
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE 
DE MATERIAIS VOLUMOSOS PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE 
DO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE. 
 

ANEXO I 

PROJETO BÁSICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Os serviços que constituem o objeto desta Licitação deverão ser executados em conformidade com os planos 

aprovados pela Prefeitura de Registro, atendidas as especificações e demais elementos técnicos constantes 

deste anexo. 

A necessidade de pronto atendimento das ocorrências constantemente presentes no cotidiano da Administração 

Pública contrapõe-se à indisponibilidade de mão de obra do quadro próprio para a sua solução imediata o que 

leva a Administração a buscar na iniciativa privada a parceria que minimiza a lacuna funcional para a manutenção 

da limpeza da cidade em segmentos diversificados. 

 

I. DOS SERVIÇOS: 

  I. Os serviços objeto da presente licitação abaixo identificado: 

A. Serviços de coleta e transporte de material volumosos. 

 

II. DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS: 



Define-se como serviço de coleta e transporte de materiais volumosos a operação de retirada de material em 

locais pré-determinados pela CONTRATANTE, sua remoção e esvaziamento no Aterro Municipal ou em local 

a ser informado pela CONTRATANTE. Trata-se de podas e materiais volumosos (como móveis e utensílios 

domésticos) dispensados aleatoriamente pela população. 

 

III. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Entende-se por materiais volumosos, os resíduos não provenientes de processos industriais, constituídos 

basicamente por materiais não removidos pela coleta pública municipal rotineira como móveis e equipamentos 

domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, podas e assemelhados; 

 

Os serviços serão realizados de acordo com solicitação expressa da CONTRATANTE, sendo frequentes nos 

seguintes casos: 

 

a)  Em locais considerados de deposito irregular  de lixo; 

b)  Em locais de festas e atividades culturais. 

c)  Em todas as ruas dos bairros que constam no Anexo II.  

 

Todo ferramental, equipamentos, utensílios e materiais necessários serão de responsabilidade da 

CONTRATADA. 



Quaisquer consequências decorrentes do uso inadequado e/ou negligente dos procedimentos de execução 

dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Serão coletados apenas materiais volumosos; 

Não é permitido o recolhimento de resíduos perigosos - tintas, solventes, óleos, resíduos industriais - e outros 

enquadrados como Classe l da NBR 10.004; 

                  O acondicionamento dos materiais descarregados ou armazenados temporariamente deverá ser 

efetuado de modo a impedir o acúmulo de água; 

                       A coleta e destinação final dos resíduos da construção civil será de responsabilidade dos 

geradores; 

O limite de retirada de volumosos é  de 1m3 por residencia; 

            O veículo da CONTRATADA percorrerá cada grupo, composto por vários bairros, 02 (Dois) dias por 

semana, de segunda a sábado. A relação dos grupos consta do Anexo II. 

         A CONTRATADA deve levar os resíduo da poda das arvores e ou de volumosos  para o local indicado 

pela Prefeitura. 

              Todos os resíduos coletados que possam ser reciclados deverão ser transportados, pela Contratada, ao 
local indicado pela Prefeitura. 

 

   A CONTRATADA deverá disponibilizar 04 (quatro) equipes, sendo que cada uma delas deverá ser constituída 

por:  

 01 (um) Caminhão carroceria de madeira, com no máximo 05 (cinco) anos de idade, com capacidade 

mínima para 6.000 KG de carga sendo que a carroceria deve ter no mínimo 6 metros de comprimento e 



com largura mínima de 2,20 , sendo que as guardas  devem ter no mínimo 1,20 metros de altura, 

seguindo as normas do CONTRAN; 

 01 (um) motorista. 

 

 02 (DOIS) Ajudantes gerais. 

 01 Kit de ferramenta composta por: 

- 01 Apa 

- 01 Machado 

- 01 Rastelo 

- 01 Gadanho 

- 01 Foice 

- 01 Facão 

- 01 Vassoura 

 

 

Os veículos deverão ter idade de no mínimo 0 (zero) ano até 05 (cinco) anos da data de fabricação, 

anteriores ao exercício vigente; 

              Todos os caminhões deverão possuir ferramenta de comunicação com sua base e apresentar a 

indicação de um telefone Celular para permitir à comunicação do fiscal com a empresa. 



