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Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Departamento de Limpeza Urbana 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º  /2021 

ANEXO II - PROJETO BÁSICO 

CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE  

INVESTIMENTOS E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP 
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1. INTRODUÇÃO AO NOVO MODELO DE GESTÃO DE RSU PARA CAMPINAS 

 

O presente Projeto Básico tem como objetivo definir as regras gerais para a elaboração das 

respectivas propostas técnicas e comerciais referentes a concessão administrativa destinada ao 

novo modelo de gestão integrada de Resíduos Sólidos Urbanos- RSU conforme estabelecido na 

PNRS Lei Federal 12.305/10. 

 

O objetivo deste Procedimento é viabilizar a operação do novo modelo de limpeza urbana do 

município de Campinas bem como a construção e operação de um Complexo Integrado de Va-

lorização de Resíduos - CIVAR, que se resume em segregação e valorização dos RSUs, além 

de enviar somente rejeito para os aterros atendendo assim o artigo 9º da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, proposta na Lei Federal no 12.305/10, que trata, em especial, a Hierarquia de 

Gestão dos Resíduos Sólidos. 

 

Esse novo modelo de gestão de limpeza urbana também está fundamentado nos Planos Estadual 

de RSU e Municipal de Saneamento Básico, aprovados pela Lei Estadual no 12300 de 16 de 

março de 2006, pelo Decreto Municipal nº 18199 de 19 de dezembro de 2013 e a Revisão do 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos, aprovado pelo Decreto nº 21.466, de 29 de abril de 2021 

que institui o Plano Municipal De Gestão Integrada De Resíduos Sólidos e dá outras providên-

cias. 

 

Os serviços objeto deste procedimento licitatório deverão ser executados considerando-se os 

seguintes eventos temporais, relacionados ao novo sistema de limpeza Pública e ao Complexo 

de Valorização de Resíduos, que estão definidos a seguir: 

 

Do início do Ano 6 até o fim do período da concessão (Ano 30), ocorrerá a instalação e operação 

do CIVAR – Complexo Integrado de Valorização dos Resíduos Sólidos, onde todo material 

passível de segregação e valorização deverá passar pelas unidades desse complexo, sendo os 

produtos encaminhados para a destinação final adequada e os rejeitos para a disposição final 

(Aterro Sanitário). 
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Nesse novo modelo de gestão de RSU pretende-se atingir como meta o princípio da reciclagem 

máxima dos resíduos, visando atender a Lei Federal 12.305/10, lei Estadual de Resíduos Sóli-

dos de no 12.300/2006, como também o Plano Municipal de Saneamento Básico decreto Muni-

cipal 18.199/13 e na revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, aprovado pelo Decreto 

nº 21.466, de 29 de abril de 2021 que institui o Plano Municipal De Gestão Integrada De Resí-

duos Sólidos e dá outras providências. 

 

Um balanço de massa sintético envolvendo todas as etapas da cadeia de gestão dos RSUs indica 

os seguintes percentuais mínimos a serem atingidos até o final do período contratual: 

 

a) Recicláveis: Aproximadamente 25% dos resíduos sólidos domiciliares - RSD, sendo: 

a.1) Coleta seletiva de recicláveis, porta a porta, coletados pelas cooperativas de recicláveis: 

10% dos RSD; 

a.2) Coleta de recicláveis nos locais de entrega voluntária (ecopontos e PEVs) enviados para 

cooperativas: 5% dos RSD; 

a.3) Segregação de recicláveis no CIVAR/UTMB – Unidade de Tratamento Mecânico/Bio-

lógica: 10% dos RSD de entrada no CIVAR. 

 

b) Produção de CDR, a partir dos rejeitos do CIVAR/UTMB: 10% de entrada no CIVAR; 

 

c) Tratamento de orgânicos CIVAR/Compostagem: 30% dos RSD; 

 

d) Rejeitos do RSD após tratamento, dispostos em aterros sanitários: 35%. 

 

 



 Página 4 de 121 

2. OBJETO DO CONTRATO 

 

O contrato tem por objeto a contratação de Parceria Público e Privada na Modalidade de Con-

cessão Administrativa destinada a realização de Investimentos e Prestação dos Serviços de Ges-

tão Integrados e Sustentáveis de Resíduos Sólidos no Município de Campinas. 

 

Os serviços estão organizados em dois grupos de atividades voltadas ao sistema integrado de 

limpeza urbana (Grupo 1 e 2) e um grupo (grupo 3) relacionado aos processos de valorização e 

destinação final adequada dos resíduos sólidos. 

 

Esses grupos foram organizados conforme descrição a seguir e atendem as premissas básicas 

contidas no Política Nacional de RSU Lei no 12.305/10, no Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

- Lei Estadual no 12300/2006, bem como no Plano Municipal de Saneamento Básico aprovado 

pelo Decreto 18.199/13 e na revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, aprovado pelo 

Decreto nº 21.466, de 29 de abril de 2021 que institui o Plano Municipal De Gestão Integrada 

De Resíduos Sólidos e dá outras providências. 

 

2.1. Grupo 1 - Coleta de Resíduos Domiciliares 

 

Contempla todos os serviços de coleta domiciliar e correlatos. Esses serviços contemplam a 

coleta manual, a coleta seletiva, a coleta mecanizada, a coleta em locais de difícil acesso, entre 

outros. 

 

Os materiais recicláveis gerados na fonte (residências), objeto da coleta seletiva, serão coleta-

dos e processados pelas cooperativas de recicláveis, não fazendo parte deste objeto. 

 

Os demais materiais (resíduos) coletados nas residências serão encaminhados ao CIVAR para 

serem submetidos aos respectivos processos de tratamento e disposição final. 
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2.2. Grupo 2 - Serviços de Limpeza Urbana 

 

Contempla os serviços de limpeza e varrição manual e mecanizada de vias e áreas públicas, 

limpeza e desobstrução de bocas de lobo, instalação e manutenção de papeleiras, instalação e 

manutenção de contêineres subterrâneos, instalação e manutenção de pontos de coleta tipo Eco-

pontos e Pontos Verdes, da destinação desses resíduos públicos, da manutenção, monitora-

mento e dos serviços de encerramento do antigo Aterro Sanitário Delta A, bem como a operação 

da Estação de Transferência e Transbordo. 

 

Os resíduos públicos coletados pela própria Municipalidade também deverão ser encaminhados 

ao CIVAR para serem submetidos aos respectivos processos de tratamento e disposição final. 

 

2.3. Grupo 3 - Segregação, Valorização e Disposição Final Adequada dos Resíduos. 

 

Contempla a segregação e valorização de todo o material coletado pela CONCESSIONÁRIA e 

pela Prefeitura de Campinas. O material coletado, não segregado na fonte (objeto da coleta 

seletiva) 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 comercializados com 

indústrias de sua cadeia produtiva para reaproveitamento. A fração remanescente deverá ser 

transformada, parte em composto orgânico e parte 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 sistema, as quais serão 

destinadas a um fundo específico (Fundo de Reciclagem), a ser criado por decreto municipal, 

que fomentará a manutenção e operação das cooperativas de recicláveis. 

 

As cooperativas terão 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 

CONCESSIONÁRIA terá obrigação de dar destinação final adequada a todo rejeito gerado nos 

processos de triagem das cooperativas. 
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A manutenção, monitoramento e encerramento do antigo aterro sanitário Delta A incluindo a 

coleta do chorume, bem como tratamento e eventual reaproveitamento do biogás serão de res-

ponsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

 

3. PARÂMETROS DE DESEMPENHO 

 

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

RIA serão utilizados Parâmetros de Desempenho para as aferições qualitativas e quantitativas, 

que estão estruturados em 4 pontos principais: 

 

 Obrigações de Investimentos; 

 Obrigações de Operação; 

 Obrigações Socioambientais; 

 Obrigações Econômico-financeiras. 

A somatória desses Parâmetros compõe a Contraprestação Pecuniária. 

 

Os quantitativos referentes a cada um desses parâmetros, em termos das metas a serem atingi-

das, estão apresentados no ANEXO II-A - Quadro Indicadores de Desempenho (QID). 

 

Os Parâmetros de Desempenho Operacionais, por tratarem da Prestação dos Serviços, possuem 

dois enfoques de avaliação: um relativo à Regularidade e outro relacionado à Qualidade. 

 

Influenciará na Avaliação da Qualidade a percepção do Usuário, quer seja ele o munícipe ou a 

Fiscalização, conforme o serviço avaliado. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

 

As obrigações operacionais da CONCESSIONÁRIA dividem-se em grupos distintos, a saber: 

 

 Sistema de coleta, transporte e disposição final de RSU, incluindo a Estação de Transbordo 

e Transferência; 

 Sistema de reciclagem de RSU; 

 Sistema de serviços complementares de limpeza pública; 
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 Sistema de manutenção, monitoramento e encerramento do Aterro Sanitário  

Delta A;  

 Sistemas de Valorização de RSU. 

 

Os respectivos serviços, associados a estes sistemas terão as suas metas de desempenho estabe-

lecidas pela CONTRATANTE, e obrigatoriamente atendidas pela CONCESSIONÁRIA. Estes 

serviços são regidos por Parâmetros de Desempenho que medirão a qualidade e a oferta ade-

quada. 

 

Os serviços abaixo relacionados deverão ser atendidos pela CONCESSIONÁRIA, de forma a 

atender as respectivas demandas em suas totalidades, devidamente definidas e discriminadas 

em Planos de Trabalhos Específicos: 

 

 Coletar, triar, beneficiar e dar destinação adequada a todo resíduo sólido domiciliar; 

 Triar, beneficiar e dar destinação adequada a todo resíduo sólido urbano e público coletado 

pela Municipalidade; 

 Triar, beneficiar e dar destinação adequada a todo resíduo recebido nos Ecopontos e Pontos 

Verdes; 
 
 Coletar, triar, beneficiar e dar destinação adequada aos resíduos volumosos (Cata-Treco). 

 

As quantidades previstas para cada uma dessas tipologias estão apresentadas, em termos da 

situação atual e crescimento durante os anos de Contrato. 

 

Já os serviços abaixo relacionados, face as suas características, terão seus respectivos quantita-

tivos a serem atendidos pela CONCESSIONÁRIA, de forma específica: 

 

 Limpeza mecanizada de bolsões de entulhos; 

 Varrição manual de vias e logradouros públicos; 

 Varrição manual de praças públicas; 

 Varrição mecanizada em vias públicas; 

 Varrição manual, lavagem e desinfecção de feiras livres; 

 Lavagem especial de locais públicos; 

 Operação de limpeza especial de calçadões; 

 Limpeza manual e mecanizada de bocas de lobo; 
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 Desobstrução de bocas de lobo; 

 Instalação e Operação de contêineres subterrâneos; 

 Instalação, reposição e manutenção de papeleiras; 

 Instalação e Operação de Ecopontos; 

 Instalação e Operação de Pontos Verdes - remoção de caçambas em Pontos de Entrega Vo-

luntária; 
 
 Transporte de Chorume; 

 Manutenção, monitoramento e encerramento do Aterro Sanitário Delta A; 

 Implantação e operação do CIVAR. 

 

5. CAPEX - INVESTIMENTOS 

 

O objetivo deste procedimento licitatório é prover a cidade de Campinas de um novo sistema 

de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, incluindo uma unidade de segregação mecâ-

nico biológica e beneficiamento de resíduos, cuja operação esteja voltada para a redução contí-

nua do envio de rejeitos para os Aterros Sanitários. 

A solução definida é o Complexo Integrado de Valorização de Resíduos - CIVAR, que deverá 

ser construído de forma gradual, em área adequada e localizada no complexo Delta criado pela 

Lei Municipal nº 8.243/94. 

 

A mobilização adequada dos equipamentos, veículos e sistemas necessários à execução dos 

serviços é o parâmetro inicial do Contrato. 

 

Foram considerados eventos de controle de investimentos relacionados às mobilizações e ao 

CIVAR, conforme os parâmetros Indicadores de Investimento (II): 

 

 Parâmetro II-1 - Equipamentos, Veículos e Sistemas - Mobilização Inicial Adequada; 

 Parâmetro II-2 - Equipamentos, Veículos e Sistemas - Reposição Programada; 

 Parâmetro II-3 - Implantação do Complexo Integrado de Valorização de RSU - CIVAR. 

Aquisição da Área, Projeto Básico e Licenciamento Ambiental; 

 Parâmetro II-4 - Implantação da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico de RSU -

Fase 1 do CIVAR; 

 Parâmetro II-5 - Implantação da Unidade de Produção de CDR - Combustível Derivado de 

Resíduos - Fase 2 do CIVAR; 
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 Parâmetro II-6 - Implantação do Tratamento Biológico dos Resíduos Orgânicos - Fase 3 do 

CIVAR. 

 

5.1. Parâmetro II-1 - Equipamentos, Veículos e Sistemas de Mobilização Inicial Adequada 

 

5.1.1. Escopo Técnico 

 

Deverão ser disponibilizados os equipamentos, veículos e sistemas necessários às operações 

contínuas e adequadas da CONCESSIONÁRIA, na execução dos serviços relacionados no item 

2 - Objeto do Contrato deste Projeto Básico, ou seja: 

 

 Coleta de resíduos sólidos; 

 Serviços de limpeza urbana. 

 

A relação dos equipamentos será definida na fase de elaboração do plano de trabalho de cada 

proponente conforme mencionado nesse Projeto Básico. 
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5.1.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A Avaliação do Parâmetro de desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o 

cumprimento da meta preestabelecida. Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectiva-

mente atende na plenitude ou não atende ao parâmetro. 

 

Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 

 

5.2. Parâmetro II-2 - Equipamentos, Veículos e Sistemas Reposição Programada 

 

5.2.1. Escopo Técnico 

 

Os equipamentos, veículos e sistemas deverão ser substituídos considerando a idade média má-

xima 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. 

 

5.2.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A Avaliação do Parâmetro de desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o 

cumprimento da meta preestabelecida. Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectiva-

mente atende ou não atende ao parâmetro. 

 

Quadro de Nota 

Nota -  

NPD 

Fato de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 
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5.3. Parâmetro II-3 - Implantação do CIVAR - Aquisição da Área, Projeto Básico e  

Licenciamento Ambiental 

 

5.3.1. Escopo Técnico 

 

A área que abrigará as instalações do CIVAR deverá estar localizada na área do Complexo 

Delta, criado pela Lei Municipal no 8243/1994, a qual será devidamente desapropriada pela 

Prefeitura de Campinas e indenizada pelo CONCESSIONÁRIO. 

