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ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo a Contratação de Empresa para Operar a
Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU – CLASSE I I – B e Restos Vegetais(RV),
(Excluindo, Industrial, Domiciliar, Saúde, Mineração, Saneamento Básico, Agrossilvopastoris)
do Município de Capão da Canoa, sendo parte integra nte a Administração e Operação
de Área de Transbordo e Triagem (ATT)  e Administraç ão e Operação de até 10(dez)
Pontos de Entrega Voluntária (PEV) ;
A Empresa deverá recepcionar os resíduos resultantes das atividades referentes à limpeza
urbana de responsabilidade da Administração Pública (  limpeza de praças, varrições, vias,
podas, supressões, reformas, entulhos (incluindo os Volumosos) e Restos Vegetais). Na ATT
e  recepcionará  os  Resíduos  de  Pequenos  geradores  até  2,00  m3  de  volume  de  carga,
conforme prevê a Legislação vigente a seguir:
– Lei 12305/2010-Política Nacional de Resíduos Sólidos;
–  Resolução CONAMA 307/2002 – estabelece Diretrizes, critérios e procedimentos para a
Gestão de Resíduos da Construção Civil;
–  Resolução CONAMA 431/2011 –Altera o Art.  3º  da Resolução CONAMA 307/2002, que
estabelece nova classificação para o Gesso;
–  Resolução  CONAMA 448/2012  –Altera  o  Art.  2º,4º,5º,6º,8º,9º,10º  e  11º  da  Resolução
CONAMA 307/2002;

1. OBJETO:
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OPERAR A GESTÃO DE RE SÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS  –  RSU  –  CLASSE  –  II  –  B  E  RESTOS  VEGETAIS(R V),  (EXCLUINDO,
INDUSTRIAL,  DOMICILIAR,  SAÚDE,  MINERAÇÃO,  SANEAMENTO  BÁSICO,
AGROSSILVOPASTORIS),  DO  MUNICÍPIO  DE  CAPÃO  DA  CANOA,  SENDO  PARTE
INTEGRANTE  A  ADMINISTRAÇÃO  E  OPERAÇÃO  DE  ÁREA  DE  TR ANSBORDO  E
TRIAGEM  (ATT)  E  ADMINISTRAÇÃO  E  OPERAÇÃO  DE  ATÉ  10( DEZ)  PONTOS  DE
ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV);

2.  ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DA ÁREA DE TRANSBORDO E  TRIAGEM - ATT: A
área está localizada na Rua Manoel Alves Pereira s/nº, Bairro Parque Antártica, pertencente
ao Município, onde serão recepcionados pela CONTRATADA  os Resíduos Sólidos Urbanos-
RSU-CLASSE-II-B e Restos Vegetais (RV), resultantes das atividades referentes à limpeza
urbana de responsabilidade da Administração Pública (limpeza  de praças,  varrições,  vias,
podas,  supressões,  reformas,  entulhos,  os  volumosos).  Na  ATT serão  recepcionados  os
Resíduos descrito no Item 1. OBJETO;

OBSERVAÇÃO-1 : A CONTRATADA deverá fazer a remoção dos Resíduos Remanescentes
em até 60 (sessenta) dias após a instalação balança rodoviária, devidamente aferida;

Avenida Paraguassú, 1881 – Centro – Capão da Canoa – RS.
Fone: (051) 625-2112 – Ramal 240 – CEP 95.555-000

E-mail: gabinete.planejamento@capaodacanoa.rs.gov.br



                               ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
     PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

      SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO
Gabinete do Secretário

OBSERVAÇÃO 2:  Os resíduos provenientes do Grande Gerador, não serão recepcionados na
ATT,  são  de  responsabilidade  dos  Próprios  Geradores,  que deverão  ser  descartados  em
Áreas Privadas devidamente Licenciadas para recebimento destes resíduos no Município ou
fora da circunscrição Municipal;

2.1. INFRAESTRUTURA: 

2.1.1. O Município autoriza a CONTRATADA  a operar na área de sua propriedade situada na
rua Manoel Alves Pereira, s/nº, no Bairro Parque Antártica por tempo determinado pelo tempo
de vigência do Contrato;