IV. Descrição dos Caminhões: 
 
 As marcas, os modelos, e outras características não especificadas neste edital dos veículos e equipamentos, 

ficam a critério da CONTRATADA, desde que no mínimo atenda e respeite as seguintes condições: 

a. As carrocerias deverão ser formadas de modo a evitar despejo de resíduos nas vias públicas; 

b. Os veículos deverão ter idade de no mínimo 0 (zero) ano até 05 (cinco) anos da data de fabricação, 

anteriores ao exercício vigente; 

Quando os veículos não forem de propriedade da Proponente, deverá ser anexado o compromisso hábil, 

entre a Proponente, o vendedor, o cedente ou locador, devidamente registrado em cartório de Títulos e 

Documentos, em que conste a Declaração Formal das partes, de que os veículos objeto do compromisso 

estarão disponíveis e vinculados ao Contrato, sob as penas cabíveis 

             A Prefeitura poderá, a qualquer momento, exigir a troca dos veículos que não atendam às exigências dos 

serviços ou que estejam danificados. 

 Em caso de problemas mecânicos ou necessidade de reparos com os veículos, a empresa deverá, 

obrigatoriamente, substituí-lo imediatamente, estando a CONTRATADA sujeita a sanções administrativas, caso 

não ocorra tal substituição. 

 Os veículos deverão trazer, além de placas regulamentares, as indicações necessárias ao reconhecimento 

da Contratada e telefone para reclamações, na forma estabelecida pela Prefeitura. 

 A pintura e a adesivação dos veículos deverão ser feitas de acordo com as cores e dizeres padrões a serem 

determinados, entre a Prefeitura e a Contratada. Estas adequações terão um prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 



contar da solicitação, para atender aos padrões estabelecidos de pintura, estando a CONTRATADA sujeita a 

sanções administrativas caso tais exigências não sejam atendidas. 

 Os caminhões deverão ser adesivados com arte do programa municipal de coleta sob responsabilidade da 

CONTRATADA a arte e a adesivação, conforme modelo indicado pela Prefeitura. 

 Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, incluindo: 

a) Perfeito funcionamento do velocímetro, hodômetro, tacógrafo e equipamento de sinalização; 

b) Perfeito estado de conservação da pintura; 

c) Limpeza geral. 

 

 As documentações dos veículos aqui constantes deverão ser apresentadas no ato da assinatura do contrato, 

através de instrumento contratual ou outro equivalente, que comprove que os mesmos estão à disposição para 

prestação dos serviços objeto deste contrato. 

 

A CONTRATADA deverá dispor de garagem ou pátio de estacionamento, escritório para controle e planejamento 

das atividades e instalações para atendimento de seu pessoal operacional compatíveis com o número de 

empregados. 

 A CONTRATADA deverá dispor de um sistema de manutenção e conservação para garantir o perfeito 

funcionamento de seus veículos, bem como adequação dos serviços de pintura, visando manter os padrões 

exigidos pela Prefeitura. 



 Quando o imóvel for de propriedade da CONTRATADA, esta deverá declarar, formalmente, a sua 

disponibilidade e vinculação ao futuro Contrato, sob as penas cabíveis, juntando título de domínio. 

 Quando o imóvel não for de propriedade da CONTRATADA, deverá ser anexado compromisso hábil entre o 

cedente ou locador, devidamente registrado em Cartório de Títulos e Documentos, onde conste declaração formal 

do cedente ou locador, de que tal imóvel está disponível e vinculado ao futuro Contrato, sob as penas cabíveis.  

 

A CONTRATADA devera dispor de um sistema de monitoramento eletrônico, em todos os caminhões que 
deverão ser equipados com tecnologias embarcadas que permitam:  
 - a aquisição dos dados referentes a localizações dos veículos através da tecnologia GPS;  

- a transferência desses dados em tempo real entre o respectivo veículo e o Centro de Controle Operacional; e  

 -a comunicação em tempo real com o motorista, verificado as regras do código de trânsito brasileiro.  
 