 

O projeto básico deste complexo embasará o seu licenciamento ambiental, que deverá ser objeto 

de um EIA-RIMA, conforme as diretrizes ambientais estabelecidas e apresentadas no  

ANEXO II-C – Diretrizes Ambientais. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá concluir os itens acima mencionados até o final do Ano 3 da 

Concessão. 

 

Não obstante, a CONCESSIONÁRIA deverá manter a realização de estudos gravimétricos, 

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

 

5.3.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A Avaliação do Parâmetro de desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o 

cumprimento da meta preestabelecida. Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectiva-

mente atende ou não atende ao parâmetro. 

 

Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fato de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 

 

 

 

 



 Página 12 de 121 

5.4. Parâmetro II-4 - Implantação do CIVAR / UTMB - Unidade de Tratamento Mecânico 

e Biológico de Resíduos 

 

 

5.4.1. Escopo Técnico 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar as obras previstas para a unidade de tratamento me-

cânico 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 ad-

ministração, funcionários e fiscalização e instalações de apoio aos serviços operacionais, até o 

final do Ano 5 da Concessão. 

 

Os quantitativos a serem utilizados para o dimensionamento dessa unidade são aqueles previs-

tos no Anexo-VII do edital (Diagnóstico, Caracterização e Análise Crítica, da Revisão do Plano 

Municipal de Resíduos Sólidos - 2021) considerando o balanço de massa descrito nesse projeto 

básico, bem como as necessárias projeções de crescimento a serem previstas pelo proponente. 

 

5.4.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A Avaliação do Parâmetro de desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o 

cumprimento da meta preestabelecida. Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectiva-

mente atende ou não atende ao parâmetro. 

 

Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 
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5.5. Parâmetro II-5 - Implantação do CIVAR / CDR - Unidade de Produção de CDR -  

Combustível Derivado de Resíduos 

 

5.5.1. Escopo Técnico 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar a Unidade de Produção do CDR, até o final do Ano 

7 da Concessão. Os Combustíveis derivados de resíduos - CDR são obtidos após as etapas de 

tratamento que antecedem essa etapa, os quais se caracterizam por removerem previamente 

todos os materiais recicláveis e matéria orgânica presente na composição dos resíduos que en-

tram no sistema. 

 

Com a produção de CDR, se cumpre os princípios da reciclagem máxima de todas as frações 

presentes nos resíduos. 

 

Os quantitativos a serem utilizados para o dimensionamento dessa unidade são aqueles previs-

tos no Anexo VII do Edital (Diagnóstico, Caracterização e Análise Crítica, da Revisão do Plano 

Municipal de Resíduos Sólidos - 2021), considerando o balanço de massa descrito nesse projeto 

básico, bem como as necessárias projeções de crescimento a serem previstas pelo proponente. 

 

5.5.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A Avaliação do Parâmetro de desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o 

cumprimento da meta preestabelecida. Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectiva-

mente atende ou não atende ao parâmetro. 

 

Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 
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5.6. Parâmetro II-6 - Implantação do CIVAR - Tratamento Biológico dos Resíduos Orgâ-

nicos 

 

5.6.1. Escopo Técnico 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar a unidade de compostagem aeróbica ou anaeróbica 

através de processos acelerados da decomposição da matéria orgânica, até o mês 12 do Ano 9 

da Concessão. 

 

Os quantitativos a serem utilizados para o dimensionamento dessa unidade são aqueles previs-

tos no Anexo VII do Edital (Diagnóstico, Caracterização e Análise Crítica, da Revisão do Plano 

Municipal de Resíduos Sólidos - 2021), considerando o balanço de massa descrito nesse projeto 

básico, bem como as necessárias projeções de crescimento a serem previstas pelo proponente. 

 

5.6.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A Avaliação do Parâmetro de desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o 

cumprimento da meta preestabelecida. Entende-se que a nota será 5 ou 0, ou seja, respectiva-

mente atende ou não atende ao parâmetro. 

 

Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fatorde Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 

 

6. OPEX - OPERAÇÃO 

 

A Operação trata dos Serviços que serão prestados e que deverão estar detalhados no Plano de 

Trabalho Anual, que estabelecerá as frequências, a regularidade e a forma de execução de todos 

os serviços relacionados a seguir. 

 

O Plano de Trabalho sequencial (plano de trabalho que eventualmente poderá sofrer revisões 

periódicas), deverá ser apresentado e aprovado pela Fiscalização. Poderão ser acordadas revi-

sões técnicas, que ensejarão a emissão de um Plano de Trabalho Revisado. 
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A Operação é parte fundamental do Contrato e estará sob o regramento dos seguintes parâme-

tros indicadores de operação (IO): 

 

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

 Parâmetros IO-1.2- Coleta Mecanizada Conteinerização e Transporte de Resíduos Sólidos 

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

cais 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 Mecanizada 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; 

 Parâmetro IO-1.21 - Manutenção, encerramento e monitoramento do Aterro Sanitário  

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

 Parâmetro IO-2 - Operação do CIVAR - UTMB; 

 Parâmetro IO-3 - Operação do CIVAR - Produção de CDR; 

 Parâmetro IO-4 - Operação do CIVAR - Tratamento de Orgânicos. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá executar os serviços em conformidade com as especificações 

apresentadas a seguir. 



 Página 16 de 121 

6.1. Parâmetro IO-1.1 - Coleta Manual e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

6.1.1. Escopo dos Serviços 

 

O serviço de coleta regular compreenderá o recolhimento programado dos resíduos com carac-

terísticas domiciliares, a seguir especificados e adequadamente acondicionados. 

 

Os resíduos sólidos domiciliares são aqueles 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 7.058/92- Artigo 11, regulamen-

tada pelo Decreto no 11.510/94, artigo 11, § 3º: 

 

Quando o volume de resíduos originários de estabelecimentos industriais, comerciais e de pres-

tação de serviços exceder a 100 l/dia por estabelecimento, a CONCESSIONÁRIA deverá in-

formar ao DLU o endereço completo do gerador, o tipo e quantidade aproximada dos resíduos. 

 

Os resíduos sólidos decorrentes da varrição manual deverão ser acondicionados e disponibili-

zados 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 

sacos plásticos destinados ao acondicionamento de lixo domiciliar para coleta. 

 

Os caminhões coletores, de 15 m³ ou 19 m³, deverão ser carregados de maneira que os resíduos 

não transbordem na via pública. Em trânsito, não poderão apresentar resíduos sólidos no com-

partimento de carga traseiro. 

 

Os veículos coletores deverão ser equipados com todos os respectivos sistemas de segurança 

previstos nas normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, com 

ênfase às Normas Regulamentadoras (NR’s): NR1 (Disposições Gerais); NR6 (EPI); NR12 

(Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos); NR17 (Ergonomia) e NR35 (Trabalho 

em Altura). 
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Os veículos coletores compactadores de resíduos devem ser dotados em suas cabines de aco-

modação, durante o transporte: bancos individuais com uso de cintos de segurança do tipo 3 

pontos com refrator, nos assentos dianteiros próximos as portas, e do tipo subabdominal nos 

assentos intermediários, bem como apoio individual de cabeça nas 4 posições (motorista e até 

3 coletores); atendendo Resolução do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN nº 518 de 29 

de janeiro de 2015. 

 

Em havendo necessidade de previsão de um 4° coletor para determinado serviço, este deverá 

ser transportado em veículo extra diretamente ao setor de trabalho, ou entre setores e/ou ao 

retorno a sua base de serviço. 

 

Durante a condução do gari no momento da execução do trabalho de coleta de resíduos, no 

sentido que se possibilite a operacionalização dos serviços; determina-se atender não só todas 

as recomendações descritas acima como também a Norma Técnica no 07/2016; Câmara Temá-

tica Esforço Legal, CONTRAN, bem como a NBR 14599 da ABNT que especifica os requisitos 

técnicos para implementos rodoviários e requisitos técnicos de Segurança para coletores Com-

pactadores de Resíduos Sólidos; os veículos coletores, nesse aspecto, deverão ser dotados de 

plataformas ergonômicas visando a segurança dos coletores, quando em trânsito durante os ser-

viços de coleta. 

 

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

localizada no Aterro Delta A e, após a pesagem, ao aterro de disposição final. Depois da im-

plantação do CIVAR, a pesagem ocorrerá neste local. 

 

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

02 (duas) vias, sendo que: 

 
 
 A primeira via será entregue à Coordenadoria Setorial de Limpeza Urbana, para conferên-

cia; 
 
 A segunda via à Contratada, no ato da pesagem. 

 

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. 
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Não será permitida a operação de pesagem de caminhões que não estejam cadastrados no sis-

tema de identificação eletrônica da Contratada. 

 

A 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 CONCESSIONÁRIA deverá realizar, às suas expensas, no mínimo, a cada seis meses e dis-

ponibilizar ao DLU, os estudos de gravimetria dos resíduos domiciliares a serem tratados no 

CIVAR, cujos resultados estão apresentados no ANEXO II-B deste Projeto Básico, servirão de 

base técnica para a elaboração do respectivo Projeto Básico. 

 

A classificação dos resíduos sólidos deverá ser setorizada obedecendo às áreas definidas pelo 

Plano de Trabalho da Coleta Regular e outras que, porventura, venham a ser criadas. 

 

A caracterização dos resíduos sólidos domiciliares deverá refletir a geração heterogênea dos 

resíduos coletados por classe social e por região e, para que a caracterização seja representativa, 

a Contratada deverá elaborar um plano de coleta de amostras, a ser submetido ao DLU e por 

ele aprovado. 

 

Pesquisa de opinião pública a respeito da qualidade dos serviços prestados e de acordo com a 

metodologia apresentada pela Contratante, devidamente aprovada pelo DLU. A pesquisa de-

verá apresentar, inclusive, os percentuais de cada reclamação, com o objetivo de possibilitar a 

aplicação das respectivas medidas corretivas. 

 

Para a execução dos serviços de coleta, a CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar equipes pa-

drão compostas por coletores e motorista, caminhão coletor compactador e munidos de ferra-

mentas adequadas, como vassourão e pá. 

 

O serviço de coleta regular será executado em todas as áreas, vias e logradouros públicos ofici-

ais abertos à circulação, ou que venham a ser abertas durante a vigência do Contrato, respei-

tando as frequências e os horários estipulados para cada local específico. 
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Nos períodos de chuva e condições climáticas adversas e, sobretudo nos locais de difícil acesso, 

a Contratada deverá manter o atendimento do serviço de forma alternativa, com o objetivo de 

manter o padrão de qualidade aceitável. 

 

Para o recolhimento dos sacos de lixo resultantes do serviço de varrição manual, deverão ser 

observados as frequências e os horários estipulados no planejamento daquele serviço para cada 

local específico. 

 

A periodicidade com que deverá ser executado o serviço de coleta regular variará em função 

das características de cada local, podendo ter frequência diária (de 2ª feira a sábado), nos perí-

odos 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 Trabalho. 

 

O serviço será executado de 2ª feira a sábado, podendo ser estendido para domingos e feria- 

dos, apenas por ocasião de grandes eventos em locais públicos, e nos períodos diurno e no- 

turno. 

 

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

por motivos relevantes, como inundações, movimentos grevistas com interrupção de acessos, 

feriados, entre outros, sendo de inteira responsabilidade da Contratada, o atendimento ao dis-

posto na legislação trabalhista ou outros dispositivos legais em decorrência dessa exigência. 

 

6.1.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.1.2.1. 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 monitoramento, em 

tempo real, dos setores de coleta percorridos pelos veículos de coleta, confrontando-os com o 

Plano de Trabalho. 
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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 verifica-

das as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não for executado um itinerário no dia; 

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

 

6.1.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC – Serviço de Atendimento ao Cidadão. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 

 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.1.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
 
 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

6.2. Parâmetros IO-1.2 - Coleta Mecanizada de Resíduos Sólidos Domiciliares 

 

6.2.1. Escopo dos Serviços 

 

A implantação deste serviço deverá ser gradativa, conforme mostrado no quadro a seguir, 

abrangendo todos os locais do município onde está implantação seja fisicamente possível e 

durante os 14 primeiros anos da concessão, o que equivale a cerca de 85% do total de resíduos 

sólidos domiciliares coletados. 
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Percentual de Atendimento Mínimo da Coleta Mecanizada (% em peso) 

Anos % em Peso 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 

          

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

70% 75% 80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

          

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

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

 

Com estas informações, poderá ser dimensionada a quantidade de contêineres, e quais os locais 

mais apropriados para sua instalação. Deverá ser feita uma Campanha que se destinará a infor-

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

desses contêineres, em conformidade com as diretrizes da Prefeitura. 

 

Os veículos coletores deverão ser providos de levantador, que tem o objetivo de viabilizar os 

procedimentos de realizar o içamento dos contêineres. 

 

Para este serviço, a CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar equipes compostas por coletores e 

motorista, acompanhados de 01 (um) caminhão coletor compactador, equipado com levantador 

para o içamento dos contêineres, bem como ferramentas adequadas. 

 

Os veículos coletores deverão ser equipados com todos os respectivos sistemas de segurança 

previstos nas normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, com 

ênfase às Normas Regulamentadoras (NR’s): NR1 (Disposições Gerais); NR6 (EPI); NR12 

(Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos); NR17 (Ergonomia) e NR35 (Trabalho 

em Altura). 

 

Os veículos coletores compactadores de resíduos devem ser dotados em suas cabines de aco-

modação, durante o transporte: bancos individuais com uso de cintos de segurança do tipo 3 

pontos com refrator, nos assentos dianteiros próximos as portas, e do tipo subabdominal nos 

assentos intermediários, bem como apoio individual de cabeça nas 4 posições (motorista e até 

3 coletores); atendendo Resolução do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN no 518 de  

29 de janeiro de 2015. 
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Em havendo necessidade de previsão de um 4° coletor para determinado serviço, este deverá 

ser transportado em veículo extra diretamente ao setor de trabalho, ou entre setores e/ou ao 

retorno a sua base de serviço. 

 

Durante a condução do gari no momento da execução do trabalho de coleta de resíduos, no 

sentido que se possibilite a operacionalização dos serviços; determina-se atender não só todas 

as recomendações descritas acima como também a Norma Técnica no 07/2016; Câmara Temá-

tica Esforço Legal, CONTRAN, bem como a NBR 14599 da ABNT que especifica os requisitos 

técnicos para implementos rodoviários e requisitos técnicos de Segurança para coletores Com-

pactadores de Resíduos Sólidos; os veículos coletores, nesse aspecto, deverão ser dotados de 

plataformas ergonômicas visando a segurança dos coletores, quando em trânsito durante os ser-

viços de coleta. 