2.1.2. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar uma balança rodoviária full eletrônica para
pesagem dos caminhões, execução do sobrepiso para a plataforma de concreto. A balança
deverá seguir as especificações conforme segue:

SISTEMA: 04 CÉLULAS
CARGA MÁXIMA: 40.000 kg
DIMENSÕES DA PLATAFORMA: 9,00 X 3,20 Metros
PLATAFORMA: Em concreto armado
INDICADOR: Eletrônico
A plataforma será apoiada sobre fundação em sapata de concreto armado e sua plataforma
deverá ser em concreto armado, conforme projetos específicos;

2.1.3. A CONTRATADA  deverá instalar uma Unidade Adminsitrativa (podendo ser Container
adaptado para escritório) de no mínimo 6,00 x 2,38 metros;

2.1.4.  A  CONTRATADA ,  deverá  instalar  Banheiro  Químico  ou  construir  FOSSA-FILTRO-
SUMIDOURO;

2.1.5.  A  CONTRATADA ,  manterá o local,  limpo, sempre de forma organizada de modo a
permitir a circulação do trânsito dentro da área;

2.1.6. Receber somente   Resíduos Sólidos Urbanos – RSU–CLASSE – II - B ( Excluindo,
Industrial, Domiciliar, Saúde, Mineração, Saneamento Básico, Agrossilvopastoris), e Restos
Vegetais;  resultantes  das  atividades  referentes  à  limpeza  urbana de responsabilidade  da
Administração  Pública  (limpeza  de  praças,  varrições,  vias,  podas,  supressões,  reformas,
entulhos,  os  volumosos), sem ônus  para  os  Carroceiros  Cadastrados  pela  Secretaria  de
Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária, dos Carroceiros Não Cadastrados e de Reboques
puxados por veículos leves, com capacidade máxima até 2,00 m3 (inclusive);

2.1.7.  Os  Resíduos  como  MDF,  MDP e  Aglomerados,  não  serão  recebidos  na  ATT,  por
conterem resina.  O destino  será  dado pelo  Gerador  do  Resíduo  junto  ao  Comércio  e/ou
Indústria; Caso seja identificado estes Resíduos misturados aos resíduos recebidos na ATT,
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serão dados o  Destino  Final  por  conta  e  ônus  da CONTRATADA,  não sendo onerado o
Município;

2.1.8. Receber os Resíduos de veículos do Município e de Empresa Terceirizadas autorizadas
pelo  Município  e  depositados  na  ATT,  que  fazem a  limpeza  urbana  e  outras  ações  que
possam gerar Resíduos Sólidos Urbanos(RSU);

2.2. OPERAÇÃO :

2.2.1. A CONTRATADA  deverá elaborar Proposta, Conforme ANEXO-III/Planilha de Preços,
de acordo com o presente Memorial Descritivo;

2.2.2.  A  CONTRATADA  deverá  identificar  a  origem do  resíduo  recepcionado,  inclusive  o
responsável  pela  entrega  do  resíduo.  Este  controle  deverá  ser  realizado  através  de  um
cadastro do responsável pela entrega, com identificação pessoal, endereço, cpf, identificação
do  veículo,  identificação  do  tipo  e  quantidade  do  resíduo  (m3);  conforme  modelo  a  ser
apresentado a previamente a FISCALIZAÇÃO do Município;

2.2.3. A CONTRATADA  deverá segregar/separar os resíduos recicláveis não perigosos, RSU-
CLASSE II - B e Restos Vegetais. Os mesmos deverão ser acondicionados separadamente
em baias cobertas, para destinação da Coleta seletiva Municipal;  cujo transporte será feito
pela Associação dos Agentes Econômicos Ecológicos de Capão da Canoa (Coleta Seletiva);

2.2.4.  Caso seja identificado,  misturado ao material  recebido,  resíduos classificados como
perigoso  CLASSE  –  I,  a  CONTRATADA  deverá  acumular  em  local  específico  para  sua
posterior  Destinação  Final,  para  empresas  devidamente  Licenciadas  às  expensas  da
CONTRATADA ;

