para a avaliação das velocidades de deslocamento e das leituras mensais 

das pressões neutras nos piezômetros existentes. 

 

2.3.21.1.6. Equipe Técnica dos Monitoramentos Ambiental e Geotécnico 
 

Estes serviços consistirão nos monitoramentos ambiental e geotécnico do maciço de 

resíduos e das obras de terra complementares, através da interpretação das medições 

efetuadas na rede de instrumentação composta por poços de monitoramento das 

águas superficiais e subterrâneas, piezômetros e marcos superficiais de desloca-

mento instalados em todo o território do Aterro. 

 

Os monitoramentos ambiental e geotécnico serão baseados no Plano de Monitora-

mento aprovado pelos órgãos ambientais, que determina todas as variáveis a serem 

investigadas, bem como a frequência, limites de alerta, procedimentos básicos para 

as situações emergenciais e outras. 

 

Independentemente dessas exigências, a futura CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, 

mensalmente, o Relatório de Diagnóstico e Monitoramento, a ser entregue ao DLU, 

em vias impressa e digitalizada, contendo: 
 
 Gráficos referentes a todas as leituras de instrumentos; 

 Definição dos níveis piezométricos de alerta; 

 Determinação dos deslocamentos horizontais e os respectivos critérios de leitura; 

 Mapeamento de trincas, antes de suas rupturas; 
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 Análise de estabilidade para as seções críticas; 

 Indicação de medidas corretivas; 

 Registro fotográfico das ocorrências mais relevantes no período; 

 Boletins de análises laboratoriais; 

 Gráfico de evolução dos resultados dos monitoramentos ambientais e geotécnicos. 

 

Os relatórios técnicos deverão ser elaborados por profissional especialista na área de 

geotecnia, com experiência comprovada em estudos semelhantes, principalmente, na 

área de resíduos sólidos em aterros sanitários. 

 

2.3.21.1.7. Manutenção do Aterro Sanitário Delta A 
 

2.3.21.1.7.1. Manutenção de Drenagens de Águas Pluviais 
 

As águas pluviais deverão escoar pelo local, através de um sistema de drenagem de 

águas pluviais constituído por canaletas de concreto seção trapezoidal, caixas de pas-

sagem e passagem em tubos de concreto de 800 mm de diâmetro. Esse sistema de-

verá ser mantido. 

 

Nos locais em que as canaletas necessitarem de mudança de direção ou em locais 

onde se deseja alterar o sistema de escoamento aberto para tubos enterrados, deve-

rão ser construídas caixas de passagem em alvenaria de blocos estruturais de  

19 cm x 19 cm x 39 cm, para interligar esses diferentes elementos de drenagem. 

 

2.3.21.1.7.2. Manutenção de Caixas de Passagem em Alvenaria Estrutural 
 

Este serviço consistirá na manutenção e restauração de caixas de passagem que in-

terligam os demais dispositivos do sistema de drenagem superficial do maciço de re-

síduos. 

 

As águas recolhidas pelas canaletas de concreto deverão ser conduzidas até as cai-

xas de passagem, de onde sairão para as travessias das bermas e descidas em ta-

lude. 

102



 

Para as atividades de reconstrução e manutenção deverão ser observadas as seguin-

tes diretrizes: 
 
 Após a escavação para a instalação da caixa, deverá ser aplicado um lastro de 

bica corrida ou concreto magro, para a regularização da base e início do assenta-

mento dos blocos estruturais; 
 
 Deverá ser executada a laje de fundo, de concreto armado com tela tipo  

Telcon Q 138 ou similar e concreto estrutural de fck= 18 MPa. 

 

2.3.21.1.7.3. Manutenção de Canaletas de Concreto 
Moldadas “in Loco” - Seção Trapezoidal 

 

Este serviço consistirá na manutenção e restauração de canaletas de concreto dos 

pés dos taludes que formam o maciço de resíduos. As canaletas de concreto repre-

sentam um dos dispositivos do sistema de drenagem superficial, que auxiliam a pre-

servar os taludes e bermas contra os processos de erosão. 

 

Para as atividades de reconstrução e manutenção deverão ser observadas as seguin-

tes diretrizes: 
 
 Tendo em vista que esses dispositivos se constituem de estruturas de concreto, 

as canaletas deverão ser alocadas em terrenos compactados e com as cotas finais 

de projeto; 

 Os trabalhos de implantação deverão ser iniciados pela escavação da vala, até as 

profundidades estabelecidas pela equipe de topografia, observando-se as declivi-

dades da base das canaletas no próprio terreno; 
 
 A abertura da vala deverá ser executada com retroescavadeira com concha “ga-

barito”, sendo que o material escavado deverá ser espalhado na lateral da esca-

vação sobre a própria berma, onde será implantada a canaleta; 
 
 Após a compactação da base da vala com compactador manual do tipo sapo e 

aplicação do lastro de bica com espessura de 0,05 m, será implantado o gabarito 

de madeira responsável pela definição do espaço a ser concretado; 
 
 A aplicação do concreto estrutural deverá atingir uma resistência de fck= 18 MPa 

e, em seguida, deverá ser promovido o acerto da superfície interna das canaletas, 

bem como as juntas de dilatação; 
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 Nos locais onde ocorrer a movimentação excessiva do maciço de lixo, provocando 

rachaduras na estrutura de concreto, os dispositivos de drenagem deverão ser re-

formados pelos mesmos procedimentos descritos anteriormente. 

 

2.3.21.1.7.4. Manutenção de Áreas Gramadas 
 

Este serviço consistirá na manutenção da aplicação de grama sobre as superfícies 

acabadas da área e do entorno do Aterro, e das obras complementares de terra, com 

a finalidade de proteger a superfície das áreas expostas (cortes, aterros e encostas), 

proporcionando condições de resistência à erosão superficial e recompondo as carac-

terísticas da paisagem local. 

 

Para a execução desse serviço será adotado o sistema de leivas, que consistirá na 

utilização de placas de gramas já desenvolvidas em viveiros e que serão transporta-

das para o plantio nos locais indicados e/ou definidos pelo DLU. 

 

Para o bom desenvolvimento vegetal deverá ser previamente espalhada sobre o ta-

lude a ser protegido uma camada de, pelo menos, 5 cm de solo de regularização, com 

características satisfatórias para o plantio. 

 

Deverão ser utilizadas leivas, de preferência, nativas ou adaptadas à região, com di-

mensões uniformes, sendo extraídas por processo manual ou mecânico. 

 

A fixação da grama em leivas ou placas poderá ser feita através de ripas de madeira 

ou bambu, grampos de ferro, estacas de madeira, entre outros e, em seguida, deverá 

ser promovida a sua cobertura com uma camada de terra, compactada levemente 

com soquete de madeira ou de ferro. 

 

O plantio deverá ser feito, preferencialmente, nos 02 meses que precedem ao período 

chuvoso e ser seguido de irrigação. A irrigação será processada à medida que as 

leivas e/ou sementes forem implantadas, sendo repetida, diariamente, até o início do 

período chuvoso. 
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Quando houver necessidade, a irrigação deverá ser feita com o caminhão tanque com 

dispositivo adequado para realizar a aspersão, não sendo admitidos métodos que 

possam comprometer a fixação da grama ao talude. 

 

O serviço somente será aceito como concluído pelo DLU, quando a grama apresentar 

perfeito estado de vigor e sanidade, com total cobertura do solo nas áreas a serem 

protegidas. 

 

Após o aceite do serviço, a manutenção do local através de poda, despraguejamento 

e limpeza deverá ser executada pela futura CONCESSIONÁRIA. 

 

2.3.21.1.7.5. Manutenção da Barreira Vegetal 
 

As atividades do Aterro Sanitário Delta A geram impactos ambientais onde, dentre 

eles, podemos destacar a dispersão de odores provocados pela exposição de resí-

duos sólidos, antes de sua transferência e transbordo para a disposição final indicada. 

 

A topografia local também foi estudada, sendo considerada favorável a evitar que os 

particulados e os gases se dispersem além da área do Aterro, uma vez que tanto os 

pátios como o fosso de recepção de resíduos encontram-se em níveis abaixo da cota 

natural do terreno e os taludes existentes podem servir de barreira física natural. 

 

Esse sistema físico de interceptação das nuvens de gases odoríferos que, eventual-

mente, podem ser geradas pelos resíduos urbanos, consistirá na implantação de bar-

reira vegetal a ser mantida no entorno da área, acompanhando a cerca, contornando 

todo o perímetro do Aterro, composta de duas fileiras de arbustos da espécie de San-

são do Campo, intercaladas com espaçamento de 3 m. 

 

As outras funções da barreira vegetal se devem ao fato dessa barreira servir, também, 

de anteparo visual, oferecendo, ainda, condições de a área ser incorporada à paisa-

gem local, atenuando os impactos causados ao longo do tempo. Portanto, a barreira 

vegetal manterá um cinturão verde por uma faixa de, aproximadamente, 3 m de es-

pessura em todo o perímetro da área. 
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2.3.21.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 
 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 
 

A Avaliação da Regularidade será feita através de registros dos eventos de monitora-

mento e manutenção dos aterros no sistema de monitoramento, em tempo real, con-

frontando-os com o Plano de Trabalho. 
 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. 
 

Cada evento representará um registro no sistema. 
 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 
 

Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for executado um evento programado. 
 

b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 
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resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 
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2.3.22. Parâmetro IO-1.22 - Implantação e Operação  
de Contêineres Subterrâneos 

 

2.3.22.1. Escopo dos Serviços 
 

A futura CONCESSIONÁRIA utilizará e instalará, no mínimo, 06 conjuntos de conten-

tores, cada um com 04 contêineres de 1.000 L, em locais a serem definidos pelo DLU, 

caracterizados pela alta movimentação de pessoas e pouco espaço para o acondicio-

namento dos resíduos em vias e logradouros públicos. 
 

Os contentores subterrâneos são lixeiras subterrâneas, que oferecerão várias solu-

ções aos usuários, como: 
 
 Armazenamento subterrâneo dos resíduos, eliminando o contato com a população, 

chuva e animais; 
 
 Preservação da beleza dos locais; 

 Ocupação de pouco espaço externo; 

 Lixeiras produzidas com material de alta qualidade; 

 Maior praticidade na coleta. 
 

O sistema é similar ao descrito na coleta mecanizada de contêineres, já apresentada, 

com uma pequena área de ocupação no local. A outra vantagem do sistema é a utili-

zação do mesmo caminhão e equipe da coleta mecanizada tradicional. 
 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser o seguinte: 
 

Implantação de Conjuntos de Contêineres Subterrâneos 
(un) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 
1 1 1 1 1 1 - - - - 

 

Operação de Contêineres Subterrâneos 
(un) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 
1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 

          
Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
          
Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Os resíduos a serem armazenados nesse sistema são os orgânicos e os não reciclá-

veis. 

 

2.3.22.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

A seguir, está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempe-

nho. 
 

a) Avaliação da Regularidade - Nota de Regularidade (NR) 

 

A regularidade dos serviços a serem prestados será definida no Plano de Trabalho, 

que deverá ser aprovado pela Fiscalização. 
 

A Avaliação da Regularidade será feita através dos registros no sistema de monitora-

mento, em tempo real, dos contêineres subterrâneos disponíveis e dos eventos de 

limpeza, confrontando-os com o Plano de Trabalho. 
 

Os registros deverão ser disponibilizados, em tempo real, para a Fiscalização. 
 

Cada contêiner disponível em evento de limpeza representará um registro no sistema. 
 

Da análise  dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 
 

Registros de Irregularidades e Notas de Regularidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade  
(NR) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão confirmados, quando: 

 Não for disponibilizado contêiner, conforme o Plano de Trabalho; 

 Não for executada a limpeza regular, conforme o Plano de Trabalho. 
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b) Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade (NQ) 

 

A Avaliação da Qualidade será verificada através das reclamações dos usuários, que 

forem validadas pela Fiscalização. Deverão ser desconsideradas as reclamações que 

resultarem em ações corretivas da futura CONCESSIONÁRIA, em um prazo inferior a 

12 horas, contabilizado a partir da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros, serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada 

a Nota de Qualidade, conforme o seguinte: 

 
Registros de Irregularidades e Notas de Qualidade 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Qualidade  
(NQ) 

0%≤RI<5% 5 
5%≤RI<10% 4 
10%≤RI<15% 3 
15%≤RI<20% 2 
20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 
 

Os Registros de Irregularidades (RIs) serão configurados, quando ocorrerem os se-

guintes eventos: 

 Não houver ação corretiva pela futura CONCESSIONÁRIA; 

 Não houver presteza no atendimento (ação corretiva ocorrida após 12 horas); 

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local, itinerário ou frequência). 

 

c) Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 

 

NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial deste 

Índice, podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
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Nota do Parâmetro de Desempenho 
NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial

5 0% 
4 5% 
3 10% 
2 30% 
1 50% 
0 100% 

 

2.3.23. Parâmetro IO-23 - Operação do CIVAR -  
Tratamento Mecânico e Biológico 

 

2.3.23.1. Escopo dos Serviços 
 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá iniciar a operação do CIVAR, através da unidade 

de tratamento mecânico e biológico, a partir do Ano 6 e mediante a ordem de início 

de serviço expedida pela CONTRATANTE, garantindo a produtividade e eficiência 

adequadas. 

 

Os procedimentos deverão atender à legislação vigente, principalmente nos âmbitos 

ambiental e de saúde e segurança do trabalho. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá manter os serviços de conservação rotineira e 

de manutenção de equipamentos e sistemas, bem como estabelecer um programa de 

manutenção programada da vida útil do bem público. 

 

Os padrões de desempenho requeridos estabelecerão a triagem e a separação de 

recicláveis. 

 

Deverão ser separados 10% dos recicláveis em peso dos RSDs determinados pela  

NBR 10.006 da ABNT, na Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA será responsável pela destinação adequada de todos os 

produtos recicláveis, considerando as seguintes ações: 
 
 Triagem e separação; 

 Comercialização dos materiais; 
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 Envio e/ou transporte ao destinatário; 

 Controle de Certificação dos Destinatários, cujo objetivo é garantir o recebimento 

do material e de que o destinatário é apto a realizar esse serviço. 

 

Todas as receitas de comercialização de recicláveis serão regidas por regramento 

específico do Contrato. 

 

2.3.23.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

Indicador de desempenho relacionado à operação do CIVAR, a avaliação do Parâme-

tro de Desempenho se dará pela nota de desempenho, através do cumprimento da 

meta preestabelecida. 

 

Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectivamente, atende ou não ao Pa-

râmetro: 

 Atende: o CIVAR inicia a operação na data estipulada e com todos os equipamen-

tos com funcionamento adequado; 

 Não atende: não atende ao estipulado. 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
0 100% 

 

2.3.24. Parâmetro IO-3 - Produção de CDR  
(Combustível Derivado de Resíduos) 

 

2.3.24.1. Escopo dos Serviços 
 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá implementar uma linha de produção de Combus-

tível Derivado de Resíduos - CDR, até o fim do Ano 7, cuja produção mínima deverá 

obedecer ao balanço de massa indicado anteriormente neste Projeto Básico. 
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A composição estimada desse CDR está baseada, principalmente, nos rejeitos inor-

gânicos dos resíduos domiciliares e públicos, oriundos da Unidade de Tratamento Me-

cânico e Biológico, como também nos rejeitos gerados no processo de triagem das 

cooperativas de reciclagem. 

 

A madeira, que é incorporada ao CDR, provém dos resíduos públicos coletados nos 

Ecopontos e Pontos Verdes, como também na URM - Usina Recicladora de Materiais, 

além das podas de vegetação. 

 

Portanto, a sua composição será variável, mas enfatizando que os materiais inorgâni-

cos que o compõem serão apenas os rejeitos dos processos de triagem e reciclagem, 

ambas as atividades consideradas prioritárias nesse processo de reciclagem máxima. 

 

Os fatores, a seguir relacionados, balizam essa afirmação: 

 O CDR entrará em operação no início do Ano 8 do Contrato, quando as ações de 

sensibilização e mobilização social voltadas à segregação de materiais recicláveis 

na fonte, para a posterior reciclagem, deverão estar consolidadas; 

 Ampliação sistemática e gradual da coleta seletiva na fonte de geração dos resí-

duos, bem como nos Ecopontos e contêineres de entrega voluntária de materiais 

recicláveis; 

 O valor agregado do CDR, em termos de mercado, é inferior ao valor de  
comercialização dos materiais recicláveis; 

 A eficiência para alcançar as metas de desempenho fixadas para os materiais re-

cicláveis está vinculada aos respectivos valores de contraprestações devidos à fu-

tura CONCESSIONÁRIA. 

 

Como se não bastasse, o CDR constitui-se em importante ferramenta de gestão para 

a redução de envio de rejeitos a aterros sanitários, conforme o Artigo 9 da  

Lei Federal no 12.305/2015 - PNRS. 

 

A comercialização do CDR produzido dentro dos critérios anteriormente mencionados 

deverá ser feita de acordo com as regras, normativas e diplomas legais vigentes. 
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2.3.24.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

Indicador de desempenho relacionado à produção de CDR, a partir do material segre-

gado na Unidade de Tratamento Mecânico e Biólogico, a avaliação do Parâmetro de 

Desempenho se dará pela nota de desempenho, através do cumprimento da meta 

preestabelecida. 