 

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. 

 

6.2.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.2.2.1. 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 monitoramento, 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 verifica-

das as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 
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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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não for executado um itinerário no dia; 

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

 

6.2.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; não houver presteza no atendimento 

(ação corretiva ocorreu após 12 horas); 

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

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 
 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da 

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

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

Acesso 

 

6.3.1. Escopo dos Serviços 

 

O serviço de coleta de resíduos em locais de difícil acesso compreenderá o recolhimento regular 

dos resíduos sólidos domiciliares em locais onde o caminhão coletor compactador 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 suficiente para 

suportar veículos pesados, característica essa, específica de comunidades carentes onde geral-

mente não existe pavimentação, dificultando os serviços, sobretudo em dias de condições cli-

máticas adversas. 

 

Portanto, a coleta dos resíduos em locais de difícil acesso será executada com caminhão coletor 

compactador de 6 m³ que, por suas características físicas consegue acessar os locais com mais 

facilidade, cumprindo o atendimento de coleta e remoção dos resíduos. 
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Esse serviço também obedecerá a todas as premissas e especificações técnicas discriminadas 

nos serviços de coleta manual. 

 

Para esse serviço, a CONCESSIONÁRIA mobilizará equipes compostas por coletores e moto-

rista, acompanhados de 01 (um) caminhão coletor compactador de 6 m³ equipado com lift, para 

o içamento de contêineres. 

 

Os veículos coletores deverão ser equipados com todos os respectivos sistemas de segurança 

previstos nas normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, com 

ênfase às Normas Regulamentadoras (NR’s): NR1 (Disposições Gerais); NR6 (EPI); NR12 

(Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos); NR17 (Ergonomia) e NR35 (Trabalho 

em Altura). 

 

Os veículos coletores compactadores de resíduos devem ser dotados em suas cabines de aco-

modação, durante o transporte: bancos individuais com uso de cintos de segurança do tipo  

3 pontos com refrator, nos assentos dianteiros próximos as portas, e do tipo subabdominal nos 

assentos intermediários, bem como apoio individual de cabeça nas 4 posições (motorista e até 

3 coletores); atendendo Resolução do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN no 518 de  

29 de janeiro de 2015. 

 

Em havendo necessidade de previsão de um 4° coletor para determinado serviço, este deverá 

ser transportado em veículo extra diretamente ao setor de trabalho, ou entre setores e/ou ao 

retorno a sua base de serviço. 

 

Durante a condução do gari no momento da execução do trabalho de coleta de resíduos, no 

sentido que se possibilite a operacionalização dos serviços; determina-se atender não só todas 

as recomendações descritas acima como também a Norma Técnica no 07/2016; Câmara Temá-

tica Esforço Legal, CONTRAN, bem como a NBR 14599 da ABNT que especifica os requisitos 

técnicos para implementos rodoviários e requisitos técnicos de Segurança para coletores Com-

pactadores de Resíduos Sólidos; os veículos coletores, nesse aspecto, deverão ser dotados de 

plataformas ergonômicas visando a segurança dos coletores, quando em trânsito durante os ser-

viços de coleta. 
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Para efeito de dimensionamento deste item o licitante deverá considerar um quantitativo de 3% 

sobre o total de RSD gerados no município, indicados no Anexo VII do Edital. 

 

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. 

 

6.3.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.3.2.1. 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 monitoramento, 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 verifi-

cadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não for executado um itinerário no dia; 

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

 



 Página 28 de 121 

6.3.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 

 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.3.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
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Nota - NPD 
Fato de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

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

 

6.4.1. Escopo dos Serviços 

 

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

mento e Operação, e de Campanha de Conscientização e Informação ao munícipe. 

 

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

para a implantação do serviço, que complementa os serviços já implantados no município. 

 

Com estas informações, poderá ser dimensionada a quantidade de contêineres, e quais os locais 

mais apropriados para sua instalação. A Campanha se destinará a informar aos munícipes da 

mudança no sistema de coleta e a sensibilizá-los da melhor utilização desses contêineres, em 

conformidade com as diretrizes da Prefeitura. 

 

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

lado sobre um caminhão específico. 

 

Esta lavagem deverá ser feita em sistema fechado com 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. 

 

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

nica necessária, para que em todo momento o lote de contêineres esteja em perfeitas condições 

de utilização. 
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Qualquer recipiente ou peça, quebrados ou roubados, serão substituídos num prazo não superior 

a 48 horas. 

 

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

em veículos equipados com equipamentos e acessórios necessários para realizar, no local, qual-

quer 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 Campinas. 

 

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

corpo, rodízio e dispositivos para permitir o içamento pelos caminhões coletores compactado-

res. 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 eletrozincagem ou similar. 

 

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

onal sempre que solicitado, incluindo a utilização de produtos específicos, como detergentes e 

aromatizantes. 

 

Para a lavagem dos contêineres, a CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar um caminhão espe-

cífico com equipamento tipo tanque com compartimentos para água limpa e águas servidas. A 

equipe deverá ser adequada para executar esse serviço de lavagem. 

 

6.4.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.4.2.1. 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. 
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A avaliação de regularidade será feita através dos registros no sistema de monitoramento, 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 Fiscalização. 

 

Cada setor de coleta representará um registro no sistema da análise dos registros serão verifica-

das as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 

 
 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 Não forem implantados os quantitativos necessários estipulados no Plano de Trabalho, para 

o atendimento adequado; 
 
 Não for executada a periodicidade de higienização estipulada no Plano de Trabalho; 

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

 

6.4.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 
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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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

 Reincidência da reclamação pontual (mesmo local ou frequência). 

 

6.4.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 
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6.5.  Parâmetro IO-1.5 - Coleta de Resíduos Volumosos (Cata-treco) 

 

6.5.1. Escopos dos Serviços 

 

O serviço de Coleta de Resíduos Volumosos se caracteriza pela coleta e retirada de grandes 

objetos inservíveis, como por exemplo, restos de móveis, colchões e outros objetos similares 

de porte, não embalados em sacos plásticos, apresentados pelos domicílios e/ou existentes nas 

vias e logradouros públicos, e é popularmente conhecido como operação “Cata-bagulho” ou” 

Cata-treco”. 

 

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

tados pelos munícipes ao sistema de coleta, nos dias e horários preestabelecidos pela divulgação 

dos serviços. 

 

Quando a via pública não possibilitar o tráfego ou manobra do caminhão, os coletores deverão 

se deslocar até o local onde os resíduos estão posicionados para coletá-los e transportá-los ma-

nualmente 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 este serviço, a CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar equipes compostas por ajudantes e 

motorista, acompanhados de 01 (um) caminhão carroceria metálica de guarda baixa e munidos 

de ferramentas adequadas, como vassourão, rede para proteção da carga, pá e garfo. 

 

O serviço será executado de 2ª feira a sábado, podendo ser extrapolado para domingos e feria-

dos, caso seja necessário para atender à programação de eventual mutirão "Cata-bagulho", sem-

pre no período diurno, das 07h às 15h20, e tendo como referência o Plano de Trabalho da coleta 

domiciliar, obedecendo uma frequência mensal para cada setor da coleta domiciliar. 

 

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. 
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6.5.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.5.2.1. 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 monitoramento, 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 verifi-

cadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não for executado um itinerário no dia; 

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

 

6.5.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 
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Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 
 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.5.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100%  
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6.6. Parâmetro IO-1.6 - Coleta Seletiva Mecanizada em contêineres de 2,5 m³  

(PEV- Pontos de Entrega Voluntária) 

 

6.6.1. Escopo dos Serviços 

 

Esse serviço compreende a coleta e remoção mecanizada de materiais recicláveis, que será re-

alizada em próprios públicos e logradouros Municipais conforme anexo VIII-B, onde a popu-

lação faça a entrega voluntária deste tipo de resíduos em conformidade com a PNRS - Política 

Nacional de Resíduos - Lei no 12.305/2010. 

 

A previsão da quantidade de contêineres, a serem instalados nos locais a serem indicados no 

Plano de Trabalho totaliza 3.845 contêineres, até o Ano 30 da Concessão. 

 

A cronologia de implantação desse serviço deverá obedecer a instalação de 1.587 contêineres 

de 2,5 m³ no ano 3 da concessão e com crescimento do número de containeres ou unidades a 

serem instaladas até o ano 30 da concessão. 

 

O objetivo central desse item passa por atender uma das metas desse novo modelo de gestão de 

RSU, que é a ampliação dos índices de reciclagem do Município e consequente crescimento da 

quantidade de materiais recicláveis a serem destinados às cooperativas de catadores inseridas 

na Política Municipal de Economia Solidária, além de incentivar o comprometimento do mu-

nícipe na gestão compartilhada dos resíduos que atende as principais premissas da PNRS-

12.305/10. 

 

Entende-se como materiais recicláveis, todo material que tenha condições de reutilização ou 

reciclagem, tais como, papel, papelão, plásticos, vidros, metais ferrosos e não ferrosos e outros. 

 

Estes locais, tantos as escolas municipais como aqueles denominados de locais de entrega vo-

luntária ou pontos de entrega voluntaria (PEVs), serão dotados de compartimentos de armaze-

namento temporário, ou contêineres metálicos ou de PEAD de no mínimo 2,5 m³. 

 

Os contêineres serão dotados de alça superior para içamento pelo guindauto de 2 toneladas, 

com fundo tipo alçapão, abertura para depósito de resíduos tipo boca de lobo, metálicos ou 

confeccionados em PEAD com tratamento para proteção de raios ultravioletas. 
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A coleta destes resíduos será realizada com 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 recicla-

gem. O caminhão coletor deverá ser carregado de modo que os materiais recicláveis não trans-

bordem para a via pública podendo oferecer riscos ambientais. 

 

A operação deste serviço se dará de segunda a sábado em turno diurno com início às 7h e 

término às 15h20. Para a execução desse serviço, a CONCESSIONÁRIA deverá prever em seu 

dimensionamento, a seguinte equipe mínima para a execução dos serviços de coleta: 

 

 01 (um) motorista; 

 02 (dois) coletores; 

 01 (um) caminhão guindauto com capacidade mínima 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 equi-

valência de distância, para posterior destinação às cooperativas de recicláveis. 

 

A distribuição do material reciclável para as cooperativas deverá atender o Decreto Municipal 

19.934/2018, como também ser fiscalizada pela representação das cooperativas de recicláveis. 

 

O serviço de coleta seletiva mecanizada em pontos de entrega voluntaria PEV, deverá ser rea-

lizado conforme mencionado anteriormente atendendo a relação de pontos constante no  

Anexo VIII-B. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá executar o seu Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo 

DLU, dando ciência prévia, através de panfletos e outros meios de comunicação, a todas as 

partes envolvidas, dos dias e horários em que o serviço será executado, através da distribuição 

da informação em impresso próprio, aprovado pelo DLU. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá implantar e divulgar as campanhas de sensibilização e consci-

entização, 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 pelo proponente e aprovado pela Prefeitura Municipal 

de Campinas, com periodicidade mínima semestral, a partir da implantação do novo serviço. 

 

A referida sensibilização e mobilização social da população atendida deverá ser fiscalizada e 

desenvolvida em conjunto com a representação das cooperativas de recicláveis. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver essas campanhas, visando aumentar gradativa-

mente o volume dos recicláveis a serem coletados. A eficácia desse plano será auferida, de um 

lado pelo aumento do volume de coleta, e de outro pela redução da porcentagem dos rejeitos 

(produtos não reciclados) sobre a quantidade bruta de resíduos coletados. 

 

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

timento de todos os setores envolvidos com a gestão adequada dos RSUs em especial o cidadão, 

conforme determina a Lei Federal 12.305/10 em seus artigos artigo 6º inciso VII e parágrafo 

único do artigo 30º, respectivamente. 

 

Os serviços de divulgação, incluindo elaboração do material, impressão, distribuição, palestras, 

veiculação na mídia, entre outros, serviços são uma parte das ações exigidas no plano de edu-

cação ambiental e serão de responsabilidade da Contratada. 

 

Os veículos coletores com carroceria tipo gaiola, equipado com guindauto, deverão ser equipa-

dos com todos os respectivos sistemas de segurança previstos nas normas regulamentadoras da 

Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, com ênfase às Normas Regulamentadoras (NR’s): 

NR1 (Disposições Gerais); NR6 (EPI); NR12 (Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipa-

mentos); NR17 (Ergonomia) e NR35 (Trabalho em Altura). 
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Os veículos coletores tipo gaiolas, equipado com guindauto, de materiais recicláveis devem ser 

dotados em suas cabines de acomodação, durante o transporte: bancos individuais com uso de 

cintos de segurança do tipo 3 pontos com refrator, nos assentos dianteiros próximos as portas, 

e do tipo subabdominal nos assentos intermediários, bem como apoio individual de cabeça nas 

4 posições (motorista e até 3 coletores); atendendo Resolução do Conselho Nacional de Trânsito 

CONTRAN nº 518 de 29 de janeiro de 2015. 

 

Durante a condução do gari no momento da execução do trabalho de coleta de materiais reci-

cláveis, no sentido que se possibilite a operacionalização dos serviços; determina-se atender 

não só todas as recomendações descritas acima como também a Norma Técnica no 07/2016; 

Câmara Temática Esforço Legal, CONTRAN, bem como a NBR 14599 da ABNT que especi-

fica os requisitos técnicos para implementos rodoviários e requisitos técnicos de Segurança para 

coletores Compactadores de materiais recicláveis; os veículos coletores, nesse aspecto, deverão 

ser dotados de plataformas ergonômicas visando a segurança dos coletores, quando em trânsito 

durante os serviços de coleta. 

 

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. 

 

6.6.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.6.2.1. 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 georreferenciados inse-

ridos no sistema de monitoramento, em tempo real, da operação diária dos Pontos de Entrega 

Voluntária - PEV, 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: 

 

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 Irregularidade (RI) 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 cumprido uma regularidade (fora do intervalo de horário). 

 

6.6.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 
 
 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 
 
 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.6.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

6.7. Parâmetro IO-1.7 - Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos 

 

6.7.1. Escopo dos Serviços 

 

O serviço de varrição manual compreenderá a limpeza manual programada dos passeios, sarje-

tas, 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 a ser considerado deverá ser o seguinte: 
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Varrição Manual de Vias e Logradouros Públicos (km/ano) 

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 

 

Nota: As respectivas extensões descriminadas no quadro acima consideram o conceito de eixo 

de rua como sendo executar 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 requisitos e métodos de 

ensaio para sacos plásticos destinados ao acondicionamento de lixo. 

