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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO  

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Este documento é parte integrante do Edital do Processo Emergencial para a contratação de 
empresas especializadas para execução dos serviços de LIMPEZA URBANA no município de 
Aracaju e estabelece, ao nível de PROJETO BÁSICO, que servirão de base para a elaboração da 
Metodologia de Execução dos Serviços a ser apresentada pelas Empresas interessadas, bem como 
a respectiva proposta comercial, obedecendo às legislações vigentes. 

1.2. Os serviços que constituem o objeto do certame deverão ser executados em conformidade com 
a Metodologia de Execução proposta pelas Empresas Vencedoras, atendidas as especificações e 
demais elementos técnicos constantes deste Projeto Básico. 

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1. O presente Processo Emergencial tem por objeto a Contratação de empresa(s) especializada(s) 
para execução dos serviços de Coleta, Transporte e Descarga de Resíduos Sólidos Urbanos; 
Coleta, Transporte e Descarga de Entulho da Construção Civil; Varrição e Limpeza Mecanizada 
de Praia e Limpeza Geral, no Município de Aracaju, conforme especificações contidas neste 
Projeto Básico. 

2.2. O presente Processo Emergencial será subdividido em 04 (quatro) lotes distintos, conforme 
descrito abaixo, para o prazo de 06 (seis) meses: 

 

Lote 01 - Coleta, Transporte e Descarga de Resíduos Sólidos Urbanos 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1.1 
Coleta, Transporte e Descarga de Resíduos 
Sólidos Domiciliares, Comerciais e Públicos 

Tonelada 102.000 

  

1.2 
Coleta, Transporte e Descarga de Material 
Reciclável Proveniente dos PEV’s 

Tonelada 60 

  

VALOR TOTAL DO LOTE 

 

 

Lote 02 - Coleta, Transporte e Descarga de Resíduos da Construção Civil  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

2.1 
Coleta, Transporte e Descarga de Resíduos 
da Construção Civil e Volumosos 

Tonelada 90.000 
  

VALOR TOTAL DO LOTE 
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Lote 03 – Varrição e Limpeza Mecanizada de Praia   

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR GERAL 

3.1 
Varrição manual de vias e logradouros 
públicos 

Quilômetro 24.600 
  

3.2 
Varrição mecanizada de vias e 
logradouros públicos 

Quilômetro 6.000 
  

3.3 Limpeza mecanizada de praias Hora 1.200   

VALOR TOTAL DO LOTE  

 

Lote 04 – Limpeza Geral 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR GERAL 

4.2 Roçagem mecanizada Hora 22.800 
  

4.3 Equipe de limpeza padrão Equipe 6.936 
  

VALOR TOTAL DO LOTE 
 

 

 

3. DEFINIÇÕES 

Para efeitos deste PROJETO BÁSICO são adotadas as seguintes definições, sem prejuízo de outras, 
inseridas ao longo do presente documento: 

3.1. Aterro Sanitário: é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar 
danos à saúde pública e ao meio ambiente, minimizando os impactos ambientais. Tal método 
utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-
los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada 
trabalho, ou intervalos menores, se necessário. 

3.2. Coleta Alternativa: é considerada a coleta realizada em áreas inacessíveis ao caminhão 
compactador. Para esta coleta, utilizando-se veículos de pequeno porte em área de difícil acesso 
e areia da praia; 

3.3. Coleta Seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou 
composição; 

3.4. Contêineres de Plástico: são recipientes fabricados em polietileno de alta densidade (PEAD), com 
diversas capacidades, com tampa e rodas e contendo na matéria-prima um pouco de material 
reciclado e aditivos contra a ação de raios ultravioleta; 

3.5. Contêineres Metálicos: são recipientes em ferro ou aço, providos de rodízios quando de pequeno 
porte, que podem ser basculados ou içados por caminhões compactadores ou multicarga; 
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3.6. Destinação Final Ambientalmente Adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a 
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 
admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição 
final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos; 

3.7. Destinação Final: compreendem as práticas e tecnologias voltadas a reutilização, reciclagem, 
compostagem, recuperação, aproveitamento energético e a própria disposição final.  