 

Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectivamente atende ou não ao Parâ-

metro: 

 Atende: produção de, no mínimo, 10% de CDR, em relação ao volume de RSDs 

gerados no Município; 

 Não atende: não atende ao estipulado. 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
0 100% 

 

2.3.25. Parâmetro IO-4 - Operação do  
Tratamento de Orgânicos 

 

2.3.25.1. Escopo dos Serviços 
 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá implementar a compostagem aeróbica ou anae-

róbica, através de processos acelerados de decomposição da matéria orgânica no 

início do Ano 10, cuja produção mínima deverá obedecer ao balanço de massa indi-

cado anteriormente neste Projeto Básico. 

 

Fica vedada a compostagem de resíduos orgânicos via processos naturais de decom-

posição da matéria orgânica ao ar livre, por razões temporais e, ainda, por ser ativi-

dade atrativa a pássaros. 
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2.3.25.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
 

Indicador de desempenho relacionado à operação do tratamento de orgânicos, a ava-

liação do Parâmetro de Desempenho se dará pela nota de desempenho, através do 

cumprimento da meta preestabelecida. 

 

Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectivamente, atende ou não ao Pa-

râmetro: 

 Atende: processamento de 100% do material orgânico recebido; 

 Não atende: não atende ao estipulado. 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial
5 0% 
0 100% 
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2.4. Projeção da Quantidade dos Serviços  
a Serem Executados 
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2.4. Projeção da Quantidade dos Serviços  
a Serem Executados 

 

A quantidade dos Serviços Operacionais, considerados neste Estudo, está apresen-

tada a seguir. 
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Q2 - Projeção dos Serviços Operacionais - Quantidades
Quantidades por Ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1  Coleta Regular de Resíduos Sólidos Domiciliares - Manual  QID IO-1.1 toneladas por ano 234.523         218.859         203.363         187.842         172.312         158.210         143.161         128.071         112.941         97.774           82.453           67.144           51.851           36.576           36.549           

2  Coleta Regular de Resíduos Sólidos Domiciliares - Mecanizada QID IO-1.2 toneladas por ano 60.915           75.993           91.058           106.040         120.921         136.913         152.299         167.712         183.147         198.604         213.766         228.901         244.005         259.077         258.887         

3  Coleta Regular de Resíduos Sólidos Domiciliares - 
Locais de Difícil Acesso QID IO-1.3 toneladas por ano 9.137             9.119             9.106             9.089             9.069             9.128             9.138             9.148             9.157             9.166             9.161             9.156             9.150             9.144             9.137             

4  Fornecimento, Manutenção e Higienização de Contêineres QID IO-1.4 unidades por ano 325                325                1.912             2.280             2.658             2.804             2.939             3.077             3.216             3.356             3.494             3.633             3.773             3.915             4.058             

5  Coleta de Resíduos Volumosos (Cata-Treco) QID IO-1.5 toneladas por ano 6.240             6.326             6.419             6.512             6.606             6.686             6.731             6.777             6.822             6.868             6.904             6.940             6.975             7.011             7.047             

6  Coleta Seletiva - PEV - Caminhão Guindauto 
(Contêiner Plástico de 2,5 m³) QID IO-1.6 toneladas por ano -                -                7.615             9.382             11.196           11.898           12.549           13.208           13.875           14.550           15.210           15.877           16.551           17.230           17.916           

7  Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos QID IO-1.7 quilômetros por ano 102.000         102.000         102.000         102.000         102.000         102.000         102.000         102.000         102.000         132.000         132.000         132.000         132.000         132.000         132.000         

8  Varrição Manual de Praças Públicas QID IO-1.8 área por ano 67.200.000    67.200.000    67.200.000    67.200.000    67.200.000    67.200.000    67.200.000    67.200.000    67.200.000    103.200.000  103.200.000  103.200.000  103.200.000  103.200.000  103.200.000  

9  Varrição Mecanizada de Vias Públicas QID IO-1.9 quilômetros por ano 12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           

10  Varrição Manual, Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres QID IO-1.10 unidades por ano 3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             

11  Lavagem Especial de Locais Públicos QID IO-1.11 área por ano 242.400         242.400         242.400         242.400         242.400         242.400         242.400         242.400         242.400         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         

12  Operação e Limpeza Especial de Calçadões QID IO-1.12 área por ano 886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         

13  Limpeza Manual de Bocas de Lobo QID IO-1.13 unidades por ano 30.300           30.300           30.300           30.300           30.300           30.300           30.300           30.300           30.300           30.300           30.300           60.600           60.600           60.600           60.600           

14  Desobstrução de Bocas de Lobo QID IO-1.14 unidades por ano 3.030             3.030             3.030             3.030             3.030             3.030             3.030             3.030             3.030             3.030             3.030             6.060             6.060             6.060             6.060             

15  Limpeza Mecanizada de Bolsões de Entulho QID IO-1.15 volume por ano (m³) 21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           

16  Instalação, Reposição e Manutenção de Papeleiras QID IO-1.16 unidades por ano 1.600             1.100             1.100             600                600                600                600                600                600                600                600                600                600                600                600                

17  Implantação, Operação e Manutenção de Ecopontos QID IO-1.17 unidades por ano 16                  16                  16                  16                  17                  17                  18                  18                  19                  19                  20                  20                  20                  20                  20                  

18  Implantação, Operação e Manutenção de Pontos Verdes QID IO-1.18 unidades por ano 10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  10                  12                  12                  12                  12                  12                  

19  Destinação Final em Aterro Sanitário Licenciado QID IO-1.19 toneladas por ano 437.729         438.085         431.044         429.732         430.771         306.292         308.836         237.664         239.707         240.024         245.994         245.936         245.533         245.116         244.687         

20  Transporte de Chorume QID IO-1.20 volume por ano (m³) 18.000           18.000           18.000           18.000           18.000           45.930           45.962           45.993           46.022           46.049           46.034           46.017           46.000           45.980           45.960           

21  Manutenção do Aterro Sanitário Delta A QID IO-1.21 anual 1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      

22  Implantação e Operação de Contêineres Aterrados QID IO-1.22 unidades por ano 1                    2                    3                    4                    5                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    

23  Operação do CIVAR QID IO-2 operação anual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24  Produção de CDR QID IO-3 operação anual 1 1 1 1 1 1 1 1

25  Operação do Tratamento de Orgânicos QID IO-4 operação anual 1 1 1 1 1 1

Item  Serviço Operacional Obrigatório  Indicador de 
Desempenho 

 Unidade de 
Medida 
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Q2 - Projeção dos Serviços Operacionais - Quantidades

1  Coleta Regular de Resíduos Sólidos Domiciliares - Manual  QID IO-1.1 toneladas por ano

2  Coleta Regular de Resíduos Sólidos Domiciliares - Mecanizada QID IO-1.2 toneladas por ano

3  Coleta Regular de Resíduos Sólidos Domiciliares - 
Locais de Difícil Acesso QID IO-1.3 toneladas por ano

4  Fornecimento, Manutenção e Higienização de Contêineres QID IO-1.4 unidades por ano

5  Coleta de Resíduos Volumosos (Cata-Treco) QID IO-1.5 toneladas por ano

6  Coleta Seletiva - PEV - Caminhão Guindauto 
(Contêiner Plástico de 2,5 m³) QID IO-1.6 toneladas por ano

7  Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos QID IO-1.7 quilômetros por ano

8  Varrição Manual de Praças Públicas QID IO-1.8 área por ano

9  Varrição Mecanizada de Vias Públicas QID IO-1.9 quilômetros por ano

10  Varrição Manual, Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres QID IO-1.10 unidades por ano

11  Lavagem Especial de Locais Públicos QID IO-1.11 área por ano

12  Operação e Limpeza Especial de Calçadões QID IO-1.12 área por ano

13  Limpeza Manual de Bocas de Lobo QID IO-1.13 unidades por ano

14  Desobstrução de Bocas de Lobo QID IO-1.14 unidades por ano

15  Limpeza Mecanizada de Bolsões de Entulho QID IO-1.15 volume por ano (m³)

16  Instalação, Reposição e Manutenção de Papeleiras QID IO-1.16 unidades por ano

17  Implantação, Operação e Manutenção de Ecopontos QID IO-1.17 unidades por ano

18  Implantação, Operação e Manutenção de Pontos Verdes QID IO-1.18 unidades por ano

19  Destinação Final em Aterro Sanitário Licenciado QID IO-1.19 toneladas por ano

20  Transporte de Chorume QID IO-1.20 volume por ano (m³)

21  Manutenção do Aterro Sanitário Delta A QID IO-1.21 anual

22  Implantação e Operação de Contêineres Aterrados QID IO-1.22 unidades por ano

23  Operação do CIVAR QID IO-2 operação anual

24  Produção de CDR QID IO-3 operação anual

25  Operação do Tratamento de Orgânicos QID IO-4 operação anual

Item  Serviço Operacional Obrigatório  Indicador de 
Desempenho 

 Unidade de 
Medida 

Quantidades por Ano

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

36.677           36.806           36.934           37.063           37.191           37.261           37.331           37.400           37.469           37.537           37.561           37.583           37.605           37.626           37.647           

259.797         260.708         261.618         262.527         263.436         263.933         264.427         264.917         265.404         265.888         266.054         266.215         266.371         266.520         266.664         

9.169             9.201             9.234             9.266             9.298             9.315             9.333             9.350             9.367             9.384             9.390             9.396             9.401             9.407             9.412             

4.071             4.084             4.097             4.110             4.123             4.130             4.137             4.144             4.151             4.158             4.161             4.163             4.165             4.168             4.170             

7.072             7.097             7.122             7.147             7.171             7.185             7.198             7.212             7.225             7.238             7.243             7.247             7.251             7.255             7.259             

17.979           18.042           18.105           18.168           18.231           18.265           18.299           18.333           18.367           18.401           18.412           18.423           18.434           18.444           18.454           

132.000         132.000         132.000         132.000         156.000         156.000         156.000         156.000         156.000         156.000         156.000         156.000         156.000         156.000         156.000         

103.200.000  103.200.000  103.200.000  103.200.000  103.200.000  121.500.000  121.500.000  121.500.000  121.500.000  121.500.000  121.500.000  121.500.000  121.500.000  121.500.000  121.500.000  

12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           12.000           

3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             3.536             

484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         484.800         

886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         886.757         

90.900           90.900           90.900           90.900           90.900           90.900           90.900           90.900           90.900           90.900           90.900           90.900           90.900           90.900           90.900           

6.060             6.060             6.060             6.060             6.060             6.060             6.060             6.060             6.060             6.060             6.060             6.060             6.060             6.060             6.060             

21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           21.816           

600                600                600                600                600                600                600                600                600                600                600                600                600                600                600                

22                  22                  24                  24                  26                  26                  28                  28                  28                  28                  28                  28                  28                  28                  28                  

14                  14                  14                  14                  14                  14                  14                  14                  14                  14                  14                  14                  14                  14                  14                  

254.062         254.643         259.508         260.088         265.142         265.556         270.154         270.465         270.774         271.080         271.186         271.288         271.386         271.481         271.572         

46.058           46.156           46.255           46.353           46.451           46.505           46.558           46.611           46.664           46.716           46.734           46.751           46.768           46.784           46.800           

1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      1.608.981      

6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    6                    

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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2.5. Estrutura de Controle Operacional  
 

A seguir, está descrita a estrutura operacional que será disponibilizada pela futura 

CONCESSIONÁRIA. 

 

2.5.1. Centro de Controle Operacional e CIVAR 
 

A futura CONCESSIONÁRIA exercerá suas atividades de gestão e apoio em dois lo-

cais distintos, a saber:  

 Sede e CCO; 

 CIVAR - Complexo Integrado de Valorização de Resíduos. 

 

a) Sede e CCO 

 

Foi definido para o presente trabalho, que a Sede e o CCO deverão ficar baseados 

em uma edificação, a ser localizada em um terreno de dimensões adequadas nas 

imediações da Cidade de Campinas.  

 

Neste Estudo de Viabilidade considerou-se que essa será uma unidade a ser locada, 

o que causará impacto financeiro menor do que de aquisição de um pátio. Assim, esse 

não será um bem reversível ao Município.  

 

Para permitir o suporte adequado às atividades operacionais, considerou-se que, no 

mínimo, essa área conterá as edificações discriminadas a seguir: 

 Uma edificação de escritórios, destinada a abrigar as atividades administrativas e 

de gestão. Seu dimensionamento será feito com base nos efetivos constantes no 

cronograma de mão-de-obra indireta e na estrutura apresentada no item 5.2 deste 

Estudo. Fará parte dessa unidade um ambulatório para o atendimento de aciden-

tes, consultas médicas e serviços gerais de enfermagem, além de triagem para o 

encaminhamento aos hospitais conveniados, quando for o caso;  
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 Uma unidade de refeitório com área para refeição e área para a distribuição e la-

vagem. Em princípio, essa unidade será destinada ao consumo das refeições pe-

los funcionários, que as trarão de casa ou utilizarão os vales-refeição fornecidos. 

Caso a infraestrutura local inviabilize essa alternativa, será contratada uma em-

presa que preparará as refeições e as fornecerá somente para o pessoal lotado 

nessa área, que não receberá o benefício citado; 

 Uma unidade de vestiário, dimensionado conforme as normas pertinentes e com 

capacidade de abrigar todo o efetivo de trabalhos externos (uma vez que o trabalho 

se desenvolverá em dois turnos). Este vestiário conterá área de armários; 

 Oficina de manutenção de veículos e máquinas, com área de manutenção de veí-

culos e área de manutenção industrial para o atendimento da CIVAR; 

 Almoxarifado geral; 

 Área de desinfecção de caminhões coletores, com instalações de lavagem e de-

sinfecção; 

 Pátio de estacionamento de veículos; 

 Posto de abastecimento e rampas de lubrificação. 

 

b) CIVAR - Complexo Integrado de Valorização de Resíduos 

 

O CIVAR proposto será uma unidade de processamento dos resíduos, cuja necessi-

dade de implantação está diretamente vinculada ao Município se adequar à  

Lei de Resíduos Sólidos.  

 

Essa unidade operacional foi planejada para ser implantada em terreno público e será 

um bem reversível ao Município.  

 

Neste Estudo, foi previsto o início da operação desta unidade no 5o ano de Concessão 

e visará à redução dos rejeitos a serem encaminhados aos aterros sanitários. 

 

O CIVAR deverá ser implantado em um terreno em área periférica da Cidade.  
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Neste Estudo está indicada a área contígua ao Aterro Sanitário Delta A. Em função 

da distância com a Sede, o CIVAR contará com unidades próprias de apoio em sua 

área de implantação. 

 

Essas unidades serão compostas de: 

 Escritório para a Fiscalização; 

 Estacionamento; 

 Almoxarifado;  

 Oficina; 

 Depósito para a armazenagem do material produzido no tratamento orgânico; 

 Área de transbordo; 

 Escritório para a Administração do CIVAR 

Neste escritório ficará lotado o efetivo que administrará o CIVAR e será dimensio-

nado em função do pessoal previsto para esta função. 

 Vestiário/Sanitário 

Serão dimensionados conforme as normas pertinentes e com capacidade de abri-

gar todo o efetivo que trabalhará no local. Contará com área de armários, área de 

retirada de uniformes usados, área de desinfecção e depósito de uniformes higie-

nizados, chuveiros para o banho e instalações sanitárias. 

 Refeitório 

O refeitório terá área para a refeição e área para a distribuição e lavagem. Em 

princípio, essa unidade será destinada ao consumo de refeições pelos funcioná-

rios, que as trarão de casa, ou a CONCESSIONÁRIA poderá contratar empresa 

especializada para fornecê-las. 

 Ambulatório 

Este ambulatório estará equipado para atender às ocorrências emergenciais e en-

caminhar os acidentados para o ambulatório principal, localizado na Sede, ou se 

for o caso, para os hospitais da região. 
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2.5.2. Fluxograma das Ações Operacionais e CCO 
 

O fluxograma, a seguir, apresenta as ações operacionais que serão implantadas no 

Sistema Integrado de Resíduos Sólidos do Município de Campinas e a inter-relação 

entre as mesmas. 

 

O CCO fará parte do controle de ações integradas da futura CONCESSIONÁRIA. 
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Fluxograma das Ações Operacionais 

 

  

Destinação FinalControle de Ações Integradas Atividades Integradas Tratamento Subprodutos

CCO Ações
Programadas

Ações de 
Resposta às 
Emergências

Coleta e Transporte de  
Resíduos Sólidos 

Domiciliares

Coleta Seletiva  - PEVs

Coleta Mecanizada e 
Transporte de 

Materiais Recicláveis

Varrições Manual e 
Mecanizada de Vias e 
Logradouros Públicos

Varrição Manual, 
Lavagem e 

Desinfecção de Feiras 
Livres, e Limpeza do 
Mercado Municipal

Implantação, 
Operação e 

Manutenção de 
Ecopontos

Implantação,  
Operação e 

Manutenção de 
Pontos Verdes

Outros

CIVAR

Recicláveis

Compostos e/ou 
Biogás

CDR

Rejeitos

Comercialização

Comercialização

Aterro Sanitário

Geração de Energia
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2.5.3. Organograma Operacional 
 

A seguir, está apresentado o organograma de gestão operacional da futura CONCES-

SIONÁRIA. 