 

Uma vez cheios, os sacos deverão ser dispostos nos passeios, de onde serão recolhidos pela 

equipe do serviço de coleta regular. Através desse serviço, os resíduos da varrição manual serão 

transportados e pesados na balança localizada no Complexo Delta juntamente com os resíduos 

domiciliares, para em seguida serem encaminhados para a disposição adequada. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar equipes compostas por varredores equipados com 

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

plásticos. Além das equipes, também participarão deste serviço profissionais nas funções de 

encarregado e fiscal de varrição. 

 

A abrangência e a periodicidade com que deverá ser executado o serviço de varrição manual 

variarão em função das características de cada local, podendo ter frequências de acordo com as 

necessidades locais. 

 

Este serviço deverá ser executado nos períodos diurno, das 07h às 15h20, e noturno, das 15h20 

às 22h40, de 2ª feira a sábado, podendo ser estendido como plantão para domingos e feriados. 
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A Nota desse Parâmetro de Desempenho será calculada conforme discriminado a seguir. 

 

6.7.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.7.2.1. 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 monitoramento, em 

tempo real, dos setores de varrição percorridos pelas equipes, confrontando-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 veri-

ficadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, conforme o se-

guinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não for executado um setor de varrição no dia. 

 

 

 

 



 Página 44 de 121 

 

6.7.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 
 
 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.7.3. Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

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

 

NPD 1 = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
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Nota 1 - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

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

 

6.8.1. Escopo dos Serviços 

 

O serviço de varrição manual de praças públicas compreenderá a limpeza manual programada 

dos passeios, calçadões e locais revestidos, nas áreas das praças, seguido do agrupamento e 

acondicionamento dos resíduos, disponibilizando-os para a coleta manual e o transporte. 

 

Os resíduos serão acondicionados e disponibilizados para a coleta em sacos plásticos, conforme 

a especificação da Norma NBR 9191 da ABNT, que estabelece os requisitos 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 do serviço de coleta domiciliar manual. Na sequência, terão o tratamento já descrito 

na coleta manual regular. Para esse serviço, a CONCESSIONÁRIA mobilizará equipes com-

postas por varredores equipados com lutocar, munidos de ferramentas adequadas, como vas-

sourão, vassourinha, pazinha e sacos plásticos. 

 

A abrangência e a periodicidade com que será executado o serviço de varrição manual de praças 

públicas dependerão das características de cada local, podendo ter frequências de acordo com 

as necessidades locais. Esse serviço será executado nos períodos diurno, das 07h às 15h20, e 

noturno, das 15h20 às 22h40, de 2ª feira a sábado, podendo ser estendido com plantões para 

domingos e feriados. 
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A critério da CONTRATANTE, os serviços poderão sofrer intervalos maiores ou menores, 

desde que por problemas decorrentes de inundações, eleições, eventos municipais e outros mo-

tivos relevantes devidamente justificados, sendo de inteira responsabilidade da futura CON-

CESSIONÁRIA, 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 seguinte: 

Varrição Manual de Praças Públicas (m²/ano) 
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 67.200.000 103.200.000 

          

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

103.200.000 103.200.000 103.200.000 103.200.000 103.200.000 103.200.000 103.200.000 103.200.000 103.200.000 103.200.000 

          

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

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 

 

6.8.1.1. 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 monitoramento, em 

tempo real, dos setores de varrição percorridos pelas equipes, confrontando-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 veri-

ficadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de Regularidade, conforme o se-

guinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 Não for executado um setor de varrição no dia. 

 

6.8.1.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 
 
 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.8.2. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
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Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

6.9. Parâmetro IO-1.9 - Varrição Mecanizada de Vias e Logradouros Públicos 

 

6.9.1. Escopo dos Serviços 

 

O serviço de varrição mecanizada compreenderá a limpeza mecanizada programada das prin-

cipais vias e logradouros públicos, onde ocorre o acúmulo de resíduos, 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 ape-

nas para a execução dos serviços com segurança pelas equipes de serviço manual. 

 

A varrição mecanizada evitará o acúmulo de resíduos nos locais onde o sistema manual não 

consegue atuar e que, certamente, poderia causar comprometimento do sistema de drenagem de 

águas pluviais. 

 

A varredeira mecânica deverá percorrer as vias públicas, retirando por sucção a vácuo os resí-

duos acumulados nos meios-fios e sarjetas. O sistema de varrição mecanizada deverá ser exe-

cutado por equipamento específico. 

 

No conjunto do equipamento de varrição mecanizada, constituído por chassi, caçamba de ar-

mazenamento dos resíduos e reservatório de água, devem estar inclusos também as vassouras 

laterais, vassouras centrais, bocais de sucção, motor estacionário, turbina de sucção e de mais 

acessórios necessários ao adequado desenvolvimento dos serviços. 
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O equipamento também deverá estar provido de todos os dispositivos de segurança operacional, 

como painéis internos para o comando dos processos da varredeira e, com relação ao trânsito, 

sistema de iluminação adequado. 

 

Para este serviço, a Contratada deverá disponibilizar equipe composta por ajudantes, operador 

de varredeira mecânica, munidos de ferramentas adequadas, como vassourão e pá. 

 

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

cias e os horários estipulados no respectivo Plano de Trabalho, aprovado pelo DLU. 

 

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

todos os fatores de segurança no trânsito, para que não seja prejudicado a fluidez do tráfego de 

veículos nas vias a serem atendidas. 

 

Este serviço será executado 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 previstos no 

Projeto Básico, sendo de inteira responsabilidade da Contratada, o atendimento ao disposto na 

legislação trabalhista ou outros dispositivos legais em decorrência dessa exigência. 

 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser o seguinte, lembrando que a mobilização 

do equipamento deverá estar prevista na composição dos respectivos custos associados: 

 

Varrição Mecanizada em Vias Públicas (km/ano) 

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 este serviço estão apresentadas no  

Anexo VIII-C. 
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6.9.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.9.2.1. 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 monitoramento, em 

tempo real, dos setores de varrição percorridos pelos veículos de varrição mecanizada, confron-

tando-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: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não for executado um setor de varrição no dia; 

 Não for cumprida uma tarefa. 
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6.9.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 

 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.9.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
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Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

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

Feiras Livres 

 

6.10.1. Escopo dos Serviços 

 

O serviço de coleta dos resíduos orgânicos gerados nos locais públicos onde se realizam feiras 

livres consiste na coleta desses resíduos 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 disposição 

final em local previamente definido pela contratante. 

 

Esse serviço será executado de forma mecanizada em 12 (doze) feiras livres diariamente, de 

terça a domingo, conforme Anexo VIII-A, Relação de Feiras Livres. O critério adotado de ins-

talação dos contêineres considerou a instalação de 4 (quatro) contêineres por feira livre, sendo  

2 (dois) deles para o acondicionamento dos resíduos recicláveis e os outros 2 para os resíduos 

orgânicos. 

 

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

rados quando da finalização do evento. A instalação dos contêineres será feita após uma cam-

panha de sensibilização e informação ao munícipe usuário e permissionários, acerca da impor-

tância da implantação do sistema que deverá ser feita assim que for dada a ordem de serviço 

para a contratada. 
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Os contêineres deverão ser higienizados mecanicamente, sempre após os seus usos e assim que 

removidos, devendo essa lavagem ser realizada na garagem da contratada, por meio de lava-

contêineres, instalado sobre um caminhão específico de chassi 1723 ou similar e equipamento 

tipo tanque com compartimentos para água limpa e água servida de no mínimo 4.000 L. 

 

A mão-de-obra para esse serviço de lavagem deverá conter 01(um) motorista e 01 (um) aju-

dante. Esta lavagem deverá ser feita em sistema fechado com uso de produtos desengordurantes 

e bactericidas devendo seu descarte ser 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 ocorres 

sempre que finalizado o evento da feira livre, haja vista que o recipiente armazena material 

orgânico que pode atrair vetores e odores não desejáveis. 

 

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

nica necessária, para que em todo momento o lote de contêineres esteja em perfeitas condições 

de utilização. 

 

Qualquer recipiente ou peça, quebrados ou roubados, serão substituídos num 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 acessórios 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 coletores compacta- 

dores. 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. 

 

Os veículos coletores deverão apresentar capacidade volumétrica da caçamba coletora de 15 ou 

19 m³ e providos de lift que tem o objetivo de viabilizar os procedimentos de realizar o içamento 

dos contêineres acompanhados pelos 02 (dois) coletores. 
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Para este serviço, a CONCESSIONÁRIA deverá também mobilizar equipes compostas por, no 

mínimo, 02 (dois) coletores e 01 (um) motorista, acompanhados de 01 (um) caminhão coletor 

compactador de no mínimo 15 m³ (podendo ser de 19 m³) equipado com lift para içamento dos 

contêineres bem como ferramentas adequadas, como vassourão, pá e garfo. 

 

Ressaltamos ainda, quanto aos aspectos de produtividade, cada equipe de trabalho deverá exe-

cutar os respectivos serviços em 3 (três) feiras diariamente. 

 

Os veículos coletores deverão ser equipados com todos os respectivos sistemas de segurança 

previstos nas normas regulamentadoras da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, com 

ênfase às Normas Regulamentadoras (NR’s): NR1 (Disposições Gerais); NR6 (EPI); NR12 

(Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos); NR17 (Ergonomia) e NR35 (Trabalho 

em Altura). 

 

Os veículos coletores compactadores de resíduos devem ser dotados em suas cabines de aco-

modação, durante o transporte: bancos individuais com uso de cintos de segurança do  

tipo 3 pontos com refrator, nos assentos dianteiros próximos as portas, e do tipo subabdominal 

nos assentos intermediários, bem como apoio individual de cabeça nas 4 posições (motorista e 

até 3 coletores); atendendo Resolução do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN nº 518 de 

29 de janeiro de 2015. 

 

Em havendo necessidade de previsão de um 4° coletor para determinado serviço, este deverá 

ser transportado em veículo extra diretamente ao setor de trabalho, ou entre setores e/ou ao 

retorno a sua base de serviço. 

 

Durante a condução do gari no momento da execução do trabalho de coleta de resíduos, no 

sentido que se possibilite a operacionalização dos serviços; determina-se atender não só todas 

as recomendações descritas acima como também a Norma Técnica no 07/2016; Câmara Temá-

tica Esforço Legal, CONTRAN, bem como a NBR 14599 da ABNT que especifica os requisitos 

técnicos para implementos rodoviários e requisitos técnicos de Segurança para coletores Com-

pactadores de Resíduos Sólidos; os veículos coletores, nesse aspecto, deverão ser dotados de 

plataformas ergonômicas visando a segurança dos coletores, quando em trânsito durante os ser-

viços de coleta. 
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Os resíduos assim coletados e armazenados nos contêineres de 1 m³ de PEAD serão conduzidos 

até o local de pesagem que será o seguinte endereço, ou em outro local a ser definido pela 

contratante: 

 

 Complexo Delta: Estrada do Mão Branca - Caminho Municipal 331 - Bairro Ribeirão; 

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

02 (duas) vias, sendo que: 
 
 

 A primeira via será entregue à Coordenadoria Setorial de Limpeza Urbana, para con-

ferência;  
 

 A segunda via à CONCESSIONÁRIA no ato da pesagem. 

 

A CONCESSIONÁRIA manterá arquivado o registro de cada operação no sistema informati-

zado (via eletrônica), de modo a qualquer momento poder reproduzir os dados de cada opera-

ção. 

 

A descarga dos resíduos provenientes da limpeza de feiras livres far-se-á no Aterro Sanitário 

Municipal, localizado no Complexo Delta, na Estrada do Mão Branca - Caminho Municipal 

331: 

 
 
 Bairro Ribeirão, ou em outros locais a serem definidos pela contratada, para eventuais reci-

clagens e compostagens. 

 

O serviço de limpeza e lavagem dos locais públicos onde se realizam feiras livres consiste das 

seguintes etapas: 

 

 Limpeza da área e agrupamento dos resíduos;  

 Lavagem com jateamento d'água sob pressão. 

 

A primeira etapa a ser realizada compreende a limpeza manual, a ser iniciada imediatamente 

ao término da primeira feira programada para o plano de trabalho dessa equipe de limpeza 

pública, determinado pela desmontagem das barracas e retirada total dos materiais, de forma a 

liberar as áreas para a execução do serviço. 

 



 Página 56 de 121 

Os ajudantes promoverão o agrupamento de todos os resíduos recolhidos em um único ponto, 

armazenando-os em contêineres de 1000 L de PEAD, cuja instalação e manutenção é de res-

ponsabilidade da Contratada, onde os resíduos serão coletados por um veículo do serviço de 

coleta manual, que os conduzirá até o local de pesagem que será o seguinte endereço: 

 
 
 Complexo Delta: Estrada do Mão Branca - Caminho Municipal 331, Bairro Ribeirão. 

 

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

02 (duas) vias, sendo que: 

 
 
 A primeira via será entregue à Coordenadoria Setorial de Limpeza Urbana, para conferên-

cia; e segunda via à CONCESSIONÁRIA no ato da pesagem. 

 

A CONCESSIONÁRIA manterá arquivado o registro de cada operação no sistema informati-

zado (via eletrônica), de modo a qualquer momento poder reproduzir os dados de cada opera-

ção. 

 

A descarga dos resíduos provenientes da limpeza de feiras livres far-se-á no Aterro Sanitário 

Municipal, localizado no Complexo Delta, na Estrada do Mão Branca - Caminho Municipal 

331, Bairro Ribeirão. 

 

Concluídos os serviços de limpeza e de retirada dos detritos soltos, deverá ter início a segunda 

etapa representada pela lavagem das áreas, através de jateamento d’água com pressão suficiente 

para extração dos detritos e líquidos impregnados nos pisos. 

 

Esta operação de lavagem poderá ser realizada com a utilização de água de reuso, conforme 

determina a Lei Municipal no 12.532 de 24 de abril de 2006 e deverá ser acompanhada de apli-

cação de produtos desinfetantes aromatizados, nos locais onde foram comercializados pescados 

e carnes. 