2.2.5. A CONTRATADA  deverá disponibilizar funcionários para a Equipe Técnica, Operacional
e Infraestrutura para a realização dos serviços, bem como estrutura para o desenvolvimento,
das  soluções  e  prevenção  de  eventuais  problemas,  nomeando  um  responsável  para
administração das atividades;

2.2.6.  Toda  a  responsabilidade  e  as  despesas  decorrentes  da  Instalação,  Pessoal,
Infraestrutura, Manutenção, Operação, Leis Trabalhistas e Licenciamentos (Obras, Ambiental
e PPCI e outros que por ventura surgir por força de Legislação), será por conta e risco da
CONTRATADA ; 

2.2.7. Todos os conjuntos de transportadores de Resíduos na ATT, deverão ter Sistema de
Monitoramento, ou seja: controle de manifesto de entrada e saída, com envio das informações
e relatórios até o dia 20 (vinte) de cada mês a Fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente e
Planejamento do Município;

2.2.8. Toda a entrada de Resíduos serão pesados na ATT, com vistas a estudos e avaliação
do  tipo  e  origem dos  RSU.  Quando da  Saída  dos  resíduos  para  o  Destino  Final,  serão
pesados com vistas a Medição e Faturamento  da CONTRATADA ;
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2.2.9. O processamento dos resíduos deverá ser realizado fora da área da ATT, pois a área
encontra-se próximo a uma área residencial;

2.3. ESPECIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS PARA OPERAÇÃO NA AT T:

2.3.1. RSU CLASSE II – B (Inertes)e Restos Vegetais;

2.3.2. Considerar a Resolução específica para Resíduos Sólidos da Construção Civil - RSCC,
conforme as resoluções CONAMA, nº 307/2002, 431/2011 e 448/2012;

2.3.3.  Quando  identificados  porções  de  resíduo  CLASSE  I  –  PERIGOSOS,  quando  da
movimentação  dos  Resíduos  recebido,  estes  deverão  ser  armazenados,  transportados  e
destinados para locais devidamente licenciados, em conformidade com as Normas Técnicas,
por conta, ônus e às expensas da CONTRATADA ;

2.3.4.  Os  materiais  recicláveis  segregados,  Classe  II  –  B,  deverão  ser  acondicionados
separadamente para destinação da Coleta Seletiva Municipal; através da Coleta dos Veículos
da  Associação  dos  Agentes  Econômicos  Ecológicos  de  Capão  da  Canoa,  para  fins  de
reaproveitamento;

2.3.5. Em função da localização da ATT, o processamento dos resíduos deverá ser realizado
fora da ATT, na área da CONTRATADA , devidamente Licenciada;

2.3.6. A CONTRATADA  deverá, verificar " in loco" as condições atuais da ATT localizado a rua
Manoel  Alves  Pereira  s/nº,  Bairro  Parque  Antártica,  não  podendo  invocar,  posteriormente
desconhecimento  e/ou  informação  como  elemento  impeditivo  da  correta  formulação  da
Proposta;

2.3.7. Os veículos, máquinas e equipamentos envolvidos na operação da ATT, deverão estar
disponíveis 08 (oito) horas por dia, de segunda a sábado;

2.3.8. Nos, Domingos e Feriados; e nos casos de emergência/urgência; a  CONTRATADA ,
poderá operar com anuência da Secretaria do Meio Ambiente e  Planejamento, em todas as
suas operações, sob sua responsabilidade e ônus;

2.4. CARREGAMENTO E TRANSPORTE :

2.4.1. Os resíduos remanescentes e futuros deverão ser carregados e  transportados para
área devidamente Licenciada, conforme a Classe de cada resíduo; 

2.4.2. Os Resíduos RSU CLASSE II - B, estarão separados e organizado a disposição da
Associação dos Agentes Econômicos, Ecológicos de Capão da Canoa, que poderão fazer a
Coleta junto a ATT, para fins de reaproveitamento; Caso a Associação não tiver interesse em
coletar  estes  materiais  a  CONTRATADA  pode  comercializar,  ou  seja  sem  ônus  para  o
Município;
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2.4.3. Nenhum veículo poderá transitar sem que sua carga esteja totalmente coberta de forma
a impossibilitar  derramamento de resíduos sobre a via pública e logradouros, Os veículos
hermeticamente fechados não precisam ser enlonados;