 
Organograma de Gestão Operacional 
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2.5.4. Centro de Controle Operacional - CCO 
 

Junto ao Escritório Central da futura CONCESSIONÁRIA será instalado o Centro de 

Controle Operacional - CCO.  

 

Através de computadores e monitores, o CCO permitirá que a equipe de operação 

supervisione e controle o funcionamento de todos os serviços que integram o escopo 

deste Estudo. 

 

Os Centros de Controle Operacional são utilizados para melhorar a eficiência logística, 

o desempenho dos processos, reduzir gargalos e otimizar recursos. Não basta apenas 

ter uma solução de monitoramento, sem uma gestão eficiente sobre as informações 

geradas pelo sistema de telemetria. Trata-se de uma maneira assertiva de se monito-

rar, analisar e tratar o comportamento, principalmente, dos motoristas, atuando rapi-

damente sobre aqueles que geram mais custos e riscos de acidentes à operação. 

 

Será no Centro de Controle Operacional que a rotina de operação de transporte dos 

resíduos coletados será monitorada. Esse controle será informatizado - a central re-

ceberá, em tempo real, informações sobre a velocidade dos veículos nas vias, freadas 

e curvas bruscas, desvio de rotas, pontualidade, entre outras informações - para que 

os profissionais do CCO acompanhem, tratem e analisem os dados que serão con-

vertidos em indicadores e ações. O processo dará mais agilidade para a empresa na 

transmissão de informações, bem como maior assertividade na tomada de decisões. 

 

Com o monitoramento dos veículos, será possível saber todo o trajeto realizado pelo 

caminhão de lixo, e se houve atraso ou mudança na rota. Sendo possível, ainda, con-

firmar se a coleta foi feita em todos os locais programados ou se alguma rua ficou sem 

o serviço. 

 

As principais atividades desenvolvidas pelo CCO serão: 

 Apuração de indicadores e cruzamentos analíticos; 

 Compilação de relatórios periódicos de orientação para a gestão de frotas; 
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 Análise das perdas logísticas e eventos de risco de acidentes por condução impru-

dente; 

 Manutenção dos parâmetros e limiares operacionais do sistema de telemetria; 

 Administração dos sistemas de monitoramento; 

 Acompanhamento da evolução histórica e demonstração dos resultados da opera-

ção; 

 Monitoramento de eventos de risco, comunicando o gestor responsável. 

 

Destaca-se que o projeto do CCO será concebido em função da estrutura disponível 

e, também, das possibilidades de ampliação. 

 

Com a estrutura a ser implantada será possível visualizar todos os veículos em rota, 

em tempo real, e apurar infrações na operação de forma rápida e assertiva. De fun-

damental relevância para o bom funcionamento do sistema será a velocidade de co-

nexão à internet; e os equipamentos, como servidores, computadores, TVs e a locali-

zação da central. 

 

Um requisito essencial para o funcionamento do CCO será a qualificação do pessoal. 

A futura CONCESSIONÁRIA priorizará pessoas com perfil analítico, experiência com 

dados, planilhas e TI - a vivência no segmento de frota e logística será um diferencial 

positivo. Também será relevante que tenham um perfil comunicativo, já que terão con-

tato com diferentes departamentos e níveis hierárquicos da empresa.  

 

Os principais profissionais que integrarão o CCO serão os Controladores Operacio-

nais, sendo que as principais atividades atinentes a eles serão as seguintes: 

 Extração de informações dos sistemas de monitoramento da empresa; 

 Análise dos indicadores de performance da operação; 

 Elaboração de relatórios de acompanhamento baseados nos indicadores; 

 Identificação de anomalias baseada nos indicadores e metas; 

 Reportamento periódico dos indicadores, anomalias e relatórios; 

 Execução da manutenção de limiares e parâmetros do sistema; 

 Atualização dos dados cadastrais de contatos e suas respectivas unidades; 
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 Efetuamento da análise de dados de telemetria em casos de sinistro, quando soli-

citada; 

 Realização de análises e fornecimento das informações necessárias para os es-

clarecimentos e tomadas de decisão; 

 Realização, com precisão, do gerenciamento da rotina para a entrega de resulta-

dos; 

 Análise das necessidades e priorização das demandas diárias; 

 Acompanhamento dos indicadores de performance das soluções, validando a aná-

lise dos integrantes da equipe; 

 Interação com os gestores para qualquer esclarecimento dos eventos e anomalias 

levantados nos indicadores de performance; 

 Acompanhamento rigoroso da execução dos fechamentos mensais de indicado-

res; 

 Preparação da consolidação de informações para a gerência; 

 Garantia que a apresentação realizada periodicamente seja um retrato fiel da ope-

ração; 

 Asseguramento que os dados reportados estejam corretos; 

 Cumprimento com o nível de serviço acordado; 

 Desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais da equipe coor-

denada; 

 Asseguramento do atingimento das metas da área. 

 

É possível enumerar muitos benefícios que o CCO trará à empresa. Dentre eles, des-

tacam-se alguns pontos considerados como os mais relevantes: 

 O CCO tem se tornado cada vez mais estratégico e fundamental para as organi-

zações que querem prevenir acidentes e reduzir gastos da operação. As medidas 

corretivas são uma função básica do controle e têm o objetivo de corrigir os desvios 

que ocorrem na direção dos condutores. Sua atuação é direta sobre os eventos de 

risco e custos da frota, conseguindo agir rapidamente e de forma assertiva; 
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 As informações geradas pelas análises da equipe sobre a operação proporciona-

rão o embasamento para se aprimorar a gestão de frotas, passando da ação cor-

retiva, para a antecipação aos eventos e a atuação de forma preventiva e até 

mesmo preditiva; 

 O CCO conseguirá verificar a evolução da operação no decorrer do tempo, enten-

der se há alguma sazonalidade e, também, comparar o desempenho das diferen-

tes unidades organizacionais, caso a empresa as possua; 

 A gestão dos condutores se torna cada vez melhor com um CCO, pois os respon-

sáveis pelos motoristas possuem mais informações para planejar ações, treina-

mentos e tomar decisões sobre a operação. 

 

Portanto, não basta apenas ter uma solução de monitoramento, sem uma gestão efi-

ciente sobre as informações geradas pelo sistema de telemetria, tendo o CCO um 

papel essencial. Ele será um excelente recurso que auxiliará e trará muitos benefícios 

à gestão de frotas, evidentemente, sem deixar de lado os pontos destacados para 

escolher o melhor formato para a operação e pensando, também, na estrutura e 

equipe responsável.  

 

O gestor de frota terá no CCO um aliado para conseguir alcançar grandes ganhos em 

segurança e economia na operação.  

 

2.5.4.1. Medição Eletrônica dos Serviços 
 

A medição eletrônica e a comprovação das tarefas executadas para cada serviço se-

guirão os seguintes parâmetros: 

 

a) Coleta de Resíduos Domiciliares  

 

 Rastreamento via satélite, em tempo real, tecnologia GNSS (GPS + Glonass) com 

as seguintes informações: 

 Data/hora da operação (informações enviadas a cada 20 segundos ou curva 

maior que 15 graus); 
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 Posição geográfica (coordenadas X e Y); 

 Altitude; 

 Velocidade aproximada; 

 Direção (rumo); 

 Quantidade de satélites disponíveis no momento. 

 

 Informações operacionais enviadas pelos motoristas, através de teclado embar-

cado com a criação de RDs (Relatórios Diários) eletrônicos com as seguintes in-

formações, entre outras: 

 Data/horas inicial e final da operação; 

 Equipe de bordo; 

 Total de km produtivo e improdutivo; 

 Data/horas inicial e final de cada viagem; 

 Peso por viagem; 

 Horário de refeição da equipe. 

 

 Indicadores operacionais 

 Produção total (toneladas); 

 Tempo produtivo total (horas); 

 Tempo improdutivo total (horas); 

 km produtivo total; 

 km improdutivo total; 

 Quantidade total de viagens; 

 Carga média (t/viagem); 

 Velocidade média produtiva (km/h); 

 Velocidade média improdutiva (km/h); 

 kg/km; 

 kg/h. 

 

 Relatório de execução dos setores, em tempo real (adiantado, dentro do esperado 

ou atrasado) e do histórico da execução dos serviços em comparação ao plano de 

trabalho apresentado, com detalhes de logradouro executado por setor. 
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b) Coleta Seletiva Domiciliar  

 

 Rastreamento via satélite, em tempo real, tecnologia GNSS (GPS + Glonass) com 

as seguintes informações: 

 Data/hora da operação (informações enviadas a cada 20 segundos ou curva 

maior que 15 graus); 

 Posição geográfica (coordenadas X e Y); 

 Altitude; 

 Velocidade aproximada; 

 Direção (rumo); 

 Quantidade de satélites disponíveis no momento. 

 

 Informações operacionais enviadas pelos motoristas, através de teclado embar-

cado com a criação de RDs (Relatórios Diários) eletrônicos com as seguintes in-

formações, entre outras: 

 Data/horas inicial e final da operação; 

 Equipe de bordo; 

 Total de km produtivo e improdutivo; 

 Data/horas inicial e final de cada viagem; 

 Peso por viagem; 

 Horário de refeição da equipe. 

 

 Relatório de execução dos setores, em tempo real (adiantado, dentro do esperado 

ou atrasado) e do histórico da execução dos serviços em comparação ao plano de 

trabalho apresentado, com detalhes de logradouro executado por setor; 

 Apresentação de qualidade dos serviços com fotos georreferenciadas tiradas dia-

riamente pelas equipes de fiscalização da futura CONCESSIONÁRIA, através de 

aplicativo de telefone móvel em locais aleatórios de cada setor. 
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c) Serviços de Limpeza Urbana 

 

c.1) Varrição Manual de Vias 

 

 Rastreadores móveis em cada lutocar levantando informações (logs) a cada 5 mi-

nutos, sobrepondo ao plano de trabalho com os circuitos de varrição para compro-

var a execução dos serviços; 

 Relatório de execução da varrição com o percentual total para o turno/frequência 

e percentual executado por circuito, com detalhes de logradouros atendidos/não 

atendidos; 

 Apresentação de qualidade dos serviços com fotos georreferenciadas tiradas dia-

riamente pelas equipes de fiscalização da futura CONCESSIONÁRIA, através de 

aplicativo de telefone móvel em locais aleatórios de cada circuito. 

 

c.2) Varrição Mecanizada de Vias 

 

 Rastreamento via satélite, em tempo real, tecnologia GNSS (GPS + Glonass) com 

as seguintes informações: 

 Data/hora da operação (informações enviadas a cada 20 segundos ou curva 

maior que 15 graus); 

 Posição geográfica (coordenadas X e Y); 

 Altitude; 

 Velocidade aproximada; 

 Direção (rumo); 

 Quantidade de satélites disponíveis no momento. 

 

 Informações operacionais enviadas pelos motoristas, através de teclado embar-

cado com a criação de RDs (Relatórios Diários) eletrônicos com as seguintes in-

formações, entre outras: 

 Data/horas inicial e final da operação; 

 Motorista; 
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 Total de km produtivo e km improdutivo. 

 km total varrido. 

 

 Relatório de execução dos setores, em tempo real (adiantado, dentro do esperado 

ou atrasado) e do histórico da execução dos serviços em comparação ao plano de 

trabalho apresentado com detalhes de logradouro executado por setor; 

 Apresentação de qualidade dos serviços com fotos georreferenciadas tiradas dia-

riamente pelo motorista da varredeira, através de aplicativo de telefone móvel em 

locais aleatórios de cada setor. 

 

c.3) Limpeza e Desobstruções Manual e Mecanizada de Bocas de Lobo 

 

 Veículos de apoio com rastreamento via satélite, em tempo real, tecnologia GNSS 

(GPS + Glonass) com as seguintes informações: 

 Data/hora da operação (informações enviadas a cada 20 segundos ou curva 

maior que 15 graus); 

 Posição geográfica (coordenadas X e Y); 

 Altitude; 

 Velocidade aproximada; 

 Direção (rumo); 

 Quantidade de satélites disponíveis no momento. 

 

 Comprovação de execução da limpeza de cada boca de lobo com fotos georrefe-

renciadas tiradas diariamente pelas equipes de limpeza, através de aplicativo de 

telefone móvel; 

 Comprovação do destino final dos resíduos retirados, através do rastreamento dos 

veículos de apoio; 

 Relatório de produtividade das equipes com o planejado versus executado. 
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c.4) Instalação e Manutenção de Papeleiras 

 

 Veículos de apoio com rastreamento via satélite, em tempo real, tecnologia GNSS 

(GPS + Glonass) com as seguintes informações: 

 Data/hora da operação (informações enviadas a cada 20 segundos ou curva 

maior que 15 graus); 

 Posição geográfica (coordenadas X e Y); 

 Altitude; 

 Velocidade aproximada; 

 Direção (rumo); 

 Quantidade de satélites disponíveis no momento. 

 

 Execução do plano de implantação comprovado com fotos georreferenciadas tira-

das pelas equipes de instalação das papeleiras; 

 Comprovação de execução da higienização/troca das papeleiras com fotos geor-

referenciadas tiradas diariamente pelas equipes de limpeza, através de aplicativo 

de telefone móvel; 

 Comprovação do destino final dos resíduos retirados, através do rastreamento dos 

veículos de apoio; 

 Relatório de produtividade das equipes com o planejado versus executado. 

 

c.5) Instalação e Manutenção de Contêineres Subterrâneos 

 

 Veículos de apoio com rastreamento via satélite, em tempo real, tecnologia GNSS 

(GPS + Glonass) com as seguintes informações: 

 Data/hora da operação (informações enviadas a cada 20 segundos ou curva 

maior que 15 graus); 

 Posição geográfica (coordenadas X e Y); 

 Altitude; 

 Velocidade aproximada; 

 Direção (rumo); 

 Quantidade de satélites disponíveis no momento. 
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 Execução do plano de implantação comprovado com fotos georreferenciadas tira-

das pelas equipes de instalação dos contêineres subterrâneos; 

 Comprovação de execução da limpeza dos contêineres subterrâneos com fotos 

georreferenciadas tiradas diariamente pelas equipes de limpeza, através de apli-

cativo de telefone móvel; 

 Comprovação do destino final dos resíduos retirados, através do rastreamento dos 

veículos de apoio; 

 Relatório de produtividade das equipes com o planejado versus executado. 

 

c.6) Instalação e Manutenção de Pontos de Coleta tipo Ecopontos e Pontos  

Verdes 

 

 Veículos de apoio com rastreamento via satélite, em tempo real, tecnologia GNSS 

(GPS + Glonass) com as seguintes informações: 

 Data/hora da operação (informações enviadas a cada 20 segundos ou curva 

maior que 15 graus); 

 Posição geográfica (coordenadas X e Y); 

 Altitude; 

 Velocidade aproximada; 

 Direção (rumo); 

 Quantidade de satélites disponíveis no momento. 

 

 Execução do plano de implantação comprovado com fotos georreferenciadas tira-

das pelas equipes de implantação dos Ecopontos e Pontos Verdes; 

 Comprovação de execução da retirada dos resíduos desses locais com fotos geor-

referenciadas tiradas diariamente pelas equipes de limpeza, através de aplicativo 

de telefone móvel; 

 Comprovação do destino final dos resíduos retirados, através do rastreamento dos 

veículos de apoio; 

 Relatório de produtividade das equipes com o planejado versus executado. 
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c.7) Varrição Manual, Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres 

 

 Veículos de apoio com rastreamento via satélite, em tempo real, tecnologia GNSS 

(GPS + Glonass) com as seguintes informações: 

 Data/hora da operação (informações enviadas a cada 20 segundos ou curva 

maior que 15 graus); 

 Posição geográfica (coordenadas X e Y); 

 Altitude; 

 Velocidade aproximada; 

 Direção (rumo); 

 Quantidade de satélites disponíveis no momento. 

 

 Comprovação de execução da retirada dos resíduos desses locais com fotos geor-

referenciadas tiradas diariamente pelas equipes de varrição e limpeza de feiras 

livres, através de aplicativo de telefone móvel; 

 Comprovação do destino final dos resíduos retirados, através do rastreamento dos 

veículos de apoio; 

 Relatório de produtividade das equipes com o planejado versus executado. 

 

2.5.4.2. Sistema de Monitoramento 
 

O Sistema de Monitoramento será no modelo de software como serviço (SaaS - “Soft-

ware as a Service”) e via internet (aplicação, mapas, banco de dados, servidores, co-

nectividade e segurança). 

 

a) Especificações da Infraestrutura de TI 

 

O Sistema (de monitoramento, rastreamento) será hospedado em data centers de 

classe empresarial que atendem aos mais altos padrões e certificações. Utilizando 

para tanto como base principal de operações, data centers da Amazon Web Services 

em São Paulo e nos Estados Unidos. 
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Os data centers escolhidos atendem às rígidas normas de segurança, disponibilidade 

e densidade de conectividade exigidas pelo mercado, e certificações como TIER III ou 

superior, SAS 70 ou ISAE 3402 tipo II, PCI-DSS, dentre outras.  