 

Os contêineres deverão receber manutenção corretiva e preventiva bem como serem lavados e 

higienizados periodicamente pela Contratada. 
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Para o serviço de limpeza e lavagem de até 04 (quatro) feiras livres por dia, a Contratada de- 

verá mobilizar uma equipe composta por, no mínimo, 04 (quatro) ajudantes e 02 (dois) moto-

ristas, acompanhados de 01 (um) caminhão tanque de 10.000 l, dotado de grupo gerador para 

acionamento do compressor da bomba de água sob alta pressão, e um veículo utilitário tipo 

Kombi ou similar, para transporte dos funcionários, munidos de ferramentas e produtos ade-

quados, como vassourão, pá, garfo, sacos plásticos, produtos desinfetantes e aromatizantes. A 

referida equipe também deverá disponibilizar 12 contêineres de 1000 litros, sendo 4 (quatro) 

contêineres para cada feira. 

 

O serviço de operação de limpeza e lavagem de feiras livres deverá ser realizado conforme 

programação de locais, dias e horários indicados pelo DLU. 

 

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

deste serviço deverá ser feita de acordo com a presente especificação, estando previstas  

04 (quatro) equipes por dia. 

 
 
Varrição Manual, Lavagem e Desinfecção de Feiras Livres                   (un/ano)  

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 

          

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

3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 

          

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

3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 3.536 

 

6.10.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.10.2.1. 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. 
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A avaliação de regularidade será feita através de registros fotográficos georreferenciados inse-

ridos 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 co-

leta representará um registro no sistema. 
 
 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Regularidade, conforme o seguinte: 

 
 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não for executado um setor programado; 

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

 Não for cumprida uma tarefa. 

 

6.10.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

 

 



 Página 59 de 121 

 

 

 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.10.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 
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6.11. Parâmetro IO-1.11 - Lavagem Especial de Locais Públicos 

 

6.11.1. Escopo dos Serviços 

 

O serviço de lavagem especial de locais públicos consistirá na aplicação de procedimentos es-

pecíficos onde as condições são extremamente desfavoráveis devido à necessidade de remoção 

de graxas, colas, resinas e outros resíduos, impregnados nos pisos e paredes e, portanto, onde 

não é recomendável uma simples lavagem convencional. 

 

Faz parte da relação de locais públicos a serem atendidos por este serviço as escadarias, passa-

relas, calçadas de pontes e de viadutos e outros, a serem indicados pelo DLU. Além destes 

locais, este serviço também complementará o serviço de Operação de Limpeza Especial de 

Calçadões, anteriormente especificado. 

 

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 seguinte: 

 

Lavagem Especial de Locais Públicos (m²/ano) 

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 

 

Enquanto um ajudante manipulará a mangueira e dirige o jateamento, tomando o cuidado para 

que a água não atinja áreas indesejáveis, o restante utilizará as ferramentas e aplica os materiais 

tenso ativos para a remoção dos resíduos impregnados, como detergentes, removedores e de-

sinfetantes. 
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Após o término da lavagem especial, a área deverá encontrar-se perfeitamente utilizável, prin-

cipalmente por pedestres e, portanto, isenta de condições que possam oferecer riscos de aciden-

tes, como poças de água, excesso de produtos químicos não removidos e outros. 

 

Para o serviço de lavagem especial de locais públicos, a CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar 

uma equipe composta por ajudantes, motorista e caminhão tanque de 10.000 L, dotado de grupo 

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

ferramentas e produtos adequados, como vassourão, vassourinha, pá, espátula e materiais ten-

soativos. 

 

Esta operação de lavagem deverá prioritariamente ser realizada com a utilização de água de 

reuso, conforme determina a Lei Municipal nº 12.532, de 24 de abril de 2006, e deverá ser 

acompanhada de aplicação de produtos desinfetantes aromatizados. 
 
 

O serviço de lavagem especial de locais públicos deverá ser realizado nos locais indicados pelo 

DLU, conforme a programação de dias e horários do Plano de Trabalho, respeitando uma escala 

de prioridades a ser estabelecida pelo DLU. 

 

O serviço será executado de 2ª feira a sábado, no período diurno, das 07h às 15h20, isolando as 

áreas para não interferir com a circulação dos pedestres. 

 

6.11.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.11.2.1. 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 georreferenciados inse-

ridos no sistema de monitoramento, em tempo real, dos locais públicos que receberão o serviço 

de lavagem especial. 
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Os registros deverão ser disponibilizados em tempo real para a Fiscalização. Cada evento re-

presentará um registro no sistema. 
 
 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Regularidade, conforme o seguinte: 

 
 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não for executado um evento programado; 

 Não for disponibilizada equipe adequada (em desconformidade com o definido no Plano de 

Trabalho). 

 

6.11.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

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 
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RI≥25% 0 

 

Os registros de Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 

 

 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.11.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

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

 

6.12.1. Escopo Técnico Operacional dos Serviços 

 

O serviço referente à operação de limpeza especial de calçadões tem o objetivo de atender às 

necessidades específicas da região central da cidade, onde alguns locais se caracterizam por 

uma intensa movimentação de pedestres. 
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O serviço será executado de 2ª feira a sábado, podendo ser extrapolado para domingos e feria-

dos, das 07h às 15h20 e das 15h20 às 22h40. 

 

A operação de limpeza especial de calçadões é constituída pela varrição manual, varrição e 

coleta motorizadas, afastamento e armazenamento temporário dos resíduos descartados irregu-

larmente no piso dos calçadões e passeios centrais. 

 

O serviço consistirá na varrição dos calçadões, realizada tanto manualmente como com o auxí-

lio de um triciclo motorizado com sistema de aspiração frontal. 

 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser de no mínimo 73.896 m², área estimada 

dos calçadões de Campinas, devendo ser realizado diariamente inclusive aos domingos e feria-

dos, em 2 (dois) turnos de trabalho. 

 

Os resíduos varridos manualmente serão acondicionados em sacos plásticos de 100 lts posicio-

nados dentro dos lutocares e, quando estes 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 neste veículo motorizado até um ponto escolhido no limite 

periférico do calçadão, onde ficarão armazenados em contêineres de 1.000 L, de onde deverão 

ser coletados pela equipe de coleta domiciliar regular. 

 

Os resíduos aspirados pelo triciclo também deverão ser conduzidos para esses mesmos contêi-

neres de armazenamento para posteriormente serem coletados pelo sistema de coleta domiciliar. 

 

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

domiciliar deverão ser destinados, após pesagem, a Unidade de Transferência e Transbordo 

localizada no aterro sanitário Delta A, até que não se implante o CIVAR. 

 

Todos os veículos carregados desses resíduos deverão seguir os mesmos procedimentos de pe-

sagem dos demais resíduos ali destinados (unidade de transferência e transbordo - Delta A), 

através de pesagem, e registro no sistema de controle eletrônico para o gerenciamento do sis-

tema de limpeza urbana. 
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Para este serviço, a Contratada deverá mobilizar uma equipe composta por varredores, operador 

e motorista, acompanhados de 01 (um) triciclo com sistema de aspiração frontal e comparti-

mento de 100 litros, no mínimo, adquirido no mercado nacional ou por processo de importação, 

01 (um) veículo motorizado de pequeno porte com cesto aramado de 1,5 m³ e 03 (três) lutocares 

de 240 L, munidos de ferramentas adequadas, como vassourão, vassourinha, pazinha e sacos 

plásticos de 200 L. 

 

O serviço de operação de limpeza especial de calçadões deverá ser realizado conforme a pro-

gramação de locais e de frequências definidos acima e que são referências para a elaboração do 

Plano de Trabalho, a ser aprovado pelo DLU. 

 

6.12.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.12.2.1. 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 foto-

gráficos georreferenciados 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 tabela a seguir: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 
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 Não for executado um evento programado; 

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

 Não forem cumpridos os quantitativos previstos nesse projeto básico. 

 

6.12.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 

 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.12.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

 

 

 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

6.13. Parâmetros IO-1.13 - Limpezas Manual de Bocas de Lobo 

 

6.13.1. Escopo dos Serviços 

 

O serviço de limpeza manual de drenagens urbanas consistirá na limpeza e desobstrução de 

bocas de lobo, poços de visita e galerias de águas pluviais, com a respectiva remoção dos de-

tritos. 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser o seguinte: 

 
 

Limpeza Manual de Bocas de Lobo (un/ano) 

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 

 

Uma equipe de coletores bueiristas, utilizando ferramentas apropriadas, deverão destampar os 

dispositivos, desalojar os detritos acumulados e remover os materiais que estavam obstruindo 

a passagem das águas. 
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O fornecimento da água para a lavagem deverá ser de responsabilidade da CONCESSIONÁ-

RIA, devendo ser utilizada prioritariamente água de reuso, conforme determina 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 umidade, não 

poderá ser carregado antes de sua total desidratação, sob pena de provocar incômodos, como 

derramamentos, sujeira, odor e até acidentes. 

 

Neste caso, deverá permanecer por algum tempo junto ao próprio local de onde foi retirado, até 

que a maior parte da umidade evapore. 

 

Os resíduos retirados dos dispositivos deverão ser acumulados no local do serviço para, após 

secos, serem transportados por caminhão basculante devidamente equipado com sistema de co-

bertura de carga. 

 

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

lança localizada no Aterro Delta A e, após a pesagem, ao aterro de destinação. Depois da im-

plantação do CIVAR, a pesagem ocorrerá neste local. 

 

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

02 (duas) vias, sendo que: 

 
 
 A primeira via será entregue à Coordenadoria Setorial de Limpeza Urbana, para conferên-

cia; 

 A segunda via à Contratada, no ato da pesagem. 

 

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. 

 

Caberá à CONCESSIONÁRIA efetuar o levantamento das bocas de lobo existentes no muni-

cípio, apresentando tal levantamento em uma planta planimétrica, em escala compatível, à me-

dida que for executando os trabalhos de desobstrução, sem qualquer ônus para o DLU. 
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Efetuado o levantamento das bocas de lobo de uma determinada área, a CONCESSIONÁRIA 

ficará desobrigada da apresentação de novo levantamento do local onde o serviço já foi execu-

tado anteriormente, e o levantamento será repassado, sem ônus, para o Setor de Cadastramento 

do Município de Campinas. 

 

6.13.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.13.2.1. 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 foto-

gráficos georreferenciados 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: 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 Não for executado o serviço programado (evento programado no Plano de Trabalho); 

 Não for cumprida uma tarefa. 

 

6.13.2.2. Avaliação da Qualidade - Nota de Qualidade - NQ 
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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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

 

 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 
 
 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.13.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 
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1 50% 

0 100% 

 

6.14. Parâmetros IO-1.14 - Desobstrução Mecanizada de Bocas de Lobo 

 

6.14.1. Escopo dos Serviços 

 

Para o serviço de limpeza mecanizada de drenagens urbanas, a CONCESSIONÁRIA deverá 

mobilizar uma equipe composta por coletores bueiristas, munidos de ferramentas adequadas, 

como vassourão, enxada, pá, garfo, carrinho de mão e cone de sinalização e com EPIs especí-

ficos, uma vez que poderão ter contato com materiais insalubres. 

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

jato conjugado com hidrovácuo, que deverão ficar posicionados na frente de trabalho, conforme 

o Plano de Trabalho a ser aprovado pelo DLU. 

 

O serviço de limpeza mecanizada de drenagens urbanas deverá ser realizado conforme a pro-

gramação de locais, dias e horários do Plano de Trabalho. O serviço será executado de 2ª feira 

a sábado, no período diurno, das 07h às 15h20, 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 

 

6.14.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.14.2.1. 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. 
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A avaliação de regularidade será feita através de registros fotográficos georreferenciados inse-

ridos no sistema de monitoramento, em tempo real, das bocas de lobo desobstruídas, confron-

tando-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: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não for executada uma programação; 

 Não for cumprida uma tarefa. 

 

6.14.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação 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: 

 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade - NR 

0%≤RI<5% 5 

5%≤RI<10% 4 
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10%≤RI<15% 3 

15%≤RI<20% 2 

20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 

 

Os registros de Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 

 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.14.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

6.15. Parâmetro IO-1.15 - Limpeza Mecanizada de Bolsões de Entulho 

 

6.15.1. Escopo dos Serviços 

 

O serviço de coleta de resíduos da construção civil compreenderá a remoção, carga e transporte 

de todo o tipo de entulho (Classe II B da NBR 10.004 da ABNT) de pequenos geradores, de 

locais de armazenamento temporário (Ecopontos) autorizados 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 seguinte: 
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Limpeza Mecanizada de Bolsões de Entulho (un/ano) 

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, 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 CONCESSIONÁRIA deverá obedecer às normas de conduta e procedimentos operacionais 

determinados pela unidade de disposição final, onde for descarregar os materiais coletados. 

 

Para este serviço, a CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar equipes compostas por ajudantes, 

operador e motoristas, acompanhados de retroescavadeira tipo 580 H ou similar e caminhões 

basculantes e munidos de ferramentas adequadas, como carrinhos de mão, vassourões e pás. 

 

O serviço de coleta e transporte de resíduos da construção civil deverá ser realizado ao longo 

das vias e logradouros e em áreas públicas, desde que identificados os pontos de descarte irre-

gular. 
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A periodicidade com que deverá ser executado este serviço será definida pelas necessidades 

detectadas ao longo do Contrato. O serviço será executado de 2ª feira a sábado, sempre no 

período diurno, das 07h às 15h20. 

 

A remoção destes resíduos, gerados e armazenados em obras particulares, continua a ser de 

inteira responsabilidade de seu gerador, conforme prevê a Resolução CONAMA 307/2005, de-

vendo estar acondicionados em caçambas particulares e seu transporte por empresas especiali-

zadas para os locais devidamente licenciados e autorizados para dispô-los. 

 

6.15.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

6.15.2.1. 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 georreferenciados inse-

ridos no sistema de monitoramento, em tempo real, dos setores de coleta percorridos pelos ve-

ículos de coleta, 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: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 
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 Não for executada uma programação; 

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

 

6.15.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 

 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.15.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 



 Página 77 de 121 

6.16. Parâmetro IO-1.16 - Instalação e Reposição de Papeleiras 

 

6.16.1. 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 pedes-

tres; obrigando a um esforço enorme no sistema de varrição pela falta de recipientes específicos 

para esse acondicionamento. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá cadastrar todas as papeleiras/lixeiras públicas, devidamente ge-

orreferenciadas, durante o 1° ano da Concessão. 