2.5. ORGANIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DA A TT:

2.5.1. A área de carga e descarga deverão ser varridas, limpas pelo menos uma vez ao dia;
devendo ser adotadas as medidas de remoção de acumulo de materiais e sujeira, evitando a
proliferação de insetos e roedores;

2.5.2.  As  baias  deverão  sempre  estar  bem  organizadas  e  para  facilitar  a  remoção  dos
resíduos;

2.5.3.  A ATT,  é  local  que  serve  como  depósito  temporário  dos  Resíduos,  devendo  ser
transportado diariamente para a sua Destinação Final; 

2.5.3.1. A CONTRATADA  deverá fazer a remoção dos resíduos Remanescentes em até 45
(quarenta e cinco) dias após a instalação balança rodoviária, devidamente aferida;

2.5.3.2. Deverá a  CONTRATADA ,  construir  um local adequado, conforme ABNT – NBR –
12235, NBR-11174, para o armazenamento dos resíduos perigosos, assim como seu descarte
e Destinação Final, por sua conta e risco;

2.6. DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES : 

2.6.1. A CONTRATADA  deverá instalar, conforme o Memorial Descritivo itens, 2.1.2., 2.1.3. e
2.1.4., as estruturas previstas. A manutenção destas Estruturas serão por conta e ônus da
CONTRATADA ;

2.6.1.1. Após o encerramento do Contrato, o Municipio receberá da CONTRATADA,  através
de Termo de Doação, o Container, Unidade Sanitária e a Balança em condições de uso e
operação;  tendo  em  vista  que  a  CONTRATADA adquirirá  os  equipamentos,  que  serão
ressarcidos mediante faturamento pelo Municipio, após a Instalação das Estruturas;

2.6.2.  Como o local  é uma área residencial,  neste local  não comporta equipamentos que
geram ruídos  e  poeiras,  portanto a  CONTRATADA ,  acondicionará  os  Resíduos  de forma
adequada para o transporte ao Destino Final Licenciado;

2.6.3.  As  instalações  e  infraestruturas  (Energia  Elétrica,  Hidrossanitários,  etç...)  serão por
conta e risco, ônus e resposabilidade da CONTRATADA ;

2.6.4. Os veículos, máquinas e equipamentos envolvidos na operação da ATT, deverão estar
disponíveis 08 (oito) horas por dia, de segunda a sábado;
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2.6.5.  Nos Domingos e  Feriados  e  nos  casos  de emergência/urgência;  a CONTRATADA,
poderá operar com anuência da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento, em todas as
suas operações, sob sua responsabilidade e ônus;

2.7. SEGURANÇA NO TRABALHO :

2.7.1. Todos os funcionários deverão portar crachás de identificação e usar EPI(s) de acordo
com as características de cada serviço;

2.7.2. Deverão possuir no mínimo: Roupas de Segurança (camisas e calças de indigo-algodão
de alta densidade estrutural com mangas compridas), calçados de segurança com proteção
metálica, capacete de segurança, luvas tácteis, e de levantamentos de materiais pesados e 

abrasivos,  máscaras  para  poeira  e  produtos  químicos,  perneiras  etç.,  e  todo  o  material
necessário a atender a Legislação de Segurança do Trabalho;

2.7.3.  Deverão ser  previstos EPC(s),  que possibilitem maior  proteção aos funcionários na
operação de equipamentos de grande porte;

2.8. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA :

2.8.1. A CONTRATADA  será responsável pela guarda e vigilância,  da área da ATT, com 1
posto de vigilância  obrigatório,  no horário  que ATT esteja aberta ao público,  devidamente
uniformizado e identificado.