 

A utilização de diversos data centers espalhados em regiões geograficamente distin-

tas garantem a segurança e disponibilidade total dos dados do sistema, em casos de 

incidentes em quaisquer umas das regiões utilizadas. 

 

b) Monitoramento da Infraestrutura de TI 

 

O Sistema tem em sua infraestrutura um poderoso sistema de monitoramento ativo, 

que utiliza agentes e coletores de dados de todos os elementos de TI de sua estrutura, 

a fim de detectar possíveis gargalos e problemas, seja na aplicação web, transmissão 

dos rastreadores, equipamentos de rede, servidores e demais elementos, possibili-

tando que a equipe técnica, a partir dos indicadores e alarmes pré-configurados, 

possa tomar ações antecipando eventuais problemas. 

 

Obtemos com isso uma infinidade de benefícios, em tempo real, dentre eles: 

 Performance da aplicação web, com experiência de navegação do usuário através 

de robôs pré-programados; 

 Métricas de transmissão de rastreadores e comportamento das redes das opera-

doras; 

 Evolução e performance das bases de dados; 

 Disponibilidade e performance dos servidores e backbone da internet; 

 Alarmes específicos para as mais variadas situações que identifiquem problemas 

na infraestrutura; 

 Atendimento técnico proativo com prevenção de incidentes críticos para os clien-

tes. 
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c) Sistema para o Gerenciamento das Operações 

 

O Sistema de Monitoramento é dedicado para a área de Limpeza Pública, oferecendo 

rastreamento e gerenciamento que auxilia a operação de coleta de lixo. O Sistema 

está preparado para tratar os diferentes tipos de operação como as das coletas domi-

ciliar, mecanizada e seletiva. Também, é possível monitorar a varrição e outros servi-

ços complementares de manutenção urbana. 

 

Entre os principais diferenciais, podemos destacar as seguintes funcionalidades: 

 Google Maps: street view, terreno, foto do satélite e trânsito em tempo real; 

 Visualização de dados em camadas geoespaciais, com filtros que permitem visua-

lizar dados específicos com atributos customizados, de acordo com os usuários; 

 Filtros para a visualização específica dos recursos rastreados, de acordo com o 

tipo e/ou serviço em execução;   

 Visualização dos recursos rastreados diferenciados pelos tipos de ícone e com 

cores, de acordo com o status atual da operação; 

 Visualização detalhada das informações operacionais e da rota realizada ao sele-

cionar um recurso;  

 Comparação entre rota prevista x rota realizada; 

 Alertas para não-conformidades operacionais; 

 Relatórios: de passagem, de visita e de paradas, diário da operação, entre outros; 

 Mapa temático de cobertura das operações por tempo ou por velocidade, com fil-

tros de seleção de data/hora e tipo de operação; 

 Relatórios analíticos dos indicadores operacionais. 

 

d) Rastreador Veicular 

 

No modelo com teclado serão instalados nos veículos um módulo de rastreamento 

integrado a um teclado alfanumérico, no qual o motorista envia dados como equipe, 

tipo de serviço e setor ou circuito de coleta, início de coleta, fim de coleta, peso cole-

tado, entre outros. Isso permite o envio de informações de forma fácil, rápida e proa-

tiva. 
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Há o monitoramento das operações, em tempo real, através de uma interface web, 

além da revisão de históricos detalhados de cada operação (RD eletrônica). O sistema 

dispõe, também, de uma ferramenta para a auditoria de RD, que aponta eventuais 

falhas nos dados informados pelo motorista e permite as suas correções.  

 

Também, possui cadastro e visualização de informações em camadas no mapa con-

tendo: pontos de interesse, locais de visita, pontos críticos, papeleiras, contêineres, 

PEVs, serviços e planos operacionais.  

 

Fornece auxílio às áreas de controle e planejamento, possibilitando análises minucio-

sas da produtividade e regularidade da operação, podendo rever uma operação, de-

talhadamente, através da ferramenta playback. O sistema tem incorporado o recurso 

de pesquisa, que permite ao usuário analisar em um período específico, a data e o 

horário de passagem dos veículos em um determinado endereço. 

 

Através do cadastramento de operações padrão, é possível saber, em tempo real, o 

andamento do percentual de conclusão e comparação de padrões, podendo prever 

atrasos e corrigir, proativamente, problemas na operação. 

 

Possui alertas para as não-conformidades operacionais, tais como: operações atrasa-

das, erros de digitação no teclado, tempos de parada excessivos, operações não pro-

gramadas, entre outras. 

 

O Sistema atende a todos os tipos de serviços de limpeza pública, como coleta domi-

ciliar por setores ou rotas, coleta hospitalar, coleta seletiva, varrições manual e mecâ-

nica, coleta de grandes geradores, remoções manual e mecânica de resíduos, servi-

ços de pintura, serviços de capina e serviços de fiscalização. 
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e) Rastreador Pessoal 

 

Modalidade disponível para o rastreamento de pessoas, lutocares e equipamentos. 

Com equipamento de alta mobilidade e tamanho reduzido, sem dependência de ins-

talações sofisticadas. A única necessidade especial é que o módulo deve ser carre-

gado em uma fonte de energia por, aproximadamente, 5 horas para cada 72 horas de 

uso.  

 

Ideal para o gerenciamento de serviços, tais como: varrição, capina, pintura de meios-

fios, entre outros. 

 

2.5.4.3. Sistema para Dispositivos Móveis (Smartphones) 
 

Aplicativo da plataforma Android (Google), para a instalação em dispositivos móveis 

(smartphones e/ou tablets) configurados conforme o perfil do usuário fiscal ou tare-

feiro, com os seguintes módulos: 

 

a) Módulo Fiscal 

 

Este módulo pode ser utilizado na fiscalização, que trabalha associado aos serviços 

planejados ou em regime de demandas a serem atendidas. As principais característi-

cas são: 

 Geração espontânea de demandas com classificação e registro fotográfico geor-

referenciado; 

 Filtros na seleção de chamados de acordo com a região geográfica, prioridade de 

atendimento e distância do usuário; 

 Permissão de selecionar em uma lista aberta pelo call center, um chamado para a 

análise da validação da demanda; 

 Permissão de enviar diretamente do gerenciador de chamados do RasCol, uma 

tarefa específica para um usuário específico;  
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 Visualização de detalhes e possibilidade de edição dos registros do chamado; 

 Permissão de fotografar a demanda originada do chamado com o envio automático 

em background. 

 

b) Módulo Tarefeiro 

 

Este módulo pode ser utilizado por dois perfis diferentes: o tarefeiro rotineiro, que tra-

balha associado aos serviços planejados, ou ao tarefeiro que trabalha em regime de 

demandas a serem atendidas. As principais características são: 

 Registro de tarefas realizadas, de acordo com o tipo de tarefa e fotografada de 

forma georreferenciada;  

 Filtros na seleção de demandas de acordo com a região geográfica, prioridade de 

atendimento e distância do usuário; 

 Permissão de selecionar em uma lista de demanda aberta, uma ou mais tarefas a 

serem executadas; 

 Permissão de enviar diretamente do gerenciador de demandas do RasCol, uma 

demanda específica para um usuário específico;  

 Visualização de detalhes e possibilidade de edição dos registros da demanda; 

 Permissão de invalidar a demanda ou fotografar a tarefa com o envio automático 

em background; 

 Permissão de levantar informações como o código de chip (tag NFC) em equipa-

mentos, caso o smartphone tenha leitor NFC. 

 

Todas as fotos serão armazenadas no Sistema de Monitoramento, por todo o período 

do Contrato.
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2.6. Dimensionamento das Equipes e  
Equipamentos de Operação 
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2.6. Dimensionamento das Equipes e  
Equipamentos de Operação 

 

O dimensionamento das equipes e dos equipamentos de operação está apresentado 

no item 5.3 deste Estudo. 
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2.7. Despesas Operacionais - OPEX 
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2.7. Despesas Operacionais - OPEX 
 

As despesas operacionais - OPEX - estão apresentadas no item 5.3 deste Estudo. 
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3. Obrigações de Investimentos 
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3. Obrigações de Investimentos 
 

A futura CONCESSIONÁRIA terá obrigações de investimentos relacionadas direta-

mente às necessidades operacionais que serão impostas pelo futuro Contrato, que 

são:  

 Sede e Centro de Controle Operacional; 

 Investimentos em Aquisição e Reposição de Equipamentos, Veículos e Sistemas - 

Parâmetros II-1 e II-2; 

 Investimentos no Complexo Integrado de Valorização de Resíduos - CIVAR - Aqui-

sição da Área, Projeto Básico e Licenciamento Ambiental - Parâmetro II-3; 

 Investimentos no Complexo Integrado de Valorização de Resíduos - CIVAR -  

Implantação da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico de Resíduos -  

Parâmetro II-4; 

 Investimentos no Complexo Integrado de Valorização de Resíduos - CIVAR -  

Implantação da Unidade de Produção de CDR - Combustível Derivado de  

Resíduos - Parâmetro II-5; 

 Investimos no Complexo Integrado de Valorização de Resíduos - CIVAR -  

Implantação do Tratamento de Resíduos Orgânicos - Parâmetro II-6. 
 

Atualmente, o Aterro Sanitário Municipal Delta A, localizado na altura do km 97,50 da 

Rodovia dos Bandeirantes, encontra-se encerrado, com licença de funcionamento, 

somente, como área de transbordo dos resíduos coletados no Município. 
 

Todos os resíduos gerados no Município são dispostos em aterro particular localizado 

em Paulínia, com exceção do percentual de material reciclável, que é coletado pela 

atual operadora dos serviços e processado pelas cooperativas. 
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Localização do Aterro Sanitário Municipal Delta A 

 
 

Aterro Delta 1A
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3.1. Sede e Centro de Controle Operacional 
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3.1. Sede e Centro de Controle Operacional 
 

Este é um investimento prioritário relacionado às instalações de suporte às operações, 

e que deverá estar em condições adequadas no início do Ano 1 da Concessão. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá instalar uma Sede, que conterá em uma de suas 

dependências, o CCO - Centro de Controle Operacional. 

 

O imóvel será, preferencialmente, alugado, devendo ser implantado nesse local, no 

mínimo, os seguintes compartimentos, visando à obtenção de um apoio adequado às 

atividades operacionais, que serão ali efetuadas: 

 Uma edificação de escritórios para sediar as equipes administrativas, bem como a 

equipe do Centro de Controle Operacional (CCO), que controlará e operará o sis-

tema de coleta. Além dos escritórios administrativos deverá, também, ser instalado 

um ambulatório, para o atendimento aos funcionários; 

 Uma edificação para a instalação de um refeitório, contendo áreas para a distribui-

ção e lavagem dos utensílios utilizados pelos usuários. O sistema de alimentação 

a ser implementado, preferencialmente, será por meio de vales-refeição e através 

de marmitas administradas pelos próprios funcionários que estiverem frequen-

tando o local. Caso a vizinhança da área onde estará a Sede não favoreça o uso 

de vales-refeição, eventualmente, poderá ser instalado um sistema de preparo de 

refeições no local, ou poderá ser contratada uma empresa que as fornecerá; 

 Uma edificação para uso como vestiários e sanitários contendo áreas independen-

tes para ambos os gêneros (masculino e feminino); 

 Está prevista a construção de um galpão industrial para a instalação da oficina, na 

qual serão realizadas as manutenções nos equipamentos que participarem da ca-

deia produtiva de coleta de lixo em Campinas. Esse galpão será subdividido em 

áreas específicas, tais como: área para o estacionamento dos caminhões que es-

tiverem em processo de reparo ou manutenção; área de bancadas, para a realiza-

ção de ajustes em peças específicas retiradas dos equipamentos em reparação, e 

área de armazenamento de ferramentas, óleos, graxas e peças, normalmente uti-

lizados nos procedimentos de manutenção dos veículos; 
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 Deverá ser implantada uma edificação para ser utilizada como almoxarifado, para 

a estocagem de vários tipos de materiais ou ferramentas, os quais suprirão as 

necessidades mais urgentes; 

 Está prevista a implantação de uma rampa em local específico destinado à desin-

fecção e lavagem de caminhões coletores, que será implantada em área isolada e 

suficientemente aerada, para promover a dissociação da água suspensa remanes-

cente da atividade de lavagem e desinfecção dos caminhões; 

 Será implantado um pátio específico para o estacionamento dos veículos que rea-

lizarão a coleta de lixo, contendo um espaço suficiente para o estacionamento de 

outros veículos que participarem do processo de coleta de lixo no Município; 

 Será instalado um posto de abastecimento de combustíveis, para o consumo ne-

cessário a ser efetuado pelos caminhões que estiverem participando do processo 

de coleta de lixo no Município de Campinas. 

 

Para este Estudo foi elaborado um layout da implantação dessas edificações, no qual 

estão apresentadas as instalações mínimas a serem mantidas para um bom funcio-

namento administrativo e operacional do sistema de coleta a ser implantado em Cam-

pinas. 

 

O layout elaborado está apresentado, a seguir. 

 

A planilha de quantidades das instalações da Sede e do CCO está apresentada, adi-

ante. 
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Planilha de Quantidades das Instalações da Sede e do CCO 

Item Descrição  Unidade Quantidade

1 Obras Viárias   
1.1 Terraplenagem e Serviços Preliminares   

1.1.1 Desm. dest. Limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m   m² 4.410,00
1.1.2 Carga e transporte de material de limpeza DMT 800 a 1000 m m³ 1.719,90
1.1.3 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e m³ 1.543,50
1.1.4 Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m m³ 661,50
1.1.5 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 2.205,00
1.1.6 Instalação do canteiro de obra vb 1,00

1.2 Pavimentação   
1.2.1 Pavimento Flexível   

1.2.1.1 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e m³ 2.359,35
1.2.1.2 Regularização do subleito m² 2.205,00
1.2.1.3 Base estab.granul.c/ mistura solo brita BC m³ 1.323,00
1.2.1.4 Base brita grad.c/dist.agreg.contr.de greide BC m³ 771,75
1.2.1.5 Imprimação m² 2.205,00
1.2.1.6 Pintura de ligação m² 4.410,00
1.2.1.7 CBUQ - capa rolamento AC/BC t 324,14
1.2.1.8 CBUQ - "binder" AC/BC t 310,91

1.3 Sinalizações Horizontal e Vertical   
1.3.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 44,00
1.3.2 Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) m² 58,80

1.4 Drenagem e Obras-de-arte Correntes   
1.4.1 Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. m³ 76,20
1.4.2 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 59,96
1.4.3 Confecção e lanç.de concr.magro em betoneira AC/BC m³ 0,25
1.4.4 Corpo BSTC D=0,80m m 16,40
1.4.5 Boca BSTC D=0,80m normal un 4,00
1.4.6 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 m 294,00
1.4.7 Meio-fio de concreto - MFC 03 m 294,00
1.4.8 Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 02 un 2,00
1.4.9 Poço de visita - PVI 03 un 1,00

2 Edificações   
2.1 Escritório m² 250,00
2.2 Ambulatório m² 16,00
2.3 Oficina m² 1.000,00
2.4 Almoxarifado m² 200,00
2.5 Refeitório m² 200,00
2.6 Rampas de lavagem e lubrificação un 2,00
2.7 Sanitário e vestiário feminino m² 100,00
2.8 Sanitário e vestiário masculino m² 300,00
2.9 Abastecimento un 1,00
2.10 QSMA m² 150,00
2.11 Sala de tráfego: m² 20,00
2.12 Cercas e Alambrados   

2.12.1 Cerca de tela com portão (h=2,50m) m² 735,00
2.13 Instalações Prediais   

2.13.1 Instalações Elétricas   
2.13.1.1 Instalação elétrica vb 1,00
2.13.1.2 Grupo gerador e no break un 1,00
2.13.1.3 Subestação un 1,00

2.13.2 Iluminação Externa   
2.13.2.1 Luminárias externas (h=20m, 04 pétalas) un 4,00
2.13.2.2 Luminárias Comuns un 10,00
2.13.2.3 Rede de energia m 147,00
2.13.2.4 Sistemas de ar condicionado e ventilação forçada vb 1,00

2.13.3 Instalações Hidrossanitárias   
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Planilha de Quantidades das Instalações da Sede e do CCO 

Item Descrição  Unidade Quantidade

2.13.3.1 Instalação hidrossanitária vb 1,00
   

3 Serviços Complementares   
3.1 Passeio de concreto fck=15MPa, incluso preparo de caixa e lastro m² 1.487,50
3.2 Paisagismo vb 1,00

4 Engenharia   
4.1 Mobilização e Desmobilização de Pessoal % 1,00
4.2 Projetos % 3,00
4.3 Supervisão e Gerenciamento % 1,50
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3.2. Investimentos em Aquisição e Reposição de 
Equipamentos, Veículos e Sistemas -  

Parâmetros II-1 e II-2 
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3.2. Investimentos em Aquisição e Reposição de  
Equipamentos, Veículos e Sistemas -  

Parâmetros II-1 e II-2 
 

Além da Sede e do CCO, uma das necessidades imediatas de investimentos da futura 

CONCESSIONÁRIA será em equipamentos, veículos e sistemas. Para fazer frente às 

diversas áreas de atuação e garantir o padrão de desempenho estabelecido anterior-

mente, serão necessárias diversas ações que permitirão que, na data estipulada, a 

futura CONCESSIONÁRIA esteja apta a executar os serviços. 
 

