
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
”TERRA DO ART ESANATO" 

TERMO DE REFERÉNCIA 

1. Objeto 

Contratação de empresa especializada em serviços de remoção, transporte e 
destinação final de resíduos da construção civil das Classes A, B e C e outros, 

denominados volumosos, localizados no antigo Aterro em Valas no município de 
Potim, situado na estrada do Jacaré - PDT 280. A contratação dos referidos 

serviços envolve o emprego, pela licitante vencedora, de pessoal, veículos, 

equipamentos, ferramentas e materiais necessários. Os serviços serão 

fiscalizados pela Prefeitura Municipal de Potim, através da Secretária de 
Planejamento e Meio Ambiente. 

2. Justificativa 

Em 2016 uma parte da área do antigo aterro em valas foi utilizada como depósito 
irregular de resíduos da construção civil. Em novembro de 2017 a Cetesb, 

juntamente com o Ministério Público, realizaram vistoria no local, posteriormente 

foi lavrado um auto de infração/auto de inspeção, solicitando a prefeitura que 

contratasse uma empresa para a retirada dos materiais do local. 

3. Situação Atual do Aterro 

A área atualmente encontra-se isolada, ao norte tem-se pasto, ao sul tem-se as 

duas Penitenciarias, ao leste onde havia pasto agora tem-se monocultura e ao 
oeste tem—se monocultura de eucalipto, conforme visto na Figura 1. 
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Fonte: Google Earth, 2019 

No projeto, parte da área da entrada do Aterro foi reservada para futura unidade 
de tratamento integrado de resíduos, de acordo com a Figura 2, durante muitos 

anos essa área ficou ociosa, devido a isso ela passou a ser utilizada como 

estacionamento para os visitantes das Penitenciarias 

Figura 2 - Área reservada para unidade de tratamento de resíduos no projeto de implantação 
do Aterro 
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Fonte: Google Earth, 2019 
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Entrada do Aterro 

Fonte: Prefeitura Municipal de Potim, 2018. 

Figura 4 — Vista interna da área 

Fonte: Prefeitura Municipal de Potim, 2018. 
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Figura 5 — Vista interna da área 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Potim, 2018. 

Figura 5 — Vista interna da área 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Potim, 2018. & 
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deverá observar e aplicar todas as especificações e demais elementos técnicos 

constantes deste Termo de Referência. 

4.2 Passados 15 (quinze) dias do início dos trabalhos, a CONTRATADA 
deverá submeter à aprovação da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 0 seu PLANO DE TRABALHO 
DEFINITIVO. 
4.3 A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 

poderá propor a implantação de novas técnicas operacionais, ao longo do 

Contrato, de forma a assegurar a atualização e melhoria da qualidade da 
prestação dos serviços ao Município. 

4.4 O objeto licitado compreende a execução dos serviços relacionados a 
seguu: 

a) Capina, roçada e poda de árvores; 

b) Coleta e transporte dos resíduos sólidos e resíduos da construção 

civil domiciliares da área objeto até o Aterro de Resíduos Inertes; 

c) Coleta e transporte até a Aterro de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos Inertes, dos resíduos de capina, roçada poda elou 

resíduos volumosos; 

4.5. Os serviços serão medidos por equipe/mês efetivamente colocadas à 

disposição da Prefeitura para realização dos serviços, com quantidade mensal 

estimada por módulo. 

5. Discriminação dos serviços 

Para os devidos fins, os serviços são discriminados e ordenados conforme 

abaixo: 
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5.1. Capina, Poda e Roçada 
5.1.1. Os serviços de limpeza, capina, roçada e poda de árvores consistem na 
operação de recolhimento dos resíduos existentes, como vegetação rasteira 
elementos arbóreos e outros, executada ao longo da área do aterro. 
5.1.2. Esses serviços serão executados com retroescavadeira e trator de esteira, 

transportador até o local com o auxílio de caminhão prancha, sendo os resíduos 

removidos com caminhão basculante. As equipes estimadas para a operação 
executarão os serviços utilizando-se de materiais e equipamentos necessários à 
boa execução dos serviços. 

4.1.3. Todos os equipamentos descritos no item anterior serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

5.1.4. Após a limpeza, o resíduo resultante da operação deverá ser removido 
após o término do serviço e/ou conforme definido na 08 — Ordem de Serviço 
expedida pela CONTRATANTE. 