2.8.2. Nos turnos que não há operação da ATT, ou seja  o local será fechado e a segurança,
poderá ser por câmeras de vigilância, com câmeras tanto interna como externo a instalados
pela CONTRATADA ; 

2.9. FISCALIZAÇÃO : 

2.9.1.  A  FISCALIZAÇÃO  do  Contrato  será  definido  pela  Secretaria  de  Meio  Ambiente  e
Planejamento, denominado como Gestor do Contrato;

3. ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA V OLUNTÁRIA - PEV :
‘
3.1. LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS PEV :

3.1.1. Serão definidos pelo Município até 10 PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA – PEV,
cujas áreas serão disponibilizados a título não oneroso, pelo Município, para receber somente
os Resíduos Sólidos Urbanos – RSU – CLASSE – II – B e Restos Vegetais(RV), oriundos do
Pequeno Gerador, sem ônus para os Carroceiros Cadastrados pela Secretaria de Cidadania,
Trabalho e Ação Comunitária, dos Carroceiros Não Cadastrados e de Reboques puxados por
veículos leves, com capacidade máxima até 2,00 m3 (inclusive);
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3.1.2. Caso seja identificado, misturado junto ao material recebido, Resíduos como Perigosos
–  CLASSE  I,  a  CONTRATADA ,  deverá  acumular  em  local  específico,  para  posterior
destinação Final, para empresas Licenciadas às expensas da CONTRATADA ;

3.1.3.  Os Resíduos como MDF,  MDP e Aglomerados,  não serão recebidos na ATT e nos
PEV(s),  por  conterem resina.  Caso seja  identificado previamente,  destino  será dado pelo
Gerador do Resíduo junto ao Comércio e/ou Indústria;

3.1.4. Inicialmente o Município está estimando inicialmente a instalação de 6 (seis) pontos em
Locais assim definidos:

1º) Av. Orestes Clemente Serra – Área Pública, junto a Estrada do Mar;
2º) Área Pública junto a Escola Moacir Pires
3º) Área Pública na Praia do Barco

4º) Distrito Capão Novo
5º) Distrito Arroio Teixeira
6º) Distrito Curumim
A 7º,  8º,  9º,10º,  serão  instalados  ao  longo  do  Contrato,  conforme  a  necessidade  e  as
condições orçamentárias;

3.2. TIPO DE EQUIPAMENTO E GESTÃO:

3.2.1. A CONTRATADA , fornecerá os Equipamentos Tipo Caçambas – Estacionárias  com
capacidade mínima  de 3,5  m3 cada  equipamento,  para separação dos  Resíduos  Sólidos
Urbanos – RSU – CLASSE – II – B e Restos Vegetais (RV).

3.2.1.1 A CONTRATADA  a seu critério e  poderá utilizar outros tipos de Containers maiores,
com vistas a melhorar a operacionalização dos PEV, desde que os custos sejam por conta e
risco da CONTRATADA, não cabendo cobranças adicionais ao Município;

3.2.1.  Em cada PEV, serão instalados um conjunto de 05 equipamentos Tipo Caçamba –
Estacionária, devidamente organizados e identificados com as condições e classe de cada
tipo de resíduo, com a finalidade  das separação dos Resíduos conforme a Classe; 

3.2.2. Em cada PEV será feito cercamento com tela e moirão de concreto, com área de 10 x
10 metros, perfazendo 100 m2 de área para operação do PEV;

3.2.3. Em cada PEV será instalada uma Unidade Sanitária ( Banheiro Químico).

3.2.4. A CONTRATADA  será responsável pelo Gestão e Controle das Atividades dos PEV(s),
isto  inclui  pessoal,  equipamentos,  segurança,  vigilância  e  estrutura  adequada,  dentro  da
Legislação Trabalhista para que seja operacionalizado de forma correta e  exclusivamente
para Carroceiros Cadastrados ou Não cadastrados e Reboques puxados por veículos leves,
com capacidade máxima até 2,00 m3 (automóveis e camionetes pequenos), de Pequenos
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Geradores, para a recepção dos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU – CLASSE – II – B e
Restos  Vegetais  (RV),  resultantes  das  atividades  referentes  à  limpeza  urbana  de
responsabilidade  da  Administração  Pública  (limpeza  de  praças,  varrições,  vias,  podas,
supressões, reformas, entulhos, os volumosos);