As ações de logística para a aquisição das unidades requeridas deverão estar alinha-

das às demandas e especificações operacionais, em seus detalhes. 
 

Os sistemas de gestão de frota e das equipes no campo deverão ser instalados na 

Sede da futura CONCESSIONÁRIA, nos computadores do CCO - Centro de Controle 

Operacional. 
 

Serão adquiridos sistemas de gestão da manutenção da frota. 
 

Para permitir a identificação clara desses investimentos está apresentado, a seguir, o 

cronograma de permanência de equipamentos e veículos operacionais. 
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Quadro de Permanência dos Equipamentos, Sistemas e Veículos dos 
Serviços de Operação da Futura CONCESSIONÁRIA

Anos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Equipamentos de Operação

Aspirador frontal Kärcher 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Caixa Brooks de 5 m³ 168 168 168 168 176 176 184 184 192 192 208 208 208 208 208

Caixa metálica tipo canguru de 3,6 m³ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Caixa roll-on roll-off 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20

Caminhão basculante de 12 m³ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Caminhão basculante de 6 m³ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8

Caminhão carroceria de madeira guarda alta 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Caminhão compactador de 15 m³ 35 36 35 36 34 36 35 36 35 36 35 36 35 36 36

Caminhão compactador de 6 m³ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Caminhão de lavagem de contêineres 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7

Caminhão equipado com hidrojato/vácuo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4

Caminhão guindauto de 2.000 kg 9 11 14 14 15 16 16 17 17 18 20 20 21

Caminhão pipa de 10 m³ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Caminhão pipa de 2,5 m³ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Caminhão roll-on roll-off 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Caminhão tanque com motobomba completo 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Carreta de 55 m³ 17 17 16 16 16 11 11 8 8 8 10 10 10 10 10

Carroceria metálica guarda baixa 11 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14

Contêiner metálico de 1,2 m³ 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Contêiner plástico de 1 m³ 4.376 5.446 6.516 7.580 8.637 9.772 10.865 11.959 13.055 14.153 15.229 16.304 17.376 18.447 18.433

Contêiner plástico de 2,5 m³ - Ecolix ou similar 1.587 1.955 2.333 2.479 2.614 2.752 2.891 3.031 3.169 3.308 3.448 3.590 3.733

Equipamento poliguindaste duplo 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10

Escavadeira hidráulica CAT 320D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fornecimento de contêiner aterrado 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Furgão a diesel 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lutocar 119 119 119 119 119 119 119 119 119 155 155 155 155 155 155

Moto Honda 125 Fan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Retroescavadeira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Retroescavadeira 416E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Roçadeira costal 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Saveiro 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Triturador de galhos 8" (montado sobre a carreta) 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Varredeira Colpion M de 6 m³ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Veículo de pequeno porte equipado com cesto aramado de 1,50 m³ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Descrição
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Quadro de Permanência dos Equipamentos, Sistemas e Veículos dos 
Serviços de Operação da Futura CONCESSIONÁRIA

Equipamentos de Operação

Aspirador frontal Kärcher

Caixa Brooks de 5 m³

Caixa metálica tipo canguru de 3,6 m³

Caixa roll-on roll-off

Caminhão basculante de 12 m³

Caminhão basculante de 6 m³

Caminhão carroceria de madeira guarda alta

Caminhão compactador de 15 m³

Caminhão compactador de 6 m³

Caminhão de lavagem de contêineres

Caminhão equipado com hidrojato/vácuo

Caminhão guindauto de 2.000 kg

Caminhão pipa de 10 m³

Caminhão pipa de 2,5 m³

Caminhão roll-on roll-off

Caminhão tanque com motobomba completo

Carreta de 55 m³

Carroceria metálica guarda baixa

Contêiner metálico de 1,2 m³

Contêiner plástico de 1 m³

Contêiner plástico de 2,5 m³ - Ecolix ou similar

Equipamento poliguindaste duplo

Escavadeira hidráulica CAT 320D

Fornecimento de contêiner aterrado

Furgão a diesel

Lutocar

Moto Honda 125 Fan

Retroescavadeira

Retroescavadeira 416E

Roçadeira costal

Saveiro

Triturador de galhos 8" (montado sobre a carreta)

Varredeira Colpion M de 6 m³

Veículo de pequeno porte equipado com cesto aramado de 1,50 m³

Descrição
Anos

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

232 232 248 248 264 264 280 280 280 280 280 280 280 280 280

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

22 22 24 24 26 26 28 28 28 28 28 28 28 28 28

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

18.498 18.562 18.627 18.692 18.756 18.791 18.827 18.861 18.896 18.930 18.942 18.954 18.965 18.975 18.985

3.746 3.759 3.772 3.785 3.798 3.805 3.812 3.819 3.826 3.833 3.836 3.838 3.840 3.843 3.845

10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

155 155 155 155 179 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Em relação aos sistemas, a futura CONCESSIONÁRIA será responsável pelos se-

guintes serviços: 

 Gestão administrativa; 

 Segurança predial; 

 Gestão de reclamações - SAC; 

 Abastecimento e manutenções; 

 Rastreamento de veículos. 
 

A utilização de um sistema de rastreamento permitirá à futura CONCESSIONÁRIA ter 

o controle da posição de cada caminhão coletor de lixo e outros veículos rastreados, 

em tempo real, já que cada equipamento deverá receber um rastreador veicular. 

 

As telas, a seguir, exemplificam um sistema de rastreamento de veículos. 

 
Exemplos de Telas do Sistema de Rastreamento de Veículos  
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Exemplos de Telas do Sistema de Rastreamento de Veículos  
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Equipamentos - Folha 1/2

Pá carregadeira Caminhão carroceria Caminhão gaiola

Caminhão de carga lateralCompactador estacionárioCaminhão compactador
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Equipamentos - Folha 2/2

Varredeira de aspiração a bordo Varredeira compacta Soprador

Carrinho para coletaEcoponto - Conteiner plásticoCaixa coletora
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3.2.1. Relação dos Equipamentos, Veículos e  
Sistemas que Serão Adquiridos ou Mobilizados 

 

A relação dos equipamentos, veículos e sistemas que serão disponibilizados, a partir 

do Ano 1 da Concessão, está apresentada no cronograma de equipamentos e veícu-

los do item 3.2, anterior. 

 

3.2.1.1. Parâmetro de Controle 
 

A futura CONCESSIONÁRIA prevê a implantação do seguinte parâmetro de controle: 

 Parâmetro II-1 - Equipamentos, Veículos e Sistemas - Mobilização Inicial Ade-

quada. 

 

3.2.1.1.1. Parâmetro II-1 - Equipamentos, Veículos e Sistemas -  
Mobilização Inicial Adequada 

 

a) Escopo Técnico 

 

Serão disponibilizados os equipamentos, veículos e sistemas necessários às opera-

ções contínuas e adequadas da futura CONCESSIONÁRIA, para a execução dos ser-

viços relacionados ao objeto do Contrato, ou sejam: 

 Coleta de resíduos sólidos; 

 Serviços de limpeza urbana. 

 

b) Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A avaliação do Parâmetro de Desempenho se dará pela nota de desempenho, através 

do cumprimento da meta preestabelecida.  

 

Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectivamente, atende ou não ao Pa-

râmetro. 

 

 

164



Nota do Parâmetro de Desempenho 
NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial 

5 0% 
0 100% 

 

3.2.2. Relação dos Equipamentos, Veículos e  
Sistemas que Serão Repostos 

 

A relação dos equipamentos, veículos e sistemas que serão repostos está apresen-

tada no cronograma de equipamentos e veículos do item 3.2, anterior. 

 

3.2.2.1. Parâmetro de Controle  
 

A futura CONCESSIONÁRIA prevê a implantação do seguinte parâmetro de controle: 

 Parâmetro II-2 - Equipamentos, Veículos e Sistemas - Reposição Programada. 

 

3.2.2.1.1. Parâmetro II-2 - Equipamentos, Veículos e Sistemas -  
Reposição Programada 

 

a) Escopo Técnico 

 

Os equipamentos, veículos e sistemas deverão ser substituídos, considerando a idade 

média máxima aceitável de cada um deles, da seguinte forma: 

 Equipamentos: a cada 10 anos; 

 Caminhões: a cada 5 anos; 

 Veículos de pequeno porte: a cada 5 anos; 

 Utilitários: a cada 5 anos. 

 

b) Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A avaliação do Parâmetro de Desempenho se dará pela nota de desempenho, através 

do cumprimento da meta preestabelecida.  

 

Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectivamente, atende ou não ao Pa-

râmetro. 
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Nota do Parâmetro de Desempenho 
NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial 

5 0% 
0 100% 
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3.3. Investimentos no Complexo Integrado de  
Valorização de Resíduos - CIVAR 
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3.3. Investimentos no Complexo Integrado de  
Valorização de Resíduos - CIVAR 

 

O Complexo Integrado de Valorização de Resíduos (CIVAR) será uma unidade de 

tratamento de resíduos, para onde convergirão todos os resíduos oriundos dos servi-

ços realizados em rua.  

 

Essa unidade está localizada em área já impactada junto ao Aterro Sanitário Delta A. 

 
Situação do Local de Implantação do CIVAR 
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Nas considerações de implantação foram identificadas as obras relacionadas às fases 

operacionais do CIVAR e à infraestrutura urbana, tais como: vias de acesso, ilumina-

ção, viadutos e outras. 

 

Os investimentos referentes à implantação do CIVAR foram estruturados em 3 Fases, 

a saber: 

 Fase 1: Aquisição da Área, Projeto Básico e Licenciamento Ambiental, e Implanta-

ção e Operação da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico; 

 Fase 2: Implantação e Operação da Unidade de Produção de CDR - Combustível 

Derivado de Resíduos; 

 Fase 3: Implantação e Operação da Unidade de Tratamento de Resíduos Orgâni-

cos. 

 

O cronograma, a seguir, apresenta as datas marco de término das implantações e 

início de operação das unidades do CIVAR. 
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Cronograma de Implantação e Operação das Fases do CIVAR 

Fases Atividades Anos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 Fase 1 - Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico 

1.1 Aquisição da Área, Projeto Básico e Licenciamento Ambiental 
                              
                                                            
                              

1.2 Implantação das Vias de Acesso 
                              
                                                            
                              

1.3 Implantação da Infraestrutura do CIVAR - Triagem 
                              
                                                            
                              

1.4 Aquisição de Equipamentos do CIVAR - Triagem 
                              
                                                            
                              

1.5 Início de Operação 
                              
                                                            
                              

2 Fase 2 - Unidade de Produção de CDR 

2.1 Aquisição de Equipamentos do CIVAR - CDR 
                              
                                                            
                              

2.2 Início de Operação 
                              
                                                            
                              

3 Fase 3 - Unidade de Tratamento de Resíduos Orgânicos 

3.1 Infraestrutura do CIVAR - Tratamento Orgânico 
                              
                                                            
                              

3.2 Aquisição de Equipamentos do CIVAR - Tratamento Orgânico 
                              
                                                            
                              

3.3 Início de Operação 
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Subestação

Castelo d’água

Área de Geração de Energia

Biodigestores

Implantação do CIVAR

x x x x x x x

Acesso para
caminhões

Acesso de 
veículos

Unidades

  1 - Guarita

  2 - Fiscalização

  3 - Estacionamento (76 vagas)

  4 - Refeitório

  5 - Sanitário/Vestiário

  6 - Administração

  7 - Laboratório

  8 - Ambulatório/Ambulância

  9 - Recicláveis

10 - Almoxarifado

11 - Oficina

12 - Cata-treco

13 - Unidade de Tratamento mecânico

        e produção de CDR
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Acesso ao CIVAR
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do CIVAR
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3.3.1. Características do Projeto Proposto 
 

O CIVAR proposto neste Estudo será composto por 3 áreas específicas, que são: 

 Área de apoio aos funcionários: nessa área estarão posicionadas as unidades des-

tinadas ao suporte aos funcionários; 

 Área de apoio à gestão e administração: nesse espaço estarão posicionadas as 

unidades destinadas às atividades de gestão e administração do CIVAR; 

 Área operacional: onde estarão posicionadas as diversas unidades de tratamento 

e armazenamento, entre outras:  

 Sala para a Fiscalização; 

 Portaria com guarita de controle de entrada de pessoas e veículos e 04 balan-

ças para a pesagem de veículos de carga, situadas 02 na entrada e 02 na saída, 

e 01 pequena sala que servirá para o abrigo de uma equipe de controle e fisca-

lização do fluxo de carga de lixo; 

 Estacionamentos; 

 Laboratório; 

 Ambulatório; 

 Refeitório; 

 Galpões de tratamento mecânico; 

 Pátio de armazenamento do Cata-Treco; 

 Triturador de galhos. 

 

A portaria foi projetada de forma a favorecer a circulação de veículos de carga, dando 

prioridade de acesso às áreas do Cata-Treco, pátio e galpão para o tratamento mecâ-

nico, para onde serão destinadas as maiores quantidades de carga, diariamente. 
 

Próximas à portaria principal foram projetadas as edificações de apoio às atividades 

que serão desenvolvidas no CIVAR, contendo: estacionamento, refeitório, vestiários, 

sanitários, ambulatório com espaço para o estacionamento de ambulância, sede ad-

ministrativa do CIVAR e laboratório. 
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Todas essas áreas serão interligadas por meio de vias de acesso à circulação das 

equipes de serviços e de veículos de transporte. Foram projetadas vias de circulação 

de veículos, que priorizarão o acesso à área de triagem e processamento do lixo.  
 

A área de triagem e processamento do lixo será composta por pátio Cata-Treco, tritu-

rador de galhos, pátio de estocagem, galpão do tratamento mecânico, almoxarifado, 

oficina e três galpões destinados à organização e armazenamento temporário dos 

materiais recicláveis. 
 

Na região mais ao fundo do terreno foi projetada uma área destinada ao estaciona-

mento de máquinas e à realização do processo de compostagem dos materiais orgâ-

nicos. Nessa área serão armazenadas, também, as pilhas de maturação ou estabili-

zação que farão parte do processo de compostagem. 
 

Basicamente, o processo de compostagem se resumirá na triagem dos materiais or-

gânicos, efetuado através do tratamento mecânico, sendo em seguida, transportados 

e armazenados nas pilhas de maturação para a sua biodigestão aeróbia ou anaeróbia, 

permanecendo estocado a céu aberto. 
 

A esses materiais serão adicionados os resíduos de poda e capina das áreas verdes 

do Município. 
 

Esses materiais serão revolvidos por meio de equipamentos especializados, periodi-

camente, ficando ali armazenados até o grau de maturação desejado, sendo em se-

guida, transportados para o uso como adubo em plantações específicas. 
 

Nos desenhos, a seguir, pode-se visualizar a implantação da unidade de tratamento 

proposta. 
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3.3.2. Caracterização das Unidades Componentes do CIVAR 
 

A seguir, estão detalhadas as principais características das unidades que comporão 

o Complexo Integrado de Valorização de Resíduos - CIVAR. 

 

a) Unidades Componentes do CIVAR 

 

As unidades a serem implantadas, por etapas de obras, deverão ser as seguintes: 

 1ª Etapa de Implantação 

 Portaria frontal do CIVAR equipada com guarita, edificação para a fiscalização 

e balanças para o controle da circulação de veículos de carga; 

 Estacionamento; 

 Refeitório; 

 Ambulatório; 

 Sanitários e vestiários; 

 Sede administrativa contendo o CCO; 

 Laboratório. 

 

Nessa etapa serão também, implantadas, a oficina e o almoxarifado, localizados 

na área da triagem, em função da semelhança dessas edificações com as demais 

que serão implantadas na área da recepção. 

 

 2ª Etapa de Implantação 

 Área do “Cata-Treco”; 

 Pátio de estocagem; 

 Galpão do tratamento mecânico; 

 Galpões de armazenagem dos materiais recicláveis. 

 

 3ª Etapa de Implantação 

 Área destinada ao tratamento de resíduos orgânicos. 
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Durante a implantação de cada uma dessas etapas serão construídos, paralelamente, 

os dispositivos utilitários que consistirão em vias internas e externas de circulação, 

viaduto de acesso e canalização do córrego existente no perímetro do terreno que 

abrigará todo o CIVAR. 

 

b) Áreas das Unidades do CIVAR 

 

b.1) Área de apoio aos funcionários, gestão e administração 

 

A infraestrutura para o apoio às equipes será implantada na entrada do Complexo. 

Foram projetadas as unidades, conforme indicadas na tabela a seguir. 