3.8. Gerenciamento de Resíduos Sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas 
etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e dos rejeitos, de acordo com plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos ou com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 
exigidos na forma desta Lei; 

3.9. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções 
para os resíduos sólidos, de forma a considerar a dimensão econômica, com controle social e 
sob a premissa do desenvolvimento sustentável; 

3.10. Limpeza Urbana: é o conjunto de ações, exercidas sob a responsabilidade do Poder Público 
Municipal, relativas aos serviços públicos de coleta e remoção de resíduos sólidos (lixo) e de seu 
transporte, tratamento e disposição final, e dos serviços públicos de limpeza de vias e 
logradouros públicos e áreas verdes, bem como de sua conservação com finalidade estética ou 
em prol da salubridade ambiental; 

3.11. Papeleiras: são cestos coletores plásticos, normalmente com capacidade de 50 litros, com 
tampa, suporte e cintas metálicas de fixação, destinada para pequenos resíduos e refugos 
descartados por pedestres em trânsito nos logradouros, visando reduzir a quantidade de lixo 
disposta no solo. 

3.12. Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 
propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou 
novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente(Sisnama) e, se couber, do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária do Brasil(SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária(Suasa); 

3.13. Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 
recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem 
outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada; 

3.14. Resíduo Público ou de Varrição: é aquele recolhido nas vias públicas, galerias, áreas de 
realização de feiras e outros locais públicos. Sua composição é muito variada dependendo do 
local e da situação onde é recolhido, mas podem conter: folhas de árvores, galhos e grama, 
animais mortos, papel, plástico, restos de alimentos, etc.. 

3.15. Resíduos Classe I ou Perigosos: são aqueles que, em função de suas características intrínsecas 
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade, apresentam riscos 
à saúde pública através do aumento da mortalidade ou da morbidade, ou ainda provocam 
efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada; 

3.16. Resíduos Classe II A – Não Inertes: São aqueles que não se enquadram nas classificações de 
resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B – Inertes. Os resíduos classe II A – Não 
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inertes podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 
solubilidade em água. 

3.17. Resíduos Classe II B – Inertes: São quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 
representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 
desionizada, à temperatura ambiente não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados 
a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, 
turbidez, dureza e sabor. 

3.18. Resíduos da Construção Civil (RCC): comumente chamado de entulhos, corresponde aos restos 
de reformas, construções e demolições de edificações residenciais, comerciais e industriais e os 
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, normalmente abandonados em locais 
impróprios, que causam degradação do meio ambiente. A depender do volume gerado, podem 
ser classificados como pequenos geradores (até 1,0 m3 ou 1,5 t. por dia) ou grandes geradores 
(acima desse limite); 

3.19. Resíduos Domiciliares Especiais (RDE): grupo de resíduos sólidos domiciliares que compreende 
as pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes e os pneus. Por suas características agressoras ao 
meio ambiente e; a saúde, são considerados como de classe I ou perigosos e devem ter um 
tratamento diferenciado 

3.20. Resíduos Sólidos (RS): materiais decorrentes de atividades humanas em sociedade, gerados 
como sobras de processos ou aqueles que não possam ser utilizados com a finalidade para as 
quais foram originalmente produzidos e que se apresentam nos estados sólido ou semi-sólido, 
como líquidos não passíveis de tratamento como efluentes, ou ainda os gases contidos; 

3.21. Resíduos Sólidos Agrícolas (RSA): formados basicamente pelos restos de embalagens 
impregnados com pesticidas e fertilizantes químicos, utilizados na agricultura, que são 
considerados como classe I – perigosos; 