3.2.5. A CONTRATADA , a partir do comunicado do Municipio, terá até 30 trinta) dias para a
Instalação dos PEV(s); 

3.2.6. A CONTRATADA  deverá providenciar o cercamento das áreas definidas pelo Município,
bem como a manutenção e limpeza da área e do entorno;

3.2.7.  A  qualquer  tempo  por  decisão  administrativa  e/ou  judicial,  o  Município  poderá
suspender a instalação dos PEV(s) parcial ou total, por Ordem de Serviço. Os PEV(s) serão
remunerados  até  a  comunicação  oficial  do  Município  (Ordem de  Serviço),  não  auferindo
Direito a CONTRATADA  de alegar desconhecimento do fato;

3.2.8.  Quando  identificados  porções  de  resíduo  CLASSE  I  –  PERIGOSOS,  quando  da
movimentação  dos  Resíduos  recebido,  estes  deverão  ser  armazenados,  transportados  e
destinados para locais devidamente licenciados, em conformidade com as Normas Técnicas,
por conta, ônus e às expensas da CONTRATADA ;

4. DEFINIÇÕES:

4.1.  RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU:  São Resíduos Sólidos oriundos da Coleta
Domiciliar, Limpeza Urbana, da Construção Civil, Industrial, Saúde, Mineração, Saneamento
Básico, Mineração, Agrossilvopastoris;

4.2. PEQUENO GERADOR: Poderá ser Gerador Público ou Privado, desde que o volume do
Resíduos  Sólidos  Urbanos  –  RSU,  entregue  na  quantidade  até  2,00  m3  (inclusive),  por
Pequeno Gerador;

4.3. GRANDE GERADOR : Poderá ser Gerador Público ou Privado, desde que o volume do
Resíduos Sólidos Urbanos - RSU, superior 2,00 m3;( O mesmo deverá dar o destino para
outras Empresas Destinadas a receber os RSCC para Grande Gerador;

4.4.  ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT):  São áreas  devidamente  Licenciadas,
destinadas ao armazenamento temporário, bem como a Triagem doa Resíduos Sólidos da
Construção Civil, Resíduos Sólidos Volumosos e Restos Arbóreos;

4.5. PONTOS  DE  ENTREGA  VOLUNTÁRIA  -  PEV :  São  locais  disponibilizados  pelo
Município,  para a Empresa Instalar os Containers Tipo Caçamba – Estacionária, que será
permitido  o  recebimento  de Resíduos  Sólidos  da Construção  Civil  –  RSCC,  do Pequeno
Gerador cuja Administração e Controle será feita pela CONTRATADA
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4.6. RESÍDUOS  SÓLIDOS  DA CONSTRUÇÃO  CIVIL  (RSCC):  São  os  provenientes  de
construção, entulhos, reformas, reparos e demolições da construção civil e os resultantes da
preparação  e  da  escavação  de  terrenos,  tais  como  tijolos,  blocos  cerâmicos,  forros,
assemelhados, argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações,
fiação elétrica, entre outros, comumente chamado de entulhos, caliça ou metralha;
MDF e seus assemelhados, não serão recebidos nos PEV(s);

4.7.  RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS (RSV):  São Resíduos  constituídos  por  material
volumoso  não  removido  pela  coleta  pública  municipal,  como  móveis  e  equipamentos
domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, podas e ou assemelhados,
não  provenientes  de  processos  industriais  e  resíduos  geralmente  abandonados  pela
população em locais públicos e que apresentam grandes volumes e dificultam o manejo. São
compostos principalmente por móveis, eletrodomésticos, pneus, sucatas de veículos etç.;

4.8. RESTOS VEGETAIS(RV):  Resultante da podas de árvores e plantas;

4.9.  ÁREA  DE  DESTINAÇÃO  FINAL  (ADF) :  São  áreas  Licenciadas  e  destinadas  ao
beneficiamento final de resíduos nela depositados;

4.10. PRAZO:  O Prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a contar de sua
assinatura,  podendo  ser  renovado  até  60(sessenta)  meses  a  critério  da  Administração
Municipal; nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93;

4.11.. O Prazo será contado a partir da assinatura do Contrato; 