 
Áreas das Unidades do CIVAR 

Unidades de Apoio 
Dimensão Quantidade 

(un) 
Área 
(m²) A 

(m) 
B 

(m) 
Vestiários e Sanitários 10 20 1 200 
Refeitório 15 20 1 300 
Administração (Sede) 10 10 1 100 
Laboratório 10 10 1 100 
Ambulatório 8 8 1 64 
Fiscalização 8 8 1 64 
Guarita 4 5 1 20 
Balanças para os Veículos Utilitários  3,5 20,0 4 280 
Almoxarifado 15 20 1 300 
Oficina 15 35 1 525 
Estacionamento (CIVAR) 40,0 70,0 1 2.800 
 

Os vestiários, sanitários e o refeitório foram dimensionados, considerando-se o efetivo 

que atuará na unidade e os turnos de trabalho. 

 

Foram utilizadas as taxas indicadas pelo Ministério do Trabalho, considerando-se as 

especificidades do trabalho que será desenvolvido no local. 

 

b.2) Área operacional 

 

A área operacional é o local onde serão executadas as atividades finais do Complexo. 
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Essa área evoluirá em fases, que aprimorarão o tratamento dos resíduos, visando ao 

atingimento das metas de redução propostas neste Estudo. 

 

b.3) Áreas de triagem e tratamento mecânico 

 

A área de triagem e tratamento mecânico será composta por duas áreas principais: 

uma para os resíduos coletados, que serão processados na unidade de tratamento 

mecânico, e outra destinada aos resíduos de Cata-Treco, volumosos e recicláveis, 

que serão tratados em unidade específica. 

 

Complementarão essa área, as unidades destinadas aos recicláveis triados e o pátio 

de estoque de peças triadas (pátio Cata-Treco). 

 

Foi elaborado um projeto de implantação desses dispositivos, considerando a priori-

dade de acesso dos caminhões de carga às áreas do Pátio Cata-Treco e do galpão 

do tratamento mecânico. 

 

Foram projetados, após a recepção, e antes do galpão do tratamento mecânico,  

três galpões destinados aos materiais recicláveis selecionados durante o processo de 

triagem. 

 

b.4) Pátio Cata-Treco e triturador de galhos 

 

Foram previstas, durante a concepção do projeto, áreas onde poderão ser realizadas 

a estocagem de cargas especiais, sendo um pátio e um galpão Cata-Treco. 

 

O pátio será constituído apenas por um piso de concreto, construído com capacidade 

específica para suportar as cargas dos veículos de transporte, bem como as cargas 

dos materiais que serão ali armazenados, permanecendo finalmente sem cobertura. 

 

O galpão Cata-Treco será destinado para o mesmo uso idealizado para o pátio dife-

rindo, porém, apenas na adição de uma cobertura com estrutura e telhas metálicas, 
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pois, nessa área do Cata-Treco será necessária a proteção dos materiais ali armaze-

nados contra intempéries (materiais sensíveis à umidade natural das chuvas). 

 

Nesse pátio estará localizado, também, o triturador de galhos. 

 

b.5) Galpões de recicláveis  

 

O lixo coletado será selecionado, manualmente, no galpão principal do CIVAR e na 

área do Cata-Treco. Sendo assim, serão separados os materiais identificados como 

recicláveis.  

 

Os materiais recicláveis serão armazenados em 03 galpões especializados, que serão 

implantados próximos ao CIVAR. 

 

b.6) Galpão do tratamento mecânico e CDR 

 

Os veículos que realizarão a descarga do lixo proveniente das coletas efetuadas no 

Município de Campinas, após passarem pelas balanças e pelo sistema de controle da 

recepção, dirigir-se-ão ao galpão do tratamento mecânico, que será o receptor dos 

carregamentos de lixo. 

 

Os produtos das coletas de Cata-Treco e resíduos de poda e capina não serão dire-

cionados à unidade. 

 

O lixo descarregado no galpão do tratamento mecânico seguirá à sequência de pro-

cessamento, que está descrita a seguir, de forma simplificada: 

 Inicialmente, os caminhões descarregarão os resíduos em um pré-triturador, que  

realizará a primeira desagregação do lixo coletado; 

 O lixo remanescente, em seguida, será transportado e lançado em uma peneira 

rotativa separadora de materiais, na qual serão retirados e armazenados os mate-

riais orgânicos que, posteriormente, serão transportados para as pilhas de matu-

ração de compostagem (ou para o biodigestor para a produção de biogás);  

178



 Após a biodigestão dos materiais orgânicos nas pilhas de maturação da compos-

tagem, o material remanescente será transportado para o uso como adubo em 

plantações específicas. O material orgânico poderá, também, oportunamente, ser 

transportado para a área de produção de biogás, quando essa já estiver em funcio-

namento; 

 Após a segregação do material orgânico, o lixo remanescente será verificado por 

equipamentos especializados (Wind Shiffer e Balístico), sendo em seguida, segre-

gados os materiais metálicos, não ferrosos e ferrosos, em um “Indutor de Corrente” 

e em um “Eletroímã”, respectivamente; 

 Após esse procedimento, o lixo remanescente será transportado para um equipa-

mento, que realizará a identificação e a separação ótica eletrônica do material 

apropriado para uso como combustível em fornos industriais, o qual será enfar-

dado e separado para o direcionamento a usinas de queima; 

 Em todos os processos de aproveitamento do lixo coletado serão produzidos rejei-

tos, destinados à disposição final em aterros sanitários. 

 

Para serem realizados os serviços necessários de triagem, deverão ser implantadas 

as linhas de produção na unidade de tratamento mecânico, conforme descritas ante-

riormente no processo de operação, sendo necessários os seguintes equipamentos 

para cada linha de produção:  

 Pré-triturador primário para o início da triagem; 

 Peneira rotativa; 

 Wind Shiffer; 

 Balísticos (2D e 3D); 

 Indutor de corrente; 

 Eletroímã; 

 Separador ótico; 

 Equipamento para o enfardamento do CDR; 

 Sistema informatizado de controle de resultados produzidos nas linhas de produ-

ção; 

 Outros. 
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b.7) Área de tratamento orgânico - Fase 3 

 

A infraestrutura para a instalação da equipe que executará os procedimentos de tra-

tamento orgânico será implantada após a área da triagem, podendo ser acessada por 

meio de vias de circulação suficientes para abrigar os veículos transitando em faixas 

de sentidos contrários.  

 

Foi prevista a seguinte área para essas atividades: 

 
 

Dispositivo Área 
(m²) 

Área de Tratamento Orgânico 40.000 
 

Foi elaborado um projeto de implantação desse dispositivo, considerando como prio-

ridade, nessa área, a circulação de equipamentos de manipulação intensa dos mate-

riais orgânicos segregados durante o processo de triagem efetuado na unidade de 

tratamento mecânico. 

 

Os materiais orgânicos resultantes do processo de triagem, ocorrido na unidade de 

tratamento mecânico, serão transportados para a área de tratamento, sendo ali orga-

nizados em pilhas em forma de leiras paralelas, as quais serão frequentemente aera-

das, por meio de máquinas revolvedoras especializadas e injeção de ar forçado. 

 

b.8) Tratamento Orgânico - Compostagem Acelerada 

 

Para o tratamento dos materiais orgânicos foi estudada uma alternativa de composta-

gem aeróbica acelerada por injeção de ar comprimido. Porém, outras alternativas de 

compostagem aceleradas aeróbicas ou anaeróbicas, como a biodigestão, também se 

mostraram viáveis. 
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O processo consistirá na remoção da fração de orgânicos gerada pela planta de tria-

gem dos RSUs e no transporte para a formação de leiras nas baias de concreto. Os 

resíduos serão cobertos, diariamente, preenchendo as leiras.  

 

As leiras permanecerão cobertas por 21 dias pela membrana, controlando a pressão 

aerada, a temperatura da secagem e a umidade. As leiras deverão ser revolvidas  

de 4-5 vezes durante o processo de secagem, conforme necessário. Após esse  

período, a membrana deverá ser recolhida e removida, para a remoção do composto 

seco com pá carregadeira. 

 

No processo ocorrerá uma secagem de 55 a 20% de H2O, durante os 21 dias (3 se-

manas). Com a maturação das leiras será reduzido o odor, de forma significativa. 

 
Vista do Sistema de Aeração 
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Vista Típica de Pilhas de Maturação Cobertas 

 
 

As máquinas revolvedoras serão utilizadas durante a realização do processo de trata-

mento nas pilhas de maturação. 

 
Vista, em Detalhes, do Equipamento 

 
 

A seguir, está apresentada a planilha de quantidades para a instalação desse gás. 
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Planilha de Quantidades para a Instalação de uma Unidade de Tratamento Orgânico 

Item Descrição  Unidade CIVAR 
Quantidade

1 Obras Viárias   
1.1 Terraplenagem e Serviços Preliminares  

1.1.1 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m   m² 40.000,00
1.1.2 Carga e transporte de material de limpeza DMT 800 a 1000 m m³ 15.600,00
1.1.3 Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e m³ 63.000,00
1.1.4 Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m m³ 27.000,00
1.1.5 Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 90.000,00
1.1.6 Instalação do canteiro de obra vb 1,00

1.2 Drenagem e Obras-de-arte Correntes  
1.2.1 Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. m³ 76,20
1.2.2 Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 59,96
1.2.3 Confecção e lanç.de concr.magro em betoneira AC/BC m³ 0,25
1.2.4 Corpo BSTC D=0,80m m 16,40
1.2.5 Boca BSTC D=0,80m normal un 4,00
1.2.6 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 m 500,00
1.2.7 Meio fio de concreto - MFC 03 m 750,00
1.2.8 Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 02 un 2,00
1.2.9 Poço de visita - PVI 03 un 1,00

1.3 Iluminação Externa  
1.3.1 Luminárias externas (h=20m, 04 pétalas) un 3,00
1.3.2 Luminárias Comuns un 8,00
1.3.3 Rede de energia m 70,00

2 Serviços Complementares  
2.1 Passeio de concreto fck=15MPa, incluso preparo de caixa e lastro m² 200,00
2.2 Paisagismo vb 1,00

3 Área de Compostagem  
3.1 Pavimento de concreto m² 40.000,00

4 Engenharia  
4.1 Mobilização e Desmobilização de Pessoal % 1,00
4.2 Projetos % 1,00
4.3 Supervisão e Gerenciamento % 1,00

 

c) Equipamentos e Veículos 

 

Os equipamentos a serem empregados durante a operação da área de compostagem 

serão: 

 Caminhões basculantes especializados em transporte de materiais orgânicos; 

 Tratores do tipo pá carregadeira. 
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Vista de um Caminhão Basculante em Operação 

 
 

Vista de uma Pá Carregadeira em Operação 

 
 

Para permitir o acesso de veículos e pessoal de operação do CIVAR, será necessária 

a implantação de obras utilitárias, as quais foram estimadas e dimensionadas, con-

forme indicadas na tabela, a seguir. 
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Planilha de Quantidades da Via de Acesso 

Item Descrição Unidade CIVAR 
Quantidade

1 Obras Viárias   
 1.1   Terraplenagem e Serviços Preliminares   
     1.1.1      Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 15.781,50
     1.1.2      Carga e transporte de material de limpeza DMT 800 a 1000 m m³ 4.734,45
     1.1.3       Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e m³ 63.126,00
     1.1.4      Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 63.126,00
     1.1.5      Instalação do canteiro de obra vb 1,00
  1.2   Pavimentação  
      1.2.1       Pavimento Flexível  
     1.2.1.1      Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e m³ 12.418,96
     1.2.1.2      Regularização do subleito m² 11.606,50
     1.2.1.3      Base estab.granul.c/ mistura solo brita BC m³ 6.963,90
     1.2.1.4      Base brita grad.c/dist.agreg.contr.de greide BC m³ 4.062,28
     1.2.1.5      Imprimação m² 11.606,50
     1.2.1.6      Pintura de ligação m² 11.606,50
     1.2.1.7      CBUQ - capa rolamento AC/BC t 696,39
     1.2.1.8      CBUQ - "binder" AC/BC t 696,39
  1.3   Sinalizações Horizontal e Vertical  
     1.3.1      Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 30,00
     1.3.2      Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) m² 835,00
     1.3.3      Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional un 626,00
     1.3.4      Bandeira metálica un 1,00
  1.4   Drenagem e Obras-de-arte Correntes  
     1.4.1      Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. m³ 200,00
     1.4.2      Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 149,73
     1.4.3      Confecção e lanç.de concr.magro em betoneira AC/BC m³ 5,50
     1.4.4      Corpo BSTC D=0,80m m 100,00
     1.4.5      Boca BSTC D=0,80m normal un 2,00
     1.4.6      Sarjeta triangular de concreto - STC 02 m 1.670,00
     1.4.7      Meio fio de concreto - MFC 03 m 1.670,00
     1.4.8      Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 02 un 4,00
     1.4.9      Poço de visita - PVI 03 un 2,00
     1.4.10      Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m alt. 2,50 a 5,00 m m 30,00
  1.5   Cercas e Alambrados  
     1.5.1      Cerca de tela com portão (h=2,50m) m² 3.750,00
  1.6   Instalações Prediais  
     1.6.1      Substituição de luminárias 2 pétalas un 21,00
     1.6.2      Rede de energia m 835,00
2 Serviços Complementares  
  2.1   Passeio de concreto fck=15MPa, incluso preparo de caixa e lastro m² 1.670,00
  2.2   Paisagismo vb 1,00
  2.3   Viaduto m² 220,00
3 Engenharia  
  3.1   Mobilização e Desmobilização de Pessoal % 1,00
  3.2   Projetos % 1,00
  3.3   Supervisão e Gerenciamento % 1,00
 

Considerando as operações necessárias para um funcionamento eficaz de todo o sis-

tema proposto, deverá ser implantada uma via externa para a circulação dos veículos 

de carga, que acessarão constantemente as instalações do CIVAR. 
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Atualmente, existe uma via externa que é utilizada para o acesso ao Aterro Sanitário 

existente, a qual deverá ser reforçada e ampliada para estar adequada às necessida-

des do sistema CIVAR que será implantado. 

 

Logo na entrada do Aterro Sanitário Delta A existe um viaduto, que possibilita a trans-

posição da Ferrovia Centro Atlântica, sendo, porém, necessária a ampliação desse 

viaduto, para que o sistema do CIVAR funcione adequadamente. 

 

Nos desenhos de implantação, apresentados anteriormente, podem ser identificadas 

as vias de circulação internas propostas para o atendimento e acesso às edificações 

idealizadas, para um bom funcionamento do CIVAR. 

 

A seguir, está apresentada a planilha de quantidades das instalações operacionais do 

CIVAR. 

 
Planilha de Quantidades das Instalações Operacionais do CIVAR 

Item Descrição Unidade CIVAR 
Quantidade 

1 Obras Viárias  
  1.1   Terraplenagem e Serviços Preliminares  
     1.1.1      Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m m² 84.835,00
     1.1.2     Carga e transporte de material de limpeza DMT 800 a 1000 m m³ 33.085,65
     1.1.3     Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e m³ 152.600,00
     1.1.4     Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m m³ 65.400,00
     1.1.5     Compactação de aterros a 100% proctor normal m³ 218.000,00
     1.1.6 Instalação do canteiro de obra vb 1,00
  1.2   Pavimentação  
     1.2.1     Pavimento Flexível  
           1.2.1.1       Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e m³ 13.212,30
           1.2.1.2       Regularização do subleito m² 14.787,20
           1.2.1.3       Base estab.granul.c/ mistura solo brita BC m³ 7.072,32
           1.2.1.4       Base brita grad.c/dist.agreg.contr.de greide BC m³ 4.725,52
           1.2.1.5       Imprimação m² 11.787,20
           1.2.1.6       Pintura de ligação m² 23.574,40
           1.2.1.7       CBUQ - capa rolamento AC/BC t 1.732,72
           1.2.1.8       CBUQ - "binder" AC/BC t 1.662,00
      1.2.2 Pavimento Rígido  
           1.2.2.1       Base brita grad.c/dist.agreg.contr.de greide BC m³ 7.878,00
           1.2.2.2       Sub-base de concreto rolado AC/BC m³ 6.565,00
           1.2.2.3       Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg 229.775,00
           1.2.2.4       Limpeza e enchimento de junta de pavimento de conc m 40,00
      1.2.3 Parede Estrutural  
           1.2.3.1       Concr.estr.fck=35MPa-c.raz.c/adit.conf.lanc.AC/BC m³ 596,25
           1.2.3.2       Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 kg 41.737,50
           1.2.3.3       Forma de placa compensada plastificada m² 4.770,00
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Planilha de Quantidades das Instalações Operacionais do CIVAR 