 

A instalação dessas papeleiras deverá atender a um Plano de Trabalho a ser desenvolvido pela 

CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo DLU, com as seguintes premissas: 

 
 
 As papeleiras deverão apresentar capacidade volumétrica de 50 L, sendo confeccionadas 

em PEAD, e protegidas contra raios ultravioletas. Deverão ser dotadas de tampa e instala- 

das sob suporte metálico de 1,5 m altura, considerado o sistema de fixação da peça no solo 

em 0,5 m; 
 
 Instalar as papeleiras previstas para cada ano, no prazo máximo dos primeiros 6 meses do 

respectivo ano; 

 Integrar essas papeleiras ao serviço de varrição manual, sendo dotadas de sacos plásticos de 

50 L cada, com os respectivos recolhimentos sistemáticos dos resíduos ali acondicionados; 
 
 Acondicionar os resíduos de pequeno volume descartados pela população. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá repor ou complementar as papeleiras nas quantidades mínimas 

indicadas no quadro a seguir. 

 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser o seguinte: 

 

Instalação ou Reposição de Papeleiras (un/ano) 

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 
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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 

 

6.16.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

 

 

6.16.2.1. 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 monitoramento, em 

tempo real, dos setores de coleta percorridos pelas equipes de limpeza de papeleiras confron-

tando-os com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados em tempo real para a Fiscalização. Cada setor de co-

leta representará um registro no sistema. 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Regularidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) 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. 
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6.16.2.2. 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 CONCESSIONÁRIA em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir 

da notificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade - 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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 
 
 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.16.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 
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5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

 

 

 

 

 

6.17. Parâmetro IO-1.17 - Implantação, Operação e Manutenção de Ecopontos 

 

6.17.1. Escopo dos Serviços 

 

6.17.1.1. Implantação de Ecopontos 

 

Deverão ser implantados 28 novos Ecopontos conforme, as quantidades e cronologia indicadas 

no quadro 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 - 

          

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 vici-

ados). 

 

6.17.1.2. Operação e Manutenção de Ecopontos 
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O Ecoponto deverá ser utilizado pela população como forma voluntária de entrega de resíduos 

que permanecem temporariamente no local, até que sejam transferidos para as respectivas uni-

dades de tratamento e disposição final. 

 

O controle de chegada e saída de material no Ecoponto deverá ser realizado sistematicamente 

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-tra-

tamento através da picagem dos galhos pelo uso de um picador móvel. 

 

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 con-

duzida até o local de tratamento ou de disposição final, sendo que a carga deverá estar devida-

mente coberta, para evitar o espalhamento do material para fora da caçamba. 

 

Os materiais recicláveis, fiscalizados e acompanhados por representantes das cooperativas de 

sua região, receberão atendimento pelo próprio sistema de coleta seletiva, que realizará a remo-

ção dos materiais depositados nos contêineres, transportando-os para a posterior pesagem e 

triagem junto às cooperativas de recicláveis respeitando o decreto Municipal nº 19.934/18 re-

ferente a distribuição desses materiais. 

 

Caso ocorra material reciclável excedente depositado fora dos contêineres, esses deverão ser 

acondicionados em sacolas de náilon de 2 m³ (tipo Big-Bag), para posteriormente serem trans-

feridos 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, tubo de imagem e outros deverão ser, 

quando possível, acondicionados em bombonas de PEAD de 200 l; devendo permanecer devi-

damente abrigados sob a tenda, até serem transportados para a Unidade de Armazenamento 

Temporário específico (Ecoponto Central - DLU ou outro a ser indicado pela contratante), para 

posterior destino final adequado. 
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Para os resíduos de óleo comestível está previsto o acondicionamento do material em bombonas 

de PEAD de 200 L, que permanecerão armazenadas na unidade para, posteriormente, serem 

removidas pelo sistema público de coleta específica já existente e encaminhados para a coope-

rativa de transformação desses materiais. 

 

Para garantir um nível de qualidade dos serviços prestados, todas as máquinas, equipamentos e 

ferramentas deverão estar em perfeitas condições de trabalho, devendo ser providos e substituí-

dos de imediato, sempre que necessário. 

 

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. 

 

6.17.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.17.2.1. 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 de abertura e fechamento de Eco-

ponto, inseridos no sistema de monitoramento, em tempo real, da operação diária do Ecoponto, 

confrontando-os com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados em tempo real para a Fiscalização. Cada dia operaci-

onal 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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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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não for aberto ao uso; 

 Não for disponibilizado recipiente adequado para recebimentos dos materiais; 

 Não forem cumpridas as metas de instalação dos novos Ecopontos. 

6.17.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade - 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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 

 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

 

 
 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

6.18. Parâmetro IO-1.18 - Implantação, Operação e Manutenção de Pontos Verdes 

 

6.18.1. Escopo dos Serviços 

 

6.18.1.1. Implantação de Pontos Verdes 

 

Deverão ser implantados os Pontos Verdes conforme as quantidades indicadas no quadro a se-

guir: 

Implantação dos Pontos Verdes (un) 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

10 - - - - - - - - - 

          

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

2 - - - - 2 - - - - 

          

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

- - - - - - - - - - 
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6.18.1.2. Operação e Manutenção de Pontos Verdes 

 

Esse serviço compreenderá a operação, manutenção, remoção e transporte das galharias e podas 

de vegetação depositados nesses equipamentos públicos, de forma voluntária pela população. 

 

O Ponto Verde será utilizado pela população como ponto de entrega de resíduos, os quais per-

manecerão temporariamente no local, até que sejam transferidos para as respectivas unidades 

de tratamento e disposição final. 

 

O controle de chegada e saída de material no Ponto Verde será realizado sistematicamente 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 poli-

guindaste, 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 caçamba. 

 

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 possuir aspecto visual adequado com 

relação à pintura e conservação. 

 

São previstos 14 Pontos Verdes (10 existentes e 4 novos), providos cada um com 4 Caixas 

Brooks de 5 m³ cada (2 em uso e 2 em trânsito), a serem fornecidas pela CONCESSIONÁRIA. 

O transporte para a destinação final dos resíduos coletados nessas caixas deverá ser feito por 

caminhões tipo poliguindaste trucados. 

 

Para a realização dos serviços previstos, a 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. 

 

6.18.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 
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A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.18.2.1. 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 georreferenciados diá-

rios 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 disponí-

vel de cada ponto verde representará um registro no sistema. 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Regularidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não for disponibilizada caixa brooks no ponto verde; 

 Não for realizada a limpeza das caixas brooks; 

 Não forem cumpridas as metas de implantação dos novos pontos verdes. 

 

6.18.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 
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Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade - 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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 

 

 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.18.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

6.19. Parâmetro IO-1.19 - Destinação e Disposição Final dos RSUs para Aterro Sanitário 
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6.19.1. Escopo Técnico Operacional dos Serviços 

 

Nesta atividade estão consideradas as operações de Transferência e Transbordo dos RSUs  

(RSU = RSD+RSP), que após serem submetidos aos sistemas de coleta domiciliar e pública 

serão destinados a Unidade de Transferência e Transbordo, para posterior transporte e disposi-

ção final no aterro sanitário. 

 

Inicialmente, antes da implantação do CIVAR, tanto os resíduos sólidos domiciliares como 

resíduos públicos deverão ser encaminhados para disposição final em aterro sanitário, conside-

rando os quantitativos existentes no item 1.2.15 do Anexo VII – Plano Municipal de Gestão 

Integrada de RSU, 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 complexo para tratamento 

antes de sua disposição final. 

 

Durante os 5 (três) primeiros anos da concessão, até que se implante o CIVAR, a Unidade de 

Transferência e Transbordo a ser utilizada é aquela unidade já existente de propriedade Muni-

cipal, localizada nas dependências do Aterro Sanitário Delta A. 

 

Após a implantação do CIVAR, as operações de Transbordo serão efetuadas em Estação 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. 

 

6.19.1.1. Serviços de Transferência Transbordo - Operação 

 

Os serviços de transbordo/transferência deverão ser executados numa Estação de Transbordo e 

Transferência - ETT, a ser disponibilizada pela CONTRATANTE, através de unidade existente. 

 

Conforme mencionado acima, durante os 5 primeiros anos da concessão, até que se implante o 

CIVAR, a Unidade de Transferência e Transbordo a ser utilizada é aquela unidade já existente 

de propriedade Municipal, localizada nas dependências do Aterro Sanitário Delta A. 

 

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. 
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A operação deverá considerar a descarga do material dos veículos coletores e a carga e o trans-

porte 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 identifi-

cado, pesado e encaminhado até o pátio de descarga, onde os resíduos serão lançados direta-

mente neste local. 

 

O primeiro estágio do sistema de transferência consistirá no descarregamento dos resíduos no 

pátio de descarga pelos veículos coletores, onde são agrupados mecanicamente pela Pá Carre-

gadeira em forma de pilhas, para o posterior carregamento das carretas. 

 

Os resíduos serão agrupados com o objetivo de garantir área de manobra 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 descrito. 

 

A escavadeira hidráulica realizará o carregamento das carretas, retirando os resíduos do pátio 

de descarga, acomodando-os e espalhando os resíduos na carreta de forma uniforme, com o 

objetivo de maximizar a carga e realizando, no final, a compactação e regularização da super-

fície superior, para facilitar a cobertura. 

 

6.19.1.2. Serviços de Transporte ao Aterro 

 

Os serviços de transporte deverão ser realizados em conformidade com a legislação de trans-

porte, para aterros licenciados e adequados ambientalmente. 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter registros dos transportes, de forma a garantir a total 

rastreabilidade das viagens efetuadas. 
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6.19.1.3. 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 licencia-

dos, e atender aos Parâmetros de Desempenho relacionados à redução dos percentuais de rejei-

tos enviados. Todos os serviços de destinação serão de responsabilidade da CONCESSIONÁ-

RIA. 

 

6.19.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.19.2.1. 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 de início e fim de operação diária 

inserida no sistema de monitoramento, em tempo real, dos serviços de pesagem, execução das 

células e execução dos serviços associados, confrontando-os com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados em tempo real para a Fiscalização. Cada dia operaci-

onal representará um registro no sistema. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Regularidade, conforme o seguinte: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 
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 Não for aberto o aterro, desconsiderados os impedimentos meteorológicos; 

 Não for executado serviço associado. 

 

6.19.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 
 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade - 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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 
 
 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.19.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
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Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

 

 

 

 

6.20. Parâmetro IO-1.20 - Transporte de Chorume 

 

6.20.1. Escopo dos Serviços 

 

O serviço de transporte consistirá no transporte do chorume captado no Aterro Sanitário  

Delta A e do produzido no CIVAR. 

 

6.20.1.1. Drenagem de Líquidos Percolados 

 

O sistema de drenagem e armazenamento de líquidos percolados consistirá na captação e enca-

minhamento desses líquidos para reservatório de acúmulo onde, posteriormente, serão removi-

dos e tratados em unidade externa. 

 

6.20.1.2. Tubo de Ligação Fosso/Reservatório - Tubo de PEAD de 200 mm 

 

A tubulação que interliga o fosso de recepção ao reservatório de acúmulo é em PEAD, com 

diâmetro de 200 mm, sendo que os efluentes serão submetidos a um gradeamento primário em 

poços de inspeção a montante da entrada do reservatório, com o objetivo de remoção das im-

purezas mais grosseiras, enviando para o reservatório, apenas chorume ou líquidos percolados. 

 

6.20.1.3. Reservatório de Acúmulo de Líquidos Percolados 
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Estes reservatórios são constituídos de anéis de concreto armado pré-moldado encaixados uns 

aos outros por um sistema ponta e bolsa, até atingir a altura necessária para o volume de cho-

rume previamente determinado. 

 

Estes reservatórios apresentam forma cilíndrica, com dimensões de 3,0 m de diâmetro por  

5,0 m de profundidade, com volume de, aproximadamente, 35 m³, suficiente para receber líqui-

dos provenientes do pátio de recepção e águas de lavagem provenientes da limpeza e manuten-

ção dos pátios de carga e descarga. 

 

 

 

Os reservatórios de acúmulo de líquidos percolados foram dimensionados levando-se em con- 

sideração 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 contaminadas devendo, portanto, ser enca-

minhadas para o sistema de acúmulo de chorume. 

 

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 esgota fossa pelo me-

nos 01 (uma) vez por dia, e transporte desses líquidos para as unidades de tratamento externo 

(ETE Piçarrão - SANASA). 

 

 

6.20.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.20.2.1. 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. 
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A avaliação de regularidade será feita através dos registros fotográficos georreferenciados in-

seridos no sistema de monitoramento, em tempo real, dos eventos de transporte de chorume, 

confrontando-os com o Plano de Trabalho. 

 

Os registros deverão ser disponibilizados em tempo real para a Fiscalização. Cada evento re-

presentará um registro no sistema. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Regularidade, conforme o seguinte: 

 

 

 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 

 Não forem executados os serviços de coleta adequada de chorume; 

 Não for executada a destinação adequada do chorume. 

 

6.20.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 
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Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade - 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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 

 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.20.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

6.21. Parâmetro IO-1.21 - Manutenção, Encerramento e Monitoramento do Aterro  

Sanitário 

 

6.21.1. Escopo dos Serviços 
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As atividades de manutenção do Aterro Sanitário Delta A demandarão a execução continuada 

dos serviços descritos a seguir. 

 

6.21.1.1. Serviços de Monitoramento Ambiental e Geotécnico 

 

Os serviços de monitoramento ambiental e geotécnico serão executados nas instalações exis-

tentes e compostos por ações de análise das águas superficiais, águas subterrâneas, líquidos 

percolados e no monitoramento dos maciços. 

 

 

 

 

6.21.1.2. Águas Superficiais - CONAMA 357/2005 

 

Este serviço consistirá 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 localiza-

dos nos limites periféricos do Aterro Sanitário e/ou de sua gleba. 

 

A coleta e análise das amostras deverá ser realizada por técnicos especializados da equipe da 

CONCESSIONÁRIA ou de empresa terceirizada previamente aprovada pelo DLU, bem como 

por laboratórios devidamente credenciados pelo INMETRO, munidos de frascos e equipamen-

tos de coleta padrão, além de equipamentos normatizados de análises de campo, de tal forma 

que a qualidade e a representatividade das amostras sejam garantidas. 

 

Os parâmetros a serem analisados deverão seguir o determinado pela Resolução  

CONAMA 357/2005 ou a que vier substituí-la, quanto ao corpo d’água existente nas proximi-

dades e denominado Ribeirão das Cobras. 

 

Os serviços de coleta e análise das águas superficiais deverão ser consolidados através de rela-

tórios e laudos de ensaio assinados por profissional competente, e encaminhados ao DLU em 

vias impressa e digitalizada, contendo os resultados obtidos, as interpretações e comparações 
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com os valores de referência das Resoluções CONAMA, bem como as proposições corretivas 

para eventuais ocorrências. 