5.1.5. A Equipe terá que contar, necessariamente, com todos os funcionários, 
devidamente uniformizados, e com os respectivos equipamentos de proteção 

individual (EPI) para a correta prestação dos serviços. 

5.1.6. O carregamento, transporte e descarga dos resíduos provenientes destas 

atividades, deverão ser efetuados pela Contratada, sendo que a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE indicará o local para a 
destinação final. 
5.1.7. Os serviços serão realizados de acordo com solicitação expressa da 
CONTRATANTE, observados os seguintes aspectos: 

3) Todo o ferramental, equipamentos, utensílios e materiais necessários 
estarão à disposição na data de início dos trabalhos, inclusive seu 

dimensionamento; 

b) Todo o pessoal envolvido trabalhará uniformizada e equipado com 

todos os EPI's necessários à execução dos serviços; 

c) Quaisquer consequências decorrentes do uso inadequado elou 

negligente dos procedimentos de execução dos serviços serão de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
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5.2. Segregação dos Resíduos 

5.2.1. Os resíduos presentes na área objeto deste termo devem ser segregados 
e triados conforme suas classificações, descritas abaixo: 

a) Resíduos Inertes: resíduos que quando submetidos a contato estático ou 

dinâmico com água, à temperatura ambiente, não tem nenhum de seus 

componentes solubilizados: 

— Resíduos Volumosos: Resíduos constituídos basicamente por 
material volumoso não removido pela coleta pública municipal, 
como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes 

embalagens e peças de madeira, podas e outros assemelhados, 
não provenientes de processos industriais; 

b) Resíduos da Construção Civil: são os provenientes de construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os 
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, subdivididos em: 

— Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados, tais como argamassas e concreto, 

— Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 

como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, 

embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso, 

— Classe C: são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam 

a sua reciclagem ou recuperação, 

— Classe D — são resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como tintas, solventes, óleos, 

c) Resíduos provenientes das atividades de poda de elementos arbóreos, 

roçada e capina de vegetação presente no local. 

5.2.2. Durante a segregação, os resíduos encontrados no local objeto deste 

termo serão triados e separados de acordo com sua composição e classificação 

supracitadas, para que haja uma destinação mais eficiente. 
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5.3. Destinação Final 
Após os resíduos terem passado pelo processo de segregação e triagem, 
receberão destinação de acordo com sua classificação e com base na aplicação 
da política dos 3R's (reduzir, reutilizar e reciclar): 

a) Resíduos Recicláveis Classe B: serão enviados a cooperativa mais 

próxima; 

b) Resíduos Inertes, como material têxtil e similares: serão enviados 
ao Aterro Sanitário VSA em Cachoeira Paulista, SP; 

c) Resíduos volumosos (madeiras): serão dispostos na caçamba de 

armazenamento temporário da Prefeitura de Potim, posteriormente será 

realizada a retirada, transporte e destinação final; 

d) Resíduos Classe A: serão segregados de acordo com sua 

composição e flcarão no Ecoponto em armazenamento temporário, os 
quais, posteriormente, serão reutilizados em estradas vicinais do 

município e/ou destinados a uma Recicladora e/ou um Aterro de Inertes 
e) Resíduos Classe C: caso haja, serão destinados ao Aterro de 

Inertes mais próximo. 

5.4. Elaboração de Relatório de Limpeza 
5.4.1. A CONTRATADA deverá elaborar um relatório comprobatório da 

destinação ambientalmente adequada dos resíduos oriundos da limpeza do 

Aterro e da correta aplicação da política 3R's, apresentando as devidas guias de 

descarte, o qual será entregue a Cetesb. 

6. Orçamento e Relação de Quantitativos 
6.1. Os serviços devem ter como bate as quantidades e valores apresentados 

no Anexo I. 

6.2. O pagamento será efetuado no valor de 20 % quando os serviços de 

limpeza, capina, roçada e poda de árvores estiverem finalizados e 30% quando 
os resíduos estiverem todos amontoados pronto para o carregamento, para 

destinação final. 
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6.3. A nota dos resíduos sólidos será emitida diretamente para a Prefeitura de 

Potim-SP e será paga com o valor restante do valor licitado. 

6.4. A diferença que sobrar do pagamento das taxas será repassado para a 
empresa ganhadora desta licitação, no término do serviço. 

7. Cronograma 
Os serviços comtemplados neste termo de referência tratam—se dos citados a 
partir do item 3 do cronograma, conforme Anexo II, com prazo máximo de 4. 

meses para a execução de todas atividades. 
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