Item Descrição Unidade CIVAR 
Quantidade 

  1.3   Sinalizações Horizontal e Vertical  
     1.3.1      Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m² 44,00
     1.3.2      Pintura faixa c/termoplástico-3 anos (p/ aspersão) m² 961,15
     1.3.3      Barreira móvel m -
     1.3.4      Forn. e colocação de tacha reflet. monodirecional un 1.235,00
     1.3.5      Defensa maleável dupla (forn./ impl.) m 2.520,00
     1.3.6      Bandeira metálica un 1,00
  1.4   Drenagem e Obras-de-arte Correntes  
     1.4.1      Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. m³ 340,00
     1.4.2      Compactação de aterros a 95% proctor normal m³ 254,55
     1.4.3      Confecção e lanç.de concr.magro em betoneira AC/BC m³ 9,35
     1.4.4      Corpo BSTC D=0,80m m 170,00
     1.4.5      Boca BSTC D=0,80m normal un 1,00
     1.4.6      Sarjeta triangular de concreto - STC 02 m 1.009,00
     1.4.7      Meio fio de concreto - MFC 03 m 1.009,00
     1.4.8      Boca de lobo dupla com grelha de concreto - BLD 02 un 2,00
     1.4.9      Poço de visita - PVI 03 un 4,00
     1.4.10      Dissipador de energia DEB 02 m 1,00
     1.4.11      Valeta prot.de cortes c/revest.concr.VPC 04 AC/BC m 30,00
     1.4.12      Descida d'água aterros em degraus DAD 07 m 12,00
2 Edificações  
  2.1  Guarita m² 20,00
  2.2    Escritório de Administração m² 200,00
  2.3  Fiscalização m² 64,00
  2.4  Vestiário / Sanitário m² 200,00
  2.5   Refeitório m² 300,00
  2.6  Catatreco m² 2.800,00
  2.7  Laboratório m² 100,00
  2.8  CIVAR m² 3.000,00
  2.9  Ambulatório m² 64,00
  2.10  Reciclavéis m² 765,00
  2.11  Almoxarifado m² 300,00
  2.12  Oficina m² 525,00
  2.13   Cercas e Alambrados  
      2.13.1      Cerca de tela com portão (h=2,50m) m² 3.750,00
  2.14      Instalações Prediais  
     2.14.1      Instalações Elétricas  
         2.14.1.1       Instalação elétrica vb 1,00
         2.14.1.2       Grupo gerador e no break un 3,00
         2.14.1.3       Subestação un 1,00
     2.14.2      Iluminação Externa  
         2.14.2.1       Luminárias externas (h=20m, 04 pétalas) un 16,00
         2.14.2.2       Luminárias Comuns un 40,00
         2.14.2.3       Rede de energia m 350,00
         2.14.2.4       Sistemas de ar condicionado e ventilação forçada vb 1,00
     2.14.3      Instalações Hidrossanitárias  
         2.14.3.1       Instalação hidrossanitária vb 1,00
3 Serviços Complementares  
  3.1   Passeio de concreto fck=15MPa, incluso preparo de caixa e lastro m² 1.487,50
  3.2   Paisagismo vb 1,00
4 Engenharia  
  4.1   Mobilização e Desmobilização de Pessoal % 1,00
  4.2   Projetos % 1,00
  4.3   Supervisão e Gerenciamento % 1,00
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3.4. Parâmetros de Controle para a Implantação do 
Complexo Integrado de Valorização de Resíduos -  

CIVAR 
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3.4. Parâmetros de Controle para a Implantação  
do Complexo Integrado de Valorização de  

Resíduos - CIVAR 
 

A seguir, estão descritos os parâmetros de controle que serão implantados pela futura 

CONCESSIONÁRIA, na implantação do Complexo Integrado de Valorização de Resí-

duos - CIVAR: 

 Parâmetro II-3 - Aquisição da Área, Projeto Básico e Licenciamento Ambiental; 

 Parâmetro II-4 - Implantação da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico de 

RSUs; 

 Parâmetro II-5 - Implantação da Unidade de Produção de CDR - Combustível De-

rivado de Resíduos; 

 Parâmetro II-6 - Implantação do CIVAR - Tratamento de Resíduos Sólidos. 
 

3.4.1. Parâmetro II-3 - Aquisição da Área, Projeto Básico e  
Licenciamento Ambiental 

 

a) Escopo Técnico 

 

A área que abrigará as instalações do CIVAR deverá estar localizada na área do Com-

plexo Delta A, criado pela Lei Municipal no 8243/1994, a qual será devidamente desa-

propriada pela Prefeitura de Campinas. 
 

O Projeto Básico deste Complexo embasará o seu licenciamento ambiental, que de-

verá ser objeto de um EIA-RIMA, conforme as diretrizes ambientais estabelecidas e 

apresentadas no Anexo II-D.  
 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá concluir os itens anteriormente mencionados, até 

o final do Ano 2 da Concessão. 
 

A gravimetria dos resíduos domiciliares a serem tratados no CIVAR é objeto de reali-

zação periódica, cujos resultados estão apresentados no Anexo II-B do Edital, e ser-

virão de base técnica para a elaboração do respectivo Projeto Básico. 

189



Não obstante, a futura CONCESSIONÁRIA deverá manter a realização desses estu-

dos gravimétricos, conforme o Parâmetro IO-1.1 - Coleta Manual e Transporte de Re-

síduos Sólidos. 
 

b) Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A avaliação do Parâmetro de Desempenho se dará pela nota de desempenho, através 

do cumprimento da meta preestabelecida.  
 

Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectivamente, atende ou não ao Pa-

râmetro. 
 

Nota do Parâmetro de Desempenho 
NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial 

5 0% 
0 100% 

 

3.4.2. Parâmetro II-4 - Implantação da Unidade de  
Tratamento Mecânico e Biológico de RSUs 

 

a) Escopo Técnico 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá implantar as obras previstas para a unidade de 

tratamento mecânico e biológico de resíduos, com capacidade adequada aos volumes 

de resíduos domiciliares e públicos, que receberá durante o período de Concessão, 

além das instalações de apoio à administração, funcionários e fiscalização, as insta-

lações de apoio aos serviços operacionais, até o final do Ano 5 da Concessão. 
 

Os quantitativos a serem utilizados para o dimensionamento dessa unidade são aque-

les previstos no Diagnóstico da Revisão do Plano de Resíduos Sólidos de 2020, con-

siderando o balanço de massa, bem como as necessárias projeções de crescimento 

a serem previstas pela futura CONCESSIONÁRIA. 
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b) Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A avaliação do Parâmetro de Desempenho se dará pela nota de desempenho, através 

do cumprimento da meta preestabelecida.  

 

Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectivamente, atende ou não ao Pa-

râmetro. 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial 
5 0% 
0 100% 

 

3.4.3. Parâmetro II-5 - Implantação da Unidade de Produção 
de CDR - Combustível Derivado de Resíduos 

 

a) Escopo Técnico 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá implantar a Unidade de Produção do CDR, até o 

final do Ano 7 da Concessão. 

 

O Combustível Derivado de Resíduos (CDR) é obtido após as etapas de tratamento 

que antecedem a essa etapa, as quais se caracterizam por removerem, previamente, 

todos os materiais recicláveis e a matéria orgânica presentes na composição dos re-

síduos que entram no sistema. 

 

Com a produção de CDR são cumpridos os princípios da reciclagem máxima de todas 

as frações presentes nos resíduos. 

 

b) Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A avaliação do Parâmetro de Desempenho se dará pela nota de desempenho, através 

do cumprimento da meta preestabelecida.  
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Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectivamente, atende ou não ao Pa-

râmetro. 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial 
5 0% 
0 100% 

 

3.4.4. Parâmetro II-6 - Implantação do CIVAR - Tratamento 
Orgânico 

 

a) Escopo Técnico 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá implantar a Unidade de Compostagem Aeróbica 

ou Anaeróbica, através de processos acelerados da decomposição da matéria orgâ-

nica, até o Mês 12 do Ano 9 da Concessão. 

 

Os quantitativos a serem utilizados para o dimensionamento dessa unidade são aque-

les previstos no Diagnóstico da Revisão do Plano de Resíduos Sólidos de 2021, con-

siderando o balanço de massa descrito neste Projeto Básico, bem como as necessá-

rias projeções de crescimento a serem previstas pela futura CONCESSIONÁRIA. 

 

b) Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A avaliação do Parâmetro de Desempenho se dará pela nota de desempenho, através 

do cumprimento da meta preestabelecida.  

 

Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectivamente, atende ou não ao Pa-

râmetro. 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial 
5 0% 
0 100% 
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3.5. Planejamento das Intervenções Propostas 
 

193



3.5. Planejamento das Intervenções Propostas 
 

Em conformidade, com os parâmetros de desempenho descritos no item anterior, se-

rão feitos os seguintes investimentos, conforme as diretrizes a seguir: 

 

Metas Investimentos Data da  
Efetividade 

Aquisição/Mobilização 
de Equipamentos,  

Veículos e Sistemas 

Disponibilização de veículos, equipamentos e sistemas 
operacionais adequados à execução dos serviços, em 
conformidade com o Parâmetro de Desempenho de  

Investimentos - II-1 

Ano 1 

Reposição Programada 
de Equipamentos,  

Veículos e Sistemas 

Reposição programada de veículos, equipamentos e 
sistemas operacionais adequados à execução dos 
 serviços, em conformidade com o Parâmetro de  

Desempenho de Investimentos - II-2 

Conforme a idade média  
máxima aceitável de cada um

Projeto do CIVAR 
Aquisição da área, Projeto Básico do CIVAR e  

Licenciamento Ambiental, em conformidade com o  
Indicador de Desempenho de Investimentos - II-3 

Ano 3 

Implantação do CIVAR 
Implantação de Unidade de Tratamento Mecânico e  

Biológico de Resíduos, em conformidade com o 
 Indicador de Desempenho - II-4 

Ano 6 

Implantação de Módulo 
para a Produção de 
CDR - Combustível  

Derivado de Resíduos 

Implantação de módulo para a produção de CDR, na 
planta do CIVAR, em conformidade com o Indicador de  

Desempenho - II-5 
Ano 8 

Implantação de Módulo 
de Tratamento  

Orgânico 

Implantação de módulo de tratamento dos resíduos  
orgânicos para a produção de composto, a partir da  

matéria orgânica segregada na unidade de tratamento 
mecânico, na planta do CIVAR, em conformidade com o 

Indicador de Desempenho - II-6 

Ano 10 

 

3.5.1. Cronograma de Intervenções 
 

A seguir, está apresentado o cronograma de intervenções propostas para o Contrato. 
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Cronograma de Intervenções 
Parâmetro de  
Desempenho Descrição Anos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

II-1 

Mobilização e Implantação da Sede e do CCO 
                              
                                                            
                              

Equipamentos, Veículos e Sistemas - Mobilização Inicial Adequada 
                              
                                                            
                              

II-2 

Equipamentos, Veículos e Sistemas - Reposição Programada 
                              
                                                            
                              

Equipamentos 
                              
                                                            
                              

Caminhões 
                              
                                                            
                              

Veículos de Pequeno Porte 
                              
                                                            
                              

Utilitários 
                              
                                                            
                              

II-3 Implantação do Complexo Integrado de Valorização de RSUs - CIVAR  
Aquisição da Área, Projeto Básico e Licenciamento Ambiental 

                              
                                                            
                              

II-4 Implantação da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico de RSUs 
                              
                                                            
                              

II-5 Implantação da Unidade de Produção de CDR -  
Combustível Derivado de Resíduos 

                              
                                                            
                              

II-6 Implantação da Unidade de Compostagem Aeróbica ou Anaeróbica, através de 
Processos Acelerados da Decomposição da Matéria Orgânica 

                              
                                                            
                              

IO-1.8 

Implantação de Contêineres de 2,50 m³ 
                              
                                                            
                              

3.845 Contêineres 
                              
                                                            
                              

IO-1.21 Implantação de Ecopontos (28 unidades) 
                              
                                                            
                              

IO-1.22 Implantação de Pontos Verdes (14 unidades) 
                              
                                                            
                              

IO-1.26 Implantação de Contêineres Subterrâneos (6 unidades) 
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4. Plano de Obrigações Socioambientais 
 

4.1. Parâmetro IS-1 - Serviço de Atendimento aos  
Cidadãos - SAC 
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4. Plano de Obrigações Socioambientais 
 

Neste item está apresentado o Plano de Obrigações Socioambientais, através da des-

crição dos seguintes temas: 

 Serviço de Atendimento aos Cidadãos (IS-1); 

 Educação Ambiental (IS-2); 

 Apoio e Desenvolvimento às Cooperativas e Associações de Catadores (IS-3). 

 

4.1. Parâmetro IS-1 - Serviço de Atendimento aos  
Cidadãos - SAC 

 

A seguir, estão descritos os procedimentos que serão implantados pela futura CON-

CESSIONÁRIA, para o Serviço de Atendimento aos Cidadãos. 

 

4.1.1. Modelo Proposto 
 

No Brasil, o Serviço de Atendimento aos Cidadãos, conhecido simplesmente pela sua 

abreviatura SAC, vem sendo discutido, implementado e até aprimorado há mais de  

30 anos. 

 

O SAC apresenta como pilar fundamental, a satisfação de necessidades da população 

referentes à prestação de um determinado serviço e à expectativa quanto a novas 

demandas, mas pode ser utilizado, também, a partir de um sistema de gerenciamento 

dos dados, para a redução de custos e a incorporação de conceitos como “citizen-

centric government”, que buscam situar o cidadão no centro das ações dos serviços 

que são desenvolvidos. 

 

Para a implantação de um moderno processo de atendimento, é primordial que o foco 

esteja direcionado a atender, satisfatoriamente, às necessidades, expectativas e de-

sejos dos cidadãos, buscando o estabelecimento e a manutenção de um relaciona-

mento de confiança entre os mesmos e a empresa prestadora dos serviços. 
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As diretrizes propostas para o Serviço de Atendimento aos Cidadãos, em relação aos 

serviços que está se propondo a prestar, fundamentar-se-ão nos seguintes princípios: 

 Todos os serviços a serem prestados serão devidamente planejados e avaliados, 

sob a ótica de uma Política de Gestão da Qualidade; 

 Os serviços obedecerão aos mais altos padrões de qualidade, tendo como metas 

constantes a satisfação dos cidadãos, a melhoria contínua dos processos utiliza-

dos e a eficiência na prestação dos serviços; 

 Os ambientes e canais de atendimento serão planejados e estruturados com foco 

em acessibilidade, comodidade, agilidade e conforto. 

 

A atuação da futura CONCESSIONÁRIA estará fundamentada na humanização, pres-

teza e agilidade na prestação de serviços, qualidade e satisfação dos cidadãos. 

 

Para este fundamento, está sendo proposta uma estratégia multicanal que, necessa-

riamente, promove a atuação desses fundamentos ao mesmo tempo, visando propi-

ciar que os cidadãos utilizem os canais eletrônicos, diminuindo a necessidade do aten-

dimento presencial e os consequentes deslocamentos da população. 

 

Porém, caso não seja possível migrar a maior parte das fases ao meio eletrônico, 

também deverá estar previsto um atendimento presencial pela futura CONCESSIO-

NÁRIA. 

 

Em todos os canais de comunicação a serem disponibilizados, os cidadãos serão bem 

recebidos e auxiliados quanto à resolução de suas demandas. A humanização do 

atendimento deverá estar presente através de atendimentos com respeito, dignidade 

e ética. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá implantar o Serviço de Atendimento aos Cida-

dãos, de modo a agilizar a prestação de quaisquer informações de interesse aos usu-

ários, que poderão ser obtidas através de consultas informatizadas, como também 

adotará procedimentos operacionais destinados a acelerar o tempo de prestação de 

serviços, para propiciar eficiência máxima no atendimento aos cidadãos.
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4.1.2. Tipos de Atendimento que Serão Prestados 
 

O SAC, a ser implantado pela futura CONCESSIONÁRIA, deverá ser operado durante 

todo o período de vigência do Contrato e fundamentado nos seguintes tipos de servi-

ços: 

 Atendimento telefônico 0800; 

 Atendimento presencial; 

 Site de relacionamento; 

 Pesquisas de satisfação dos cidadãos. 

 

Os relatórios mensais das demandas atendidas deverão estar registrados no software 

de controle de reclamações/sugestões, permanentemente à disposição da PMC. 

 

4.1.2.1. Atendimento Telefônico 0800 
 

A futura CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar um Call Center, com funciona-

mento 24 horas e a utilização do sistema 0800 para o atendimento a qualquer tipo de 

solicitação, seja de serviços ou de esclarecimentos, gerada dentro da área de abran-

gência da Concessão. 

 

Para que o atendimento ocorra de maneira eficiente, os funcionários do Call Center 

deverão ser submetidos a treinamentos específicos para esse tipo de atividade, uma 

vez que este aspecto é responsável pela padronização do serviço e unificação da 

cultura organizacional levando, de forma indiscutível, a uma melhoria na prestação de 

serviços. 

 

O SAC deverá ser integrado ao Sistema de Denúncias Públicas da PMC - 156. 
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Vista de um Call Center Semelhante ao que Deverá Ser Implantado 

 
 

4.1.2.2. Atendimento Presencial 
 

O atendimento presencial aos cidadãos deverá ser realizado com estratégia de loca-

lização, em ponto de grande convergência e de fácil acesso, em moderna instalação 

física, com mobiliário e equipamentos adequados, a fim de ofertar acessibilidade, con-

forto e comodidade no atendimento às necessidades. 