             Os sistemas embarcados deverão ser instalados pela empresa concessionária, sendo que todo o 
processo de implantação deve ser acompanhado pelo Órgão Gestor.  
              Na sequência serão detalhados os sistemas embarcados e as especificações técnicas mínimas 
exigidas.  
 A empresa deverá entregar um Projeto Executivo do sistema de monitoramento eletrônica no prazo de até 
30 dias após assinatura do contrato. Neste deverá constar o que será oferecido ao usuário, contendo todas as 
descrições funcionais dos equipamentos e do sistema.  
Este documento deverá ser aprovado pelo Poder Concedente, servindo como referência das funcionalidades a 
serem entregues.  
O Projeto Executivo a ser apresentado pelo licitante vencedor deverá levar em consideração os seguintes 
tópicos:  

a)  Elaborar um diagrama de funcionamento do sistema a ser implantado com descrição detalhada de cada 
etapa do processo;  



 
 

b)  O Monitoramento dos caminhões deve ocorrer de forma “on-line”, permitindo o acompanhamento por rota, 
em mapas e quadro sinótico, mostrando o itinerário programado, itinerário realizado, dentre outras 
informações relevantes.  

c) Os mapas utilizados deverão ser passíveis de importação para o sistema GIS do Órgão Gestor.  
d) Quantidade de viagens, realizadas por cada caminhão na  rota estabelecida.  

e) Registros das Partidas e Chegadas em Pontos de Controle;  

f) Informação de horário de passagem do veículo por determinados rotas;  

g)  Informação de quilometragem percorrida em cada rota ;  

h)  Informação da velocidade média e máxima gasta entre os pontos de cada rota e do total da viagem; 

i) O sistema deverá  dispor de funções que permitem coletar e armazenar dados monitorados do veículo em 
equipamento do tipo microcomputador de bordo, instalado no veículo. Sem prejuízo de outras informações 
julgadas oportunas para o monitoramento da operação ou para a análise da atuação do motorista.  
 

j) Apesar da armazenagem dos dados nos cartões e sistemas embarcados, os dados relativos ao 
monitoramento operacional dos veículos coletados deverão ser transmitidos em tempo real mediante 
tecnologias de telefonia celular. Para a execução destas funções o Sistema conta com os equipamentos 
embarcados, associado ao computador de bordo e GPS, responsável pela transmissão dos dados aos 
equipamentos da Central de Controle Operacional dedicados à recepção e concentração das informações 
e seus respectivos softwares necessários e protocolos.  
 
 

k)   Ainda, todos os equipamentos embarcados deverão contar com forma alternativa de coleta de dados, 
caso ocorra falhas no sistema de telefonia. Assim devem possuir dispositivos de coleta de contingência de 
dados através de pendrives.  



l)  Fica de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e a instalação dos equipamentos necessários 
na Secretaria de Infra Estrutura, para que o Fiscal do Contrato possa efetuar e acompanhar o 
monitoramento das quatro equipes em suas rotas em tempo real. 

 

 

V. PESSOAL 
 

 Competirá a CONTRATADA a admissão de mão de obra necessária ao desempenho dos serviços 

contratados, correndo por sua conta, também, os encargos necessários e demais exigências das leis trabalhistas, 

previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenização de acidentes de 

trabalho de qualquer natureza, respondendo a CONTRATADA pelos danos causados, por seus empregados, 

auxiliares e prepostos, ao patrimônio público ou a outrem. 

 Os funcionários admitidos deverão possuir capacidade física e qualificação para  executar os serviços 

inerentes ao objeto da presente licitação. 

 Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentarem com boas referências e tiverem seus documentos 

em ordem. Só poderão ser mantidos em serviço os empregados cuidadosos, atenciosos e educados com o 

público. 

 A Prefeitura terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de 

todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem a ação 

na Justiça, a CONTRATANTE não terá, em nenhum caso, qualquer responsabilidade. 



 Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado, por parte do pessoal da CONTRATADA, a 

execução de outras tarefas que não sejam objeto destas especificações. 

 Será terminantemente proibido aos empregados da CONTRATADA ingerir ou estarem sob o efeito de bebidas 

alcoólicas ou substâncias tóxicas, e de pedirem gratificações ou donativos de qualquer espécie, durante a 

execução dos serviços. 

 A guarnição ou qualquer funcionário da área operacional, deverá apresentar-se uniformizada e asseada, com 

camisas ou camisetas fechadas, calças, calçados e demais equipamentos de segurança e proteção individual, 

como luvas, capas protetoras em dias de chuva, colete refletores, boné, entre outros, específicos para cada tipo 

de serviço. 

 

VI. FISCALIZAÇÃO 
 

 A fiscalização do cumprimento do Contrato caberá à Prefeitura, que exercerá rigoroso controle em relação à 

quantidade e a qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, 

quando desatendidas as disposições a elas relativas. 

 A CONTRATADA deverá cooperar quanto à observância dos dispositivos referentes à higiene pública, 

informando à Prefeitura das infrações, como casos de descargas irregulares de resíduos. 

 As ordens de serviços e toda a correspondência referente ao Contrato, exceto às de rotina, deverão ser feitas 

por ofício. Na hipótese de a CONTRATADA se negar a assinar o recebimento do ofício no competente livro de 



controle, o mesmo será enviado pelo correio, registrado, considerando-se feita à comunicação para todos os 

efeitos. 

 A CONTRATADA obriga-se a permitir ao pessoal da fiscalização livre acesso a todas as suas dependências, 

possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos caminhões, ao pessoal e ao 

material, fornecendo, quando forem solicitados, todos os dados e elementos referentes aos serviços. 

 

VII. Medição 

 

 A medição dos serviços será efetuada mensalmente, da seguinte forma: 

 Tendo por base que durante um mês será trabalhado 26 dias, nesse período teremos quatro equipes que 

percorreram quatro rotas distintas e seguiram o roteiro determinado no Anexo II. 

 Para o efeito de medição será feito acompanhamento diário pelo Fiscal do Contrato e é necessário que as 

quatro equipes efetuem e concluam diariamente e com eficiência o roteiro determinado que consta no Anexo 

II. 

 O não cumprimento total ou parcial de uma das rotas diárias determinada no Anexo II, por uma ou mais 

equipes incidira nas seguintes penalidades de desconto sobre o valor total contratado do mês: 

 Nesse caso, será levado em consideração o valor total do contrato mensal (X), dividido por 26 dias, e 

chegamos ao valor diário do serviço contratado, sendo que esse valor diário (XX) será dividido por quatro (4) 

que são as rotas de serviços estipuladas no Anexo II e que devem ser cumpridas pelas quatro equipes que a 



CONTRATADA deve apresentar para a execução do serviço, assim chegaremos ao valor diário do custo de 

cada equipe (Y). 

          E no caso do FISCAL do Contrato verificar que uma ou mais equipes da CONTRATADA  não tenha 

executado total ou parcial o serviço determinado no Anexo II, será efetuado o desconto do valor (Y) do serviço 

diário da equipe com o acréscimo de uma multa de 50%  sobre o valor. 

 

Exemplo: X ÷ 26 ÷ 4 = Y (valor diário de cada equipe). 

 

 

VIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

A CONTRATADA deverá fornecer cada equipe sempre uniformizada, portando os EPI’s adequados ao tipo de 

atividade a ser desempenhada, comparecer nas frentes de trabalho nos horários indicados de posse do 

ferramental adequado para execução de cada tipo de serviço. 

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelos ressarcimentos de quaisquer danos ao patrimônio público ou 

particular e às pessoas, decorrentes de acidente durante a execução dos serviços. 

A licitante vencedora reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva responsável por danos ou 

prejuízos que possam causar à prefeitura ou a terceiros, correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para 

a prefeitura, os respectivos ressarcimentos ou indenizações, nos termos do Código Civil Brasileiro e legislação 

pertinente. 



 