5. REMUNERAÇÃO DO CONTRATO : 

O Município, remunera a Empresa CONTRATADA  por períodos de faturamento de 30 (trinta)
dias, conforme orientação da Fiscalização e considerando as condições que segue;

5.1. Na ATT: 

5.1.1. Pelo serviço executado, de Remoção, Transporte e Destino Final dos Resíduos Sólidos
da  Construção  Civil  depositados  na  ATT,  com  origem  dos  Carroceiros  Cadastrados,
Carroceiros Não Cadastrados no Município  e Reboques puxados por  veículos  leves,  com
capacidade máxima até 2,00 m³ (Inclusive) de Pequenos Geradores que serão dispostos em
local separado e pesado na entrada e saída para o Destino Final e pago de acordo com o
Valor Unitário da Tonelada de Resíduos, constante no Anexo III - Planilha de Preços, Itens 1 e
2; 

5.1.2. A divisão do local será por Classe e Tipo de Resíduos, após a retirada dos Resíduos
Remanescentes, dispostos nas baias;
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5.1.2.1.  Após  a  assinatura  do  Contrato,  a  CONTRATADA ,  receberá  resíduos  novos  e
colocados separados na área determinada pela FISCALIZAÇÃO, na ATT, até a retirada total
dos Resíduos Remanescentes existentes na ATT;

5.1.3. As retiradas dos Resíduos da ATT, serão pesadas quando da saída para o Destino Final
Licenciado,  para registro,  controle e futuro faturamento dos Resíduos  de Competência do
Município.

5.2. NOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV) :

5.2.1.  A Instalação será por  Ordem de Serviço  do Município  na  qual  definirá  os locais  e
somente poderão receber os resíduos nestes pontos depois do Município aprovar a instalação
do PEV;

5.2.2. Na Licitação estão previstas a instalação de até 10 PEV, por isso os itens 3.1 e 3.2 do
ANEXO  III  –  PLANILHA DE  PREÇOS,  A LICITANTE  deverá  lançar  na  Coluna  VALOR
UNITÁRIO (R$), valor para os 10 PEV(s), para 1 mês, perfazendo na Coluna Total (R$) para
12 meses; 

5.2.3. Os Containers Tipo Caçambas Estacionarias (com 5 unidades em cada ponto), serão
instalados e remunerados de acordo com o ANEXO III – PLANILHA DE PREÇOS, e seus
itens 3.1 e 3.2; e Item 5.2.4 deste Memorial Descritivo;

5.2.4. A composição do Faturamento será por medição mensal, conforme o número de PEV(s)
devidamente instalado e em operação e. pela seguinte fórmula de cálculo:

O  Valor  constante  na  ANEXO  III  –  PLANILHA  DE  PREÇOS ,  na  coluna  VALOR
UNITÁRIO(R$) será dividido por 10 e Multiplicado pe la quantidade de PEV instalado e
devidamente aprovado pela Fiscalização; 

5.2.5. Caso a instalação seja determinado pelo Município por período inferior a 30 dias, será
feito a proporcionalidade de dias em operação para emissão da fatura e posterior pagamento; 

5.2.6.  Os  Conjuntos  de  Caçambas  -  Estacionárias,  quando  forem  retirados  para  serem
levados ao Destino Final, deverá passar na ATT para pesagem, com vistas a registro, controle
fiscalização da quantidade de resíduos gerados no Município;

5.2.7. O Município a qualquer momento poderá suspender a operação dos PEV(s), mediante
aviso prévio de 30 dias, ou por decisão judicial de forma imediata se assim for a decisão,
sendo que o Município, não cabendo indenização ao Município devido o eventual suspensão
dos serviços;
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5.2.8.  O  Município  promoverá  o  Licenciamento  Ambiental  naquilo  que  couber  dentro  do
Objeto.

6. ANEXOS DESTE MEMORIAL DESCRITIVO:

– ANEXO III: Planilha de Preços

– ANEXO IV: Minuta do Contrato

Capão da Canoa, 22 de Fevereiro de 2019

Jorge Alberto de Cabral Arbello
Secretário de Meio Ambiente e Planejamento
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