 

Para cumprir os parâmetros de eficiência relativos ao atendimento, a futura CONCES-

SIONÁRIA deverá disponibilizar um moderno sistema de gerenciamento do atendi-

mento presencial, acoplado a um painel (tipo TV) e a uma impressora, que emitirá as 

senhas sequenciais para os dois tipos de filas: comum e preferencial. 
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Atendimento Presencial 

 
 

O atendimento presencial aos cidadãos deverá ser efetuado por uma equipe especi-

ficamente treinada para essa função e devidamente instruída quanto aos procedimen-

tos protocolares e às orientações a serem fornecidas para cada caso. 

 

Todas as demandas deverão ser registradas no sistema, como também as orienta-

ções fornecidas e os tempos de atendimento presencial em cada guichê. Ao final do 

atendimento, os cidadãos deverão ter a opção de manifestar a sua opinião sobre a 

qualidade do serviço prestado, através de digitação em dispositivo específico. 

 

4.1.2.3. Site de Relacionamento 
 

Os cidadãos deverão contar com uma estrutura tecnológica, que apresentará vanta-

gens e facilidades para atender às necessidades de forma ágil, segura e sem a ne-

cessidade de deslocamento. 
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A futura CONCESSIONÁRIA deverá implantar um site moderno, de fácil navegação e 

com interface suficientemente amigável para qualquer cidadão, visando: 

 Fornecer os dados da futura CONCESSIONÁRIA, bem como a sua missão, valo-

res e compromissos; 

 Apresentar informações sobre os sistemas de coleta de resíduos, por ela opera-

dos; 

 Divulgar as informações sobre a qualidade dos serviços; 

 Oferecer serviços on-line aos cidadãos, para a solicitação de demandas; 

 Proporcionar conforto aos cidadãos, ao evitar deslocamentos até o Atendimento 

Presencial; 

 Informar sobre quais documentos podem ser necessários à Unidade de Atendi-

mento; 

 Otimizar a forma de contato virtual dos cidadãos com a futura CONCESSIONÁRIA 

e vice-versa; 

 Reduzir o tempo de atendimento; 

 Aumentar a satisfação, segurança e confiabilidade dos cidadãos com relação aos 

serviços prestados. 

 

O site da futura CONCESSIONÁRIA deverá contemplar a ferramenta “Agência Vir-

tual”, com o objetivo de proporcionar aos cidadãos um atendimento de forma ampla, 

eficiente e segura para a realização de consultas. 

 

A futura CONCESSIONÁRIA, ainda, deverá disponibilizar um canal de Ouvidoria Vir-

tual, através do qual os cidadãos poderão apresentar as suas sugestões e reclama-

ções, utilizando um formulário específico. 

 

No site deverão serão apresentadas as informações sobre os diversos canais de  

relacionamento com a futura CONCESSIONÁRIA, além de um mapa interativo para a 

localização dos endereços. Nesta ferramenta digital também estará acessível o for-

mulário de contato “Fale Conosco”. 
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4.1.2.4. Pesquisas de Satisfação dos Cidadãos 
 

Deverão ser realizadas pesquisas periódicas de satisfação, com os quesitos de su-

gestão de melhorias para a prestação dos serviços, elaboradas considerando a mo-

dalidade de atendimento (telefônico, presencial, internet e outras). 

  

203



4.1.3. Software de Gestão 
 

Compondo um segundo recurso do SAC, deverá ser implantado um sistema informa-

tizado de controle de ligações, permitindo a supervisão, monitoramento e controle da 

quantidade de atendimentos/chamadas realizados, tempo médio em espera, tempo 

médio da ligação, bem como o registro do contato. 

 

Nos casos em que não houver a concretização do atendimento, a futura CONCESSIO-

NÁRIA deverá efetuar o retorno da ligação aos cidadãos, com base nos registros efe-

tuados pelo sistema. 

 

O acesso rápido e eficiente aos dados necessários para a prestação de serviço aos 

Cidadãos será imprescindível para o entendimento das reclamações por região, pro-

piciando as tomadas de decisão quanto à melhoria da realização dos serviços, o que 

ficará facilitado se tais informações estiverem disponíveis e acessíveis, mesmo que 

estejam armazenadas em um único local ou não. 

 

A partir do sistema informatizado, a futura CONCESSIONÁRIA poderá acompanhar, 

ainda, o atendimento realizado pelos funcionários do Call Center, tendo a oportuni-

dade de intervir prontamente em eventuais desvios identificados, pois este sistema 

permitirá monitorar qualitativamente os atendimentos. 

 

O sistema de gestão do Call Center possibilitará o controle de chamadas por aten-

dente, o tempo médio das ligações e das pausas realizadas, por tipo de pausa. 

 

Além disso, esse sistema de gestão também permitirá o registro das ligações recebi-

das. 

 

Nos casos de não efetivação do atendimento/desistência, a futura CONCESSIONÁ-

RIA deverá efetuar o retorno da ligação (por meio do registro do número de telefone 

efetuado pelo sistema), visando à garantia ao atendimento das necessidades dos ci-

dadãos, sua satisfação, confiança e credibilidade na prestação de serviços. 
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4.1.4. Forma de Avaliação do Parâmetro de  
Desempenho - Parâmetro IS-1 

 

A forma de avaliação do Parâmetro de Desempenho da futura CONCESSIONÁRIA, 

referente ao Serviço de Atendimento aos Cidadãos - SAC, será feita através da fisca-

lização pelo PODER CONCEDENTE, do cumprimento dos prazos máximos para o 

atendimento às solicitações. 

 

Esse parâmetro denominado de Índice de Atendimento - IA - será o percentual de 

situações atendidas dentro dos prazos estabelecidos, em relação ao número total de 

solicitações procedentes no período, sob a responsabilidade da futura CONCESSIO-

NÁRIA. 

 

A pontuação mensal para o IA será: 

 IA ≥ 90%; 

 80% ≤ IA ≤ 90%; 

 60% ≤ IA ≤ 80%; 

 50% ≤ IA ≤ 60%; 

 IA < 50%. 

 

A nota de desempenho será 5 ou 0, ou seja, respectivamente, atende ou não ao Pa-

râmetro: 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial 

5 0% 
0 100% 
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4.2. Parâmetro IS-2 - Educação Ambiental 
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4.2. Parâmetro IS-2 - Educação Ambiental 
 

A seguir, estão descritos os procedimentos que serão implementados pela futura 

CONCESSIONÁRIA, para a implantação do Plano de Educação Ambiental. 

 

4.2.1. Metodologia Proposta 
 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), (Lei Federal no 9.795, de 1999), 

define a educação ambiental como sendo o processo por meio dos quais o indivíduo 

e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltados à conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

O processo de elaboração do Plano de Educação Ambiental deverá assumir que o 

modelo de gestão dos resíduos do Município de Campinas deverá não somente per-

mitir, mas, sobretudo, facilitar a participação da população na gestão dos resíduos 

sólidos urbanos (RSUs), para que esta se conscientize das várias atividades que com-

põem o sistema e, também, que tenha noção de seu papel como agente consumidor, 

por consequência, gerador de resíduos sólidos, além de suas responsabilidades de-

correntes dos hábitos de consumo e descarte. 

 

Nesse sentido, o Plano de Educação Ambiental consistirá em um conjunto de ativida-

des e ações educativas que visarão contribuir para a conscientização da população, 

a respeito de um dos maiores desafios socioambientais da atualidade que está relacio-

nado à questão do lixo, levando os munícipes a uma participação mais ativa e respon-

sável, consolidando valores e comportamentos relacionados à gestão ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos.  

 

O Plano de Educação Ambiental, que deverá ser implementado pela futura CONCES-

SIONÁRIA, adotará como premissa a formação de agentes multiplicadores e que suas 
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ações serão contínuas, transformadoras, críticas, emancipatórias e efetivas, priori-

zando os conceitos da não geração, da redução e do reaproveitamento de resíduos 

sólidos. 

 

Para a elaboração do Plano de Educação Ambiental deverão ser considerados todos 

os princípios e conceitos definidos na já mencionada Política Nacional de Educação 

Ambiental, mas também na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),  

(Lei Federal no 12.305, de 2010); na Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 

(Lei Federal no 12.300, de 2006); assim como nas diretrizes estabelecidas na Política 

Municipal de Educação Ambiental, (Lei Federal no 14.961, de 2014); e no Plano Mu-

nicipal de Educação Ambiental (Lei Federal no 15.440, de 2017), do Município de Cam-

pinas. 

 

4.2.1.1. Diretrizes  
 

Como diretrizes do Plano de Educação Ambiental, a ser implementado e operado pela 

futura CONCESSIONÁRIA, durante o prazo contratual, serão consideradas: 

 Promover a participação da sociedade nos processos de educação ambiental; 

 Fomentar e viabilizar ações socioeducativas nas unidades de conservação, par-

ques e outras áreas verdes destinadas à conservação ambiental para diferentes 

públicos, respeitando as potencialidades de cada área; 

 Promover a formação continuada e a instrumentalização de educadores ambien-

tais, entre outros; 

 Promover a participação efetiva e prioritária dos catadores e catadoras nos pro-

cessos de implementação e desenvolvimento de educação ambiental, ao longo de 

todo o período contratual; 
 
 Estabelecer um cronograma de ações mensais de implantação das etapas de tra-

balho. 
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4.2.1.2. Ações 
 

O Plano de Educação Ambiental deverá ser fundamentado nas seguintes ações: 

 Ações sistemáticas e contínuas por todo o período contratual, realizando aborda-

gens de cunho educativo desde a fonte de geração até a disposição final de  

RSUs, com ênfase na hierarquia de gestão dos resíduos definida pela  

Lei Federal no 12305/2010 (PNRS), ou seja, não geração, minimização, reutiliza-

ção, reciclagem, tratamento e destinação final; 

 Implementação de Programas de Educação Ambiental, de forma continuada, in-

tersetorial e transversal, visando atender à necessidade de divulgação da Respon-

sabilidade Ambiental de todos os envolvidos na cadeia de geração dos resíduos, 

com foco nas premissas estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação Ambi-

ental, Lei no 15.440/2017; 

 Campanhas educativas de sensibilização e mobilização social junto aos munícipes 

e agentes multiplicadores em todas as etapas dos processos de reciclagem na 

fonte de geração, com frequência mínima semestral, referentes aos serviços das 

coletas seletiva manual e mecanizada de materiais recicláveis; 
 Aulas de Meio Ambiente e Consciência Ambiental em todos próprios públicos Mu-

nicipais, onde serão implantados os serviços de coleta seletiva mecanizada em 

PEVs; 
 Visitas monitoradas ao CIVAR; 
 Entrega de relatórios mensais comprobatórios das ações de educação ambiental 

previstas no respectivo cronograma. 
 

Dentre essas ações, destaca-se o objetivo de diminuir os índices de rejeitos nos pro-

cessos de triagem das cooperativas de recicláveis, dos atuais 25%, em média, para 

10%, bem como aumentar a quantidade de materiais recicláveis na origem, dos atuais 

2% para 15%, obedecendo à relação de 10% nos serviços de coleta porta a porta e 

5% nos Pontos de Entrega Voluntária - PEVs e Ecopontos, acrescidos de 10% de 

recicláveis na unidade de Tratamento Mecânico e Biológico do CIVAR, de acordo com 

o balanço de massa descrito neste Projeto Básico. 
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A respectiva redução dos índices de rejeitos nos processos de triagem das cooperati-

vas de reciclagem, todavia, depende diretamente da efetiva participação dos muníci-

pes nos processos de segregação na origem dentro, que estabelece os princípios de 

responsabilidade compartilhada previstos na Lei Federal no PNRS 12.305/10 e guar-

dada, ainda, a sazonalidade do mercado de materiais recicláveis. 
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4.2.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho -  
Parâmetro IS-2 

 

O Parâmetro de Desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o cum-

primento da meta preestabelecida. Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, res-

pectivamente atende ou não ao Parâmetro: 

 Atende: implantação das etapas de trabalho do Plano de Educação Ambiental den-

tro dos prazos previstos no respectivo cronograma de ações propostas pela LICI-

TANTE e aprovada pela Prefeitura Municipal de Campinas; 

 Não Atende: não atende ao estipulado. 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial 
5 0% 
0 100% 
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4.2.3. Dimensionamento da Equipe de Educação Ambiental 
 

A equipe técnica responsável pelo desenvolvimento do Programa de Educação Am-

biental é composta pelos seguintes profissionais: 

 03 Engenheiros Ambientais; 

 06 Técnicos Ambientais. 
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4.3. Parâmetro IS-3 - Apoio às Cooperativas e  
Associações de Catadores 
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4.3. Parâmetro IS-3 - Apoio às Cooperativas e  
Associações de Catadores 

 

A seguir, estão descritos os procedimentos que deverão ser implantados pela futura 

CONCESSIONÁRIA, para o serviço de apoio às cooperativas e associações de cata-

dores. 

 

4.3.1. Metodologia Proposta 
 

O apoio às cooperativas e associações de catadores, que estão devidamente cadas-

tradas e legitimadas junto à Prefeitura de Campinas, deverá ser prestado pela futura 

CONCESSIONÁRIA, através das seguintes ações: 

 Garantir a entrega de todos os materiais recicláveis de origem da coleta seletiva 

(manual porta a porta, mecanizado ponto a ponto), Ecopontos e Pontos de Entrega 

Voluntária (PEVs), da ordem de 15% do total dos resíduos domiciliares gerados, 

na sua meta final de projeto, conforme determina a Revisão do Plano de Resíduos 

Sólidos de 2020; 

 Respeitar a distribuição dos materiais recicláveis coletados conforme mencionados 

anteriormente, previsto no Decreto Municipal no 19.934/2018; 

 Fornecer o aporte financeiro da ordem de 25 milhões de Reais, em termos de in-

vestimentos (infraestrutura ou equipamentos), ao longo dos 10 primeiros anos de 

Contrato, disponibilizados para o desembolso linear no referido período, ou seja,  

2,5 milhões de Reais por ano, de forma cumulativa, para eventuais saldos rema-

nescentes. O referido período de 10 anos para o desembolso de 25 milhões de 

Reais está associado e em perfeita consonância com o Plano Municipal de  

Saneamento Básico e a Revisão do Plano de Resíduos Sólidos de 2020; 

 Destinar 50% dos recursos advindos da comercialização dos materiais recicláveis 

obtidos na Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico do CIVAR, para o fundo 

especifico a ser criado por Lei Municipal; 

 Auxiliar no treinamento e fornecer equipamentos de proteções individual e coletiva 

na área de engenharia de segurança e saúde ocupacional, obedecendo a todas 

as NRs do Ministério do Trabalho, relativas ao assunto. 
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Caberá ao Conselho Gestor (Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente for-

mado por representantes da PMC, associação dos catadores e CODEMA) um fundo 

especifico para reciclagem, mencionado no item “d”, que deverá ser criado por  

Lei Municipal, obedecendo às seguintes atribuições: 

 Definir as unidades de cooperativas a serem contempladas, considerando as ne-

cessidades operacionais e estruturais, além das especificidades de cada uma; 

 Estabelecer critérios para a repartição dos recursos financeiros para infraestrutura 

física, fornecimento de uniformes, EPIs, EPCs, mobiliário ergonômico, capacitação 

técnica operacional e/ou máquinas e equipamentos; 

 Garantir a fiscalização das transferências e da efetiva aplicação dos respectivos 

recursos financeiros. 

 

Quando de interesse das cooperativas de recicláveis, a futura CONCESSIONÁRIA 

promoverá o compartilhamento de dados comerciais de compradores de materiais re-

cicláveis, visando apoiar as relações de venda dessas cooperativas e associações, 

sempre de acordo com a Lei no 12.690/2012, que trata do cooperativismo. 

 

A criação de novas cooperativas, bem como a inclusão dos “Catadores Autônomos” 

como agentes protagonistas deste sistema, continuarão a ser responsabilidade do 

Poder Público, devendo estas, quando criadas e devidamente legitimadas, fazerem 

parte deste item da futura CONCESSIONÁRIA. 

 

Continuará cabendo à Prefeitura de Campinas, quando atendidos os requisitos estru-

turais e legais necessários, também a contratação direta das cooperativas de reciclá-

veis que, uma vez contratadas serão remuneradas pela PMC, nos serviços próprios 

de coleta e triagem dos recicláveis. 

 

Quando efetivada esta contratação, a CONCESSIONÁRIA desobriga-se de continuar 

a coleta seletiva naquele setor de coleta. 
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4.3.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de  
Desempenho - Parâmetro IS-3 

 

O Parâmetro de Desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o cum-

primento da meta preestabelecida. 

 

Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectivamente atende ou não ao Parâ-

metro. 

 

A tabela, a seguir, apresenta as Notas de Desempenho deste Parâmetro. 

 
Nota do Parâmetro de Desempenho 

NPD Fator de Desconto da Contraprestação Parcial 
5 0% 
0 100% 
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Termo de Encerramento do Volume 2 
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Termo de Encerramento do Volume 2 
 

Este Termo encerra o Volume 2 da apresentação da Revisão e Atualização dos  

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica-financeira e Jurídico-institucional da  

Parceria Público-Privada elaborada pela ABRELPE - Associação Brasileira de  

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, conforme o Termo de  

Cooperação no 001/2021, visando à realização de investimentos dos serviços de  

Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Campinas/SP. 

 

Este Volume 2 possui 218 páginas, numeradas sequencialmente de 01 a 218. 
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