 

Para este serviço, a Contratada deverá mobilizar um serviço especializado de análise laborato-

rial, a ser submetido previamente à aprovação pelo DLU. 

 

A periodicidade de execução deverá ser confirmada pelos órgãos ambientais, atualmente defi-

nida como semestral. Considera-se que deverão ser monitorados, no mínimo, 03 (três) pontos 

de amostragem, com frequência de análise semestral. 

 

 

6.21.1.3. Líquidos Percolados - Artigo 18 do Decreto 8.468/76 e CONAMA 430/2011 

 

Este serviço consistirá na coleta de amostras e análises laboratoriais dos líquidos percolados 

gerados no interior do maciço de resíduos do Aterro Sanitário. 

 

Os serviços de coleta e análise físico-química dos líquidos percolados, também conhecidos por 

chorume, deverão contemplar todas as atividades envolvidas, ou seja: amostragem, análises 

laboratoriais e emissão de laudos e relatórios finais. 

 

Para efeito desta Licitação, foram considerados 02 (dois) pontos localizados estrategicamente, 

de forma a permitir a caracterização de: 

 
 
 Efluente antes do reservatório de chorume; 

 Efluente após o reservatório do chorume. 

 

O número de pontos de amostragem poderá aumentar de acordo com a necessidade de conhe-

cimento da qualidade do chorume gerado, ou em eventuais pontos de afloramento, principal-

mente ao longo da gleba do Aterro Sanitário Delta A. 

 

A coleta das amostras deverá ser realizada por técnicos especializados da equipe da CONCES-

SIONÁRIA 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 representatividade das amostras sejam garantidas. 
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Os parâmetros a serem analisados deverão seguir o determinado pelo Decreto 8.468, de 

08/09/76 do Estado de São Paulo e CONAMA 430/2011. 

 

Os serviços de coleta e análise dos líquidos percolados antes e após tratamento deverão ser 

consolidados através de relatórios e laudos de ensaio assinados por profissional competente, e 

encaminhados ao DLU em 3 (três) cópias impressas e 1 (uma) digitalizada, contendo os resul-

tados obtidos, as interpretações e comparações com os valores de referência dos supracitados 

Decretos, bem como as proposições corretivas para eventuais ocorrências. 

 

Para este serviço, a Contratada deverá mobilizar um serviço especializado de análise laborato-

rial, a ser submetido previamente à aprovação pelo DLU, cujo laboratório deverá necessaria-

mente ser acreditado pelo INMETRO. Este serviço se limitará à extensão territorial da gleba do 

Complexo Delta. 

 

A periodicidade de execução deverá ser confirmada pelos órgãos ambientais. Considera-se que 

deverão ser monitorados, no mínimo, 02 (dois) pontos de amostragem, com frequência de aná-

lise semestral. 

 

6.21.1.4. Águas Subterrâneas - Decisão de Diretoria CETESB nº 256/2016/E de 22/11/2016 

 

Este serviço consistirá na coleta e análise físico-químicas das águas subterrâneas 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 (dezesseis) pontos de amostra-

gem, com análise semestral, de forma a possibilitar a identificação de qualquer poluição no 

aquífero subterrâneo. 
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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 garantidas. 

 

Os parâmetros a serem analisados deverão seguir o determinado pela 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 re-

latórios e laudos de ensaio assinados por profissional competente, e encaminhados ao DLU em 

vias impressa e digitalizada, contendo os resultados obtidos, as interpretações e comparações 

com os valores de referência da supracitada Portaria, bem como as proposições corretivas para 

eventuais ocorrências. 

 

Para este serviço, a CONCESSIONÁRIA deverá mobilizar um serviço especializado de análise 

laboratorial, a ser submetido previamente à aprovação pelo DLU. 

 

A periodicidade de execução deverá ser confirmada pelos órgãos ambientais. Considera-se que 

deverão ser monitorados, no mínimo, 16 (dezesseis) pontos de amostragem, com frequência de 

análise semestral. 

 

6.21.1.5. Monitoramento Geotécnico 

 

O monitoramento geotécnico será feito será feito através de leituras quinzenais dos marcos su-

perficiais para avaliação das velocidades de deslocamento e das leituras mensais das pressões 

neutras nos piezômetros existentes. 

 

6.21.1.6. Equipe Técnica de Monitoramento Ambiental e Geotécnico 

 

Este serviço consistirá no monitoramento ambiental e geotécnico do maciço de resíduos e das 

obras de terra complementares, através da interpretação das medições efetuadas na rede de ins-

trumentação composta por poços de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas, pi-

ezômetros e marcos superficiais de deslocamento instalados em todo o território do Aterro. 
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O monitoramento ambiental e geotécnico será baseado no Plano de Monitoramento aprovado 

pelos órgãos ambientais, que determina todas as variáveis a serem investigadas, bem como a 

frequência, limites de alerta, procedimentos básicos para situações emergenciais e outras. 

 

Independentemente dessas exigências, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, mensalmente, 

o Relatório de Diagnóstico e Monitoramento, a ser entregue ao DLU, em vias impressa e digita- 

lizada, 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; 

 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 só-

lidos em Aterros Sanitários. 

 

6.21.1.7. Manutenção do Aterro Sanitário Delta A  

 

6.21.1.7.1. Manutenção de Drenagens de Águas Pluviais 

 

As águas pluviais deverão escoar pelo local através de um sistema de drenagem de águas plu-

viais constituído por canaletas de concreto seção trapezoidal, caixas de passagem e passagem 

em tubos de concreto de 800 mm de diâmetro. Esse sistema deverá ser mantido. 

 

Nos locais em que as canaletas necessitam de mudança de direção ou em locais onde se deseja 

alterar o sistema de escoamento aberto para tubos enterrados, deverão ser construídas caixas de 

passagem em alvenaria de blocos estruturais de 19 x 19 x 39, para interligar esses diferentes 

elementos de drenagem. 



 Página 101 de 121 

 

6.21.1.7.2. Manutenção de Caixas de Passagem em Alvenaria Estrutural 

 

Este serviço consistirá na manutenção e restauração de caixas de passagem que interligam os 

demais dispositivos do sistema de drenagem superficial do maciço de resíduos. 

 

As águas recolhidas pelas canaletas de concreto deverão ser conduzidas até as caixas de passa-

gem, de onde sairão para as travessias das bermas e descidas em talude. 

 

Para as atividades de reconstrução e manutenção deverão ser observadas as seguintes 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 assentamento dos blocos estru-

turais; 
 
 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. 

 

6.21.1.7.3. 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 representam um dos dis- positivos 

do sistema de drenagem superficial, que auxiliam a preservar os taludes e bermas contra os 

processos de erosão. 

 

Para as atividades de reconstrução e manutenção deverão ser observadas as seguintes 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 profundi-

dades estabelecidas pela equipe de topografia, observando-se as declividades da base das 

canaletas no próprio terreno. 
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A abertura da vala deverá ser executada com retroescavadeira com concha “gabarito”, sendo 

que o material escavado deverá ser espalhado na lateral da escavação 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; 
 
 Nos locais onde ocorrer a movimentação excessiva do maciço de lixo, provocando racha- 

duras na estrutura de concreto, os dispositivos de drenagem deverão ser reformados pelos 

mesmos procedimentos descritos anteriormente. 

 

6.21.1.7.4. 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 resis-

tência à erosão superficial e recompondo as características da paisagem local. 

 

Para a execução desse serviço será adotado o sistema de leivas, que consiste na utilização de 

placas de gramas já desenvolvidas em viveiros e que são transportadas para o plantio nos locais 

indicados e/ou definidos pelo DLU. 

 

Para o bom desenvolvimento vegetal, deverá ser previamente espalhada sobre o talude a ser 

protegido uma camada de, pelo menos, 5 cm de solo de regularização, com características sa-

tisfatórios para o plantio. 

 

Deverão ser utilizadas leivas, de preferência nativas ou adaptadas à região, com dimensões uni-

formes, 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 sua 
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cobertura com uma camada de terra, compactada levemente com soquete de madeira ou de 

ferro. 

 

O plantio deverá ser feito, preferencialmente, nos 02 (dois) 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. 

 

Quando houver necessidade, a irrigação deverá ser feita com o caminhão tanque com disposi-

tivo 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 CONCESSIONÁRIA. 

 

6.21.1.7.5. Manutenção da Barreira Vegetal 

 

As atividades do Aterro Delta Campinas geram impactos ambientais onde, dentre eles, podemos 

destacar a dispersão de odores provocados pela exposição de resíduos 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 particula-

dos 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 eventualmente podem 

ser gerados pelos resíduos urbanos, consistirá na implantação de barreira 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 Sansão do Campo, intercaladas com espaçamento de 

3 m. 
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As outras funções da barreira vegetal se devem ao fato desta barreira servir também de anteparo 

visual, oferecendo ainda condições de a área ser incorporada à paisagem 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 espessura em todo o perímetro da área. 

 

6.21.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

 

6.21.2.1. 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 dos eventos de monitoramento e 

manutenção dos aterros no sistema de monitoramento, em tempo real, 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: 

 

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 Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 
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 Não for executado um evento programado. 

 

6.21.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade - 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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

 
 
 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.21.3. 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 desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 
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Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

 

 

6.22. Parâmetro IO-1.22 - Implantação e Operação de Contêineres Subterrâneos 

 

6.22.1. Escopo dos Serviços 

 

A futura CONCESSIONÁRIA utilizará e instalará, no mínimo, 6 conjuntos de contentores, 

cada um com 04 contêineres de 1000 L, em locais a serem definidos pelo DLU, caracterizados 

pela alta movimentação de pessoas e pouco espaço para o acondicionamento dos resíduos em 

vias e logradouros públicos. 

 

Os contentores subterrâneos são lixeiras subterrâneas que oferecerão várias soluções aos usuá-

rios 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 utilização do mesmo 

caminhão e equipe da coleta mecanizada tradicional. 

 

O atendimento mínimo a ser considerado deverá ser o seguinte: 
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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 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 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 

 

Os resíduos a serem armazenados neste sistema são os orgânicos e não recicláveis. 

 

6.22.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A seguir está detalhada como será realizada a avaliação do Parâmetro de Desempenho. 

 

6.22.2.1. 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 monitoramento, 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 e 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: 

 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade - NR 

0%≤RI<5% 5 

5%≤RI<10% 4 

10%≤RI<15% 3 
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Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade - NR 

15%≤RI<20% 2 

20%≤RI<25% 1 

RI≥25% 0 

 

Os Registros de Irregularidade (RI) serão confirmados quando: 

 Não for disponibilizado contêiner, conforme o Plano de Trabalho; 

 Não for executada a limpeza regular conforme o Plano de Trabalho. 

 

 

6.22.2.2. 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 Concessionária em prazo inferior a 12 horas, contabilizados a partir da no-

tificação no SAC. 

 

Da análise dos registros serão verificadas as Irregularidades validadas e determinada a Nota de 

Qualidade, conforme o seguinte: 

 

Variação do Registro de Irregularidade Nota de Regularidade - 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 Irregularidade (RI) serão configurados quando ocorrerem os seguintes eventos: 

  

 Não houver ação corretiva pela CONCESSIONÁRIA; 

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

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

 

6.22.3. Cálculo da Nota do Parâmetro de Desempenho 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será dada pela seguinte relação: 
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NPD = 65%NR + 35%NQ 

 

A Nota do Parâmetro de Desempenho será aplicada na Contraprestação Parcial desse índice, 

podendo gerar um desconto, conforme o seguinte: 

 

 

 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

4 5% 

3 10% 

2 30% 

1 50% 

0 100% 

 

6.23. Parâmetro IO-2 Operação do CIVAR /UTMB – Unidade de Tratamento Mecânico 

e Biológico 

 

6.23.1. Escopo 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá iniciar a operação do CIVAR, através da unidade de tratamento 

mecânico e biológico, a partir do Ano 6 de Concessão e mediante a ordem de início de serviço 

expedida pela contratante, garantindo a produtividade e eficiência adequada. 

 

Os procedimentos deverão atender à legislação vigente, principalmente no âmbito ambiental e 

da segurança e saúde do trabalho. 

 

A 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 estabelecem a triagem e separação de recicláveis. 
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Deverão ser separados 10% dos recicláveis em peso do RSD determinado pela NBR 10.006 

ABNT na unidade de tratamento mecânico biológico. 

 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela destinação adequada de todos os produtos reci-

cláveis, considerando as seguintes ações: 

 

 Triagem e separação; 

 Comercialização dos materiais; 

 Envio e/ou transporte ao destinatário; 

 Controle de Certificação dos Destinatários, cujo objetivo é garantir o recebimento do mate-

rial e de que o destinatário é apto a realizar este serviço. 

Todas as receitas de comercialização de recicláveis serão regidas por regramento específico do 

Contrato. 

 

6.23.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

Indicador de desempenho relacionado à operação do CIVAR, a avaliação do Parâmetro de de-

sempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o cumprimento da meta preestabele-

cida. 

 

Entende-se que a nota será ou 5 ou 0, ou seja, respectivamente atende ou não atende ao parâ-

metro: 

 Atende: CIVAR inicia a operação na data estipulada e com todos os equipamentos com 

funcionamento adequado; 

 Não Atende: Não atende ao estipulado. 

 

Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 

 

6.24. Parâmetro IO-3 – CIVAR / Produção de CDR (Combustível Derivado de Resíduos) 
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6.24.1. Escopo 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá implementar uma linha de produção de Combustível Derivado 

de Resíduos - CDR, até o fim do Ano 7, cuja produção mínima deverá obedecer ao balanço de 

massa indicado acima neste Projeto Básico. 

 

A composição estimada deste CDR está baseada principalmente nos rejeitos inorgânicos dos 

resíduos domiciliares e públicos, oriundos da unidade de tratamento mecânico biológico, como 

também nos rejeitos gerados no processo de triagem das cooperativas de reciclagens. 

 

A madeira que é incorporada ao CDR provem dos resíduos públicos coletados nos ecopontos e 

pontos verdes, como também na URM-Usina Recicladora de Materiais, além das podas de ve-

getação. 

 

Portanto, sua composição será variável, mas enfatizando que os materiais inorgânicos que o 

compõem serão apenas os REJEITOS dos processos de triagem e reciclagem, ambas atividades 

consideradas prioritárias neste processo de reciclagem máxima. 