3.22. Resíduos Sólidos Comerciais (RSC): são os resíduos sólidos urbanos gerados em 
estabelecimentos comerciais e de serviços, tais como escritórios, repartições públicas, escolas, 
bancos, clínicas e hospitais (exceto o resíduo infectante), bares, restaurantes, lojas, mercados e 
feiras livres, etc, cujas características dos resíduos gerados dependem das atividades ali 
desenvolvidas. A depender do volume gerado, os estabelecimentos podem ser classificados 
como pequenos geradores (até 200 litros de lixo por dia) ou grandes geradores (acima desse 
limite); 

3.23. Resíduos Sólidos de Portos, Aeroportos e Terminais Rodoferroviários: são os resíduos gerados 
tantos nos terminais, como dentro dos navios, aviões e veículos de transporte. O risco está na 
transmissão de doenças provenientes de outras regiões ou países ou através de cargas 
eventualmente contaminadas; 

3.24. Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD): é o somatório dos resíduos sólidos residenciais (RSR) e dos 
resíduos sólidos comerciais (RSC) de pequenos geradores, cuja obrigação de coleta, transporte 
e disposição final é do Poder Público Municipal; 

3.25. Resíduos Sólidos Industriais (RSI): são os resíduos sólidos gerados pelas atividades industriais e 
apresentam características diversificadas, pois dependendo do tipo de produto manufaturado 
podem ser classificados como: classe I – perigosos, classe II – não inertes e classe III – inertes. Se 
classificados como inertes, pode ser dispostos juntamente com o lixo domiciliar e comercial, 



 

 

__________________________________________________________________________________
Av. Jornalista Santos Santana s/n, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins CEP 49025-850 – Aracaju, 

Sergipe – Brasil | Tel.: (79) 3179-8940 Fax: 3179-7011 | www.aracaju.se.gov.br 
5 

 

 

 

podendo ainda ser coletado normalmente pelo sistema público de coleta, se enquadrado como 
pequeno gerador; 

3.26. Resíduos Sólidos Públicos (RSP): são os resíduos sólidos presentes nos logradouros públicos, em 
geral resultantes da natureza, tais como folhas, galhadas, poeira, terra e areia, e também 
aqueles descartados irregular e indevidamente pela população, como os lançados nas vias 
públicas, nas feiras livres, praias. Bens considerados inservíveis, papéis, restos de embalagens e 
alimentos, incluem-se também nesta categoria aqueles resíduos gerados pelos serviços de 
varrição, roçagem, capinação e podas de vegetações presentes em vias e logradouros públicos; 

3.27. Resíduos Sólidos Residenciais (RSR): são os resíduos sólidos urbanos gerados nas atividades 
diárias em casas, apartamentos, condomínios e demais edificações residenciais, inclusive 
pequenas podas em jardins; 

3.28. Resíduos Sólidos Urbanos (RSU): compreendem todos os resíduos sólidos gerados num 
aglomerado urbano, excetuados os resíduos de serviços de saúde, os resíduos industriais 
perigosos e os resíduos de portos e aeroportos; 

3.29. Resíduos Volumosos: são os resíduos constituídos basicamente por material volumoso não 
removido pela coleta pública municipal, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, 
grandes embalagens e peças de madeira, poda e outros itens não provenientes de processos 
industriais. 

4. DA QUALIFICAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA: 

4.1. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação de atestado fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão para o fornecimento, 
pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

4.2. Certidão ou registro ou inscrição de pessoa jurídica, dentro de seu prazo de validade, junto ao 
CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.; 

4.3. A qualificação técnica se dará pelo atendimento dos requisitos específicos estabelecidos 50% 
dos serviços, os atestados deverão conter no mínimo a quantidade de 50% do quantitativo em 
cada item de serviço a ser contratado, estabelecidos na planilha descrita no memorial descritivo, 
sem prejuízo dos requisitos gerais; 

4.4. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica Operacional, comprovando que a proponente 
prestou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste Procedimento de contratação 
emergencial, emitido por órgão da Administração Pública ou entidade privada, devidamente 
registrado no CREA, de acordo com o estabelecido acima. 