 

Os fatores a seguir relacionados balizam esta afirmação: 

 

 O CDR entrará em operação no início do Ano 8 do Contrato, quando as ações de sensibili-

zação e mobilização social voltadas a segregação de materiais recicláveis na fonte para pos-

terior reciclagem deverão estar consolidadas; 

 Ampliação sistemática e gradual da coleta seletiva na fonte de geração dos resíduos bem 

como nos Ecopontos e contêineres de entrega voluntaria de material 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 fixada para os materiais recicláveis está 

vinculada aos respectivos valores de contraprestações devidos ao concessionário. 

 

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 12305/2015 - 

PNRS. 
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A comercialização do CDR produzido dentro dos critérios acima mencionados deverá ser feita 

de acordo com as regras, normativas e diplomas legais vigentes. 

 

6.24.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

Indicador de desempenho relacionado à produção de CDR a partir do material segregado na 

unidade de tratamento mecânico, a avaliação do Parâmetro de desempenho se dará pela nota de 

desempenho, que avaliará o cumprimento da meta preestabelecida. 
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Entende-se que a nota será ou 5 ou 0, ou seja, respectivamente atende ou não atende ao parâ-

metro: 

 

 Atende: Produção de, no mínimo 10% de CDR, em relação ao volume de RSDs gerado no 

Município; 

 Não Atende: Não atende ao estipulado. 

 

Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

 100% 

 

6.25. Parâmetro IO-4 – CIVAR / Operação do Tratamento de Orgânicos 

 

6.25.1. Escopo 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá implementar compostagem aeróbica ou anaeróbica, através de 

processos acelerados de decomposição da matéria orgânica no início do Ano 10, cuja produção 

mínima deverá obedecer ao balanço de massa indicado acima neste Projeto Básico. 

 

Fica vedada a compostagem de resíduos orgânicos via processos naturais de decomposição da 

matéria orgânica ao ar livre por razões temporais e ainda por ser atividade atrativa a pássaros. 

 

6.25.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

Indicador de desempenho relacionado à operação do tratamento de orgânicos, a avaliação do 

Parâmetro de desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o cumprimento da 

meta preestabelecida. 

 

Entende-se que a nota será ou 5 ou 0, ou seja, respectivamente atende ou não atende ao parâ-

metro: 

 

 Atende: Processamento de 100% do material orgânico recebido; 

 Não Atende: Não atende ao estipulado. 
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Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 

 

7. SOCIOAMBIENTAL 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá executar serviços de cunho socioambiental, que contemplem o 

relacionamento com os usuários, através de um serviço de atendimento e de ações de educação 

ambiental continuada. Deverá desenvolver ações de apoio às cooperativas de recicláveis e as-

sociações de catadores. 

 

Os Indicadores de Desempenho Socioambientais estão descritos nos subitens a seguir. 

 

7.1. Parâmetro IS.1 - Serviço de Atendimento aos Cidadãos - SAC 

 

7.1.1. Escopo 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá implementar um serviço de atendimento aos Cidadãos funda-

mentado nos seguintes serviços: 

 
 
 Atendimento telefônico 0800 24 horas por dia e 7 dias por semana; 

 Integração do SAC com o Sistema de denúncias públicas da PMC - 156; 

 Site de relacionamento através das redes sociais; 

 Software de controle das reclamações/sugestões, com disponibilização em tempo real dos 

dados ao DLU; 

 Relatórios mensais de eventos de reclamações e sugestões com ações de resposta, contendo 

as medidas de intervenção visando reduzir ou neutralizar as inadequações observadas. 

 

7.1.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

Este indicador fiscalizará os cumprimentos dos prazos máximos para atendimento de solicita-

ções. A fiscalização será realizada pelo PODER CONCEDENTE, em conformidade com os 

padrões estabelecidos. 
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O índice de atendimento (IA) será o percentual de situações atendidas dentro dos prazos esta-

belecidos, em relação ao número total de solicitações procedentes no período, sob responsabi-

lidade da futura CONCESSIONÁRIA. 

 

A pontuação mensal para o quesito Atendimento será: 

 IA ≥ 90%; 

 80% ≤ IA ≤ 90%; 

 60% ≤ IA ≤ 80%; 

 50% ≤ IA ≤ 60%; 

 IA < 50%. 

 

A Avaliação do Parâmetro de desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o 

cumprimento da meta preestabelecida. 

 

Entende-se que a nota será ou 5 ou 0, ou seja, respectivamente atende ou não atende ao parâ-

metro: 

 

 Atende: Quando atender os parâmetros abaixo; 

 Não atende: Quando IA < 50%. 

 

Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 

 

 

7.2. Parâmetro IS.2 - Educação Ambiental 

 

7.2.1. Escopo 

 

A Contratada deverá elaborar um Plano de Educação Ambiental de acordo com as premissas 

da PNRS (Capitulo III - artigo 8o e inciso VIII) e da Política Municipal Educação Ambiental 

(Lei 14961/15) e seu Plano Municipal de Educação Ambiental - PMEA (Lei Municipal 

15.440/17). 
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Deverá também sistematizar a aplicação deste plano, após a aprovação da PMC e junto a um 

grupo de implementação e acompanhamento da Política Municipal de Educação Ambiental - 

GIA / PMEA (a ser criado pela PMC) e do DLU. 

 

Entre as diretrizes do Plano de Educação Ambiental, deverá estar previsto: 

 

 Promover a participação da sociedade nos processos de educação ambiental; 

 Fomentar e viabilizar ações socioeducativas nas unidades de conservação, parques, outras 

áreas verdes destinadas a conservação ambiental para diferentes públicos, respeitando as 

potencialidades de cada área; 

 Promover a formação continuada e a instrumentalização de educadores ambientais, entre 

outros; 
 
 Promover a participação efetiva e prioritária dos catadores e catadoras nos processos de 

implementação e desenvolvimento de educação ambiental ao longo de todo o período con-

tratual; 
 
 Cronograma de ações mensais de implantação das etapas de trabalho. 

 

O serviço continuado de educação ambiental deverá ser fundamentado nas seguintes ações: 

 

 Ações sistemáticas e contínuas por todo o período contratual, realizando abordagens de cu-

nho educativo desde a fonte de geração até a disposição final de RSU, com ênfase na hie-

rarquia de gestão dos resíduos definida pela Lei Federal 12305/2010 (PNRS), ou seja, não 

geração, minimização, reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final; 

 

 Implementação de Programas de Educação Ambiental, de forma continuada, intersetorial e 

transversal, visando atender à necessidade de divulgação da Responsabilidade Ambiental 

de todos os envolvidos na cadeia de geração dos resíduos, com foco nas premissas estabe-

lecidas pelo Plano Municipal de Educação Ambiental, Lei no 15.440/2017; 

 Campanhas educativas de sensibilização e mobilização social junto aos munícipes e agentes 

multiplicadores em todos as etapas dos processos de reciclagem na fonte de geração, com 

frequência mínima semestral, referente aos serviços de coleta seletiva manual e mecanizada 

de materiais recicláveis I.O-6 e I.O-7 deste projeto básico, respectivamente; 
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 Aulas de Meio Ambiente e Consciência Ambiental em todos próprios públicos Municipais 

onde serão implantados o serviço de coleta seletiva mecanizada em PEVs conforme defi-

nido no I.O- 1.8 deste projeto básico; 

 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 processos de 

triagem das cooperativas de recicláveis, dos atuais 25% em média, para 10%, bem como au-

mentar a quantidade de materiais recicláveis na origem, dos atuais 2% para 15%, obedecendo 

a relação de 10% nos serviços de coleta porta a porta (segregação na fonte) e 5% nos pontos de 

entrega voluntária - PEVs e Ecopontos, acrescidos ainda de mais 10% de recicláveis segregados 

na unidade de tratamento mecânico biológico do CIVAR, totalizando 25% dos RSD, de acordo 

com o balanço de massa descrito nesse projeto básico. 

 

A respectiva redução dos índices de rejeitos nos processos de triagem das cooperativas de reci-

clagem, todavia, depende diretamente da efetiva participação do Munícipe nos processos de 

segregação na origem dentro que estabelece os princípios de responsabilidade compartilhada 

previstos na PNRS - 12.305/10 e guardadas ainda a sazonalidade do mercado de materiais re-

cicláveis. 

 

7.2.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A Avaliação do Parâmetro de desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o 

cumprimento da meta preestabelecida. Entende-se que a nota será ou 5 ou 0, ou seja, respecti-

vamente atende ou não atende ao parâmetro: 

 Atende: Implantação das etapas de trabalho do Plano de Educação Ambiental dentro dos 

prazos previstos no respectivo cronograma de ações propostas pela licitante e aprovada pela 

Prefeitura Municipal de Campinas; 

 Não Atende: Não atende ao estipulado. 
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Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 

 

Parâmetro IS.3 - Apoio às Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais  

Recicláveis 

 

7.2.3. Escopo Técnico Operacional dos Serviços 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá prestar os serviços de apoio a todas as cooperativas e associa-

ções de catadores de materiais recicláveis devidamente cadastradas e legitimadas junto à Pre-

feitura de Campinas, através das seguintes metas e ações principais: Garantir a entrega de todos 

os materiais recicláveis de origem da coleta Seletiva mecanizada ponto a ponto (Ecopontos e 

pontos de entrega voluntaria - PEV), da ordem de 15% do total dos resíduos domiciliares gera-

dos, na sua meta final de projeto, conforme determina o PLANO MUNICIPAL SANEA-

MENTO BÁSICO e a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de RSU, aprovado pelo 

Decreto Municipal nº 21466/2021. 

 

a) Respeitar a distribuição dos materiais recicláveis coletados conforme mencionados anterior-

mente, previsto no Decreto Municipal nº 19.934/2018; 

 

b) Aporte financeiro da ordem de 25 milhões em termos de investimentos (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 remanescentes. O referido período de 10 anos para o desembolso de 25 milhões 

está associado e em perfeita consonância com o PLANO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁ-

SICO/RESÍDUOS SÓLIDOS-LIMPEZA PÚBLICA em especial a revisão do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de RSU, aprovado pelo Decreto Municipal nº 21466/2021. 

c) Destinação de 50% dos recursos advindos da comercialização dos materiais recicláveis obti-

dos na Unidade de Tratamento Mecânico Biológica do CIVAR, para o fundo especifico de 

reciclagem a ser criado por decreto municipal; 

 

d) Auxílio em treinamento e fornecimento de equipamentos de proteção individual e coletivo 

na área de engenharia de segurança e saúde ocupacional, obedecendo todas as NRs relativas ao 

assunto – Portaria 3214/1978 do MTE; 
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e) Caberá ao Conselho Gestor, formado por representantes da PMC, associação dos catadores, 

COMDEMA, a gestão do fundo específico para reciclagem, mencionado no item “c”, que de-

verá ser criado por decreto municipal, as seguintes atribuições; 

 

e.1) Definição das Unidades de Cooperativas a serem contempladas, considerando as necessi-

dades operacionais e estruturais, além das especificidades de cada uma; 

e.2) Estabelecer critérios para repartição dos recursos financeiros para infraestrutura física, for-

necimento de uniformes, EPIs, EPCs, mobiliário ergonômico, capacitação técnica operacional 

e/ou máquinas e equipamentos; 

e.3) Garantia da fiscalização das transferências e da efetiva aplicação dos respectivos recursos 

financeiros. 

 

Quando de interesse das cooperativas de recicláveis, a CONCESSIONÁRIA promoverá o com-

partilhamento de dados comerciais de compradores de materiais recicláveis, visando apoiar as 

relações de venda dessas cooperativas e associações, sempre de acordo com a  

Lei Federal nº 12.690/2012 que trata do cooperativismo e da Lei Municipal nº 14923/2014, que 

trata do Programa Municipal de Economia Solidária, gerido pela Secretaria Municipal de Tra-

balho e Renda. 

 

A criação de novas cooperativas bem como a inclusão dos “Catadores Autônomos” como agen-

tes protagonistas deste sistema continuará a ser responsabilidade do poder público, devendo 

estas, quando criadas e devidamente legitimadas, fazerem parte deste item da CONCESSIO-

NÁRIA. 

 

 

Continuará cabendo à Prefeitura de Campinas, quando atendidos os requisitos estruturais e le-

gais necessários, também a gradativa e contínua contratação direta das cooperativas de reciclá-

veis que, uma vez Contratadas serão remuneradas pela PMC, nos serviços próprios de coleta e 

triagem dos recicláveis. 
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Em havendo a efetivação desta concessão administrativa, a municipalidade efetuará processos 

licitatórios, se necessários, visando a contratação dos serviços de coleta seletiva porta a porta 

dos materiais recicláveis até que, depois de supridas as instâncias estruturais e legais, ocorra de 

forma efetiva esta atuação através da contratação direta das cooperativas de recicláveis. 

 

Garante-se assim, no município, a continuidade do atendimento dos serviços de coleta seletiva 

domiciliar (porta a porta) já existentes, bem como do processo de contratação direta das coope-

rativas de recicláveis legitimadas dentro do programa municipal de economia solidária, para 

esse serviço. 

 

 

7.2.4. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A Avaliação do Parâmetro de desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o 

cumprimento da meta preestabelecida. 

 

Entende-se que a nota será ou 5 ou 0, ou seja, respectivamente atende ou não atende ao parâ-

metro: 

 Atende: A futura CONCESSIONÁRIA cumpriu todas as metas acima elencadas. 
 

Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 

 

8. FINANCEIRO 

 

8.1. Escopo 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá executar serviços de controle financeiro do Contrato, visando 

manter informada a Administração Pública da sua situação contábil. 

 

Para isso, a CONCESSIONÁRIA contratará anualmente os serviços de auditoria independente, 

que deverá elaborar os Relatórios Financeiros, que conterão os balanços e demonstrativos con-

tábeis, em conformidade com a legislação vigente. 
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O Parâmetro de Desempenho IF-01 - Relatório Financeiro será o verificador de desempenho da 

Contratada. 

 

8.2. Forma de Avaliação do Parâmetro de Desempenho 

 

A Avaliação do Parâmetro de desempenho se dará pela nota de desempenho, que avaliará o 

cumprimento da meta preestabelecida. 

 

Entende-se que a nota será ou 5 ou 0, ou seja, respectivamente atende ou não atende ao parâ-

metro: 

 Atende: Entrega protocolada do Relatório Financeiro Auditado; 

 Não Atende: Não entrega do Relatório Financeiro Auditado. 

 

Quadro de Nota 

Nota - NPD 
Fator de Desconto da  

Contraprestação Parcial 

5 0% 

0 100% 

 

Quadros de Indicadores de Desempenho 

 

Está apresentado no ANEXO II-A, o quadro resumo de indicadores de desempenho que deverão 

ser seguidos pela Contratada. 

 

 

 

 
 