4.5. Apresentar Atestado de Capacidade Técnica Profissional, comprovando que o(s) responsável(is) 
técnico(s) da empresa prestou serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste 
Procedimento, emitido por órgão da Administração Pública ou entidade privada, devidamente 
registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico expedida em nome 
do responsável técnico da empresa; 
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5. ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS  

As especificações e recomendações contidas neste item são válidas para todos os lote e itens de 
serviços deste Projeto Básico, salvo quando expressamente for diferentemente estabelecido no item 
específico do serviço, prevalecendo então este último. 

Para a perfeita e completa execução dos serviços, as CONTRATADAS se obrigarão, sob as 
responsabilidades legais, nos termos dos Contratos que firmarão com a CONTRATANTE, que se regula 
pelas normas de direito público e supletivamente pelas normas de direito privado, a prestarem toda 
assistência técnica e administrativa necessária. 

Em cada atividade dos serviços objeto deste Projeto Básico, a serem desenvolvidas, as CONTRATADAS 
deverão fazer uso de mão-de-obra, veículos e equipamentos adequados e compatíveis em 
quantidades necessárias e suficientes, ao mínimo, consideradas por este Projeto Básico e pela 
Metodologia de Execução dos Serviços apresentadas em suas Propostas e aprovadas pela 
CONTRATANTE, devendo ainda prestar serviços com elevado padrão de qualidade. 

Caberão às CONTRATADAS, ouvindo a CONTRATANTE, definir a tecnologia a ser adotada na 
Metodologia Operacional proposta, respeitada as condições, especificações e normas oriundas deste 
Projeto básico e de seus anexos relacionados, das normas técnicas brasileiras pertinentes e que seu 
entendimento venha propiciar a melhor solução técnico-econômica.  

AS CONTRATADAS poderão propor a implantação de novas técnicas operacionais, no decorrer do 
contrato, de forma a assegurar a atualização e melhoria contínua da qualidade da prestação dos 
serviços à comunidade. 

A área de execução dos serviços objeto deste Projeto Básico corresponde a área do município de 
Aracaju. Nas áreas com dificuldades de acesso deverão ser desenvolvidos procedimentos e métodos e 
utilizados veículos e equipamentos adaptados para as restrições do local. 

Todos os quantitativos de serviços do Projeto Básico são estimativos, considerando-se as necessidades 
atuais, bem como, a disponibilidade orçamentária da CONTRATANTE. Cabendo as CONTRATADAS 
executarem apenas as quantidades necessárias e suficientes, conforme planejamento estratégico 
elaborado pela CONTRATANTE, respeitada as determinações legais. 

AS CONTRATADAS são obrigadas a obterem todas as licenças e autorizações, junto aos órgãos 
competentes, necessárias aos serviços contratados, pagando os emolumentos previstos, observando 
todas as Leis, regulamentos e Códigos de Postura existentes ou que venham a existir, no decorrer do 
contrato. 

Durante toda a execução dos serviços nas vias e logradouros públicos, as CONTRATADAS deverão, 
obrigatoriamente, colocar placas de identificação e sinalização de segurança, nos padrões definidos 
pela CONTRATANTE, em obediência ao Código de Trânsito Brasileiro e em conformidade com o plano 
de engenharia e segurança do trabalho. 

Os trabalhos executados deficientemente ou em desacordo com a Metodologia de Execução ou com 
as instruções emanadas da fiscalização da CONTRATANTE, deverão ser refeitos sem qualquer ônus 
para as CONTRATANTES. 
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5.1. Instalações 

AS CONTRATADAS deverão dispor, para início das operações, de instalações físicas, própria ou 
terceirizada, composta de toda a infraestrutura necessária, para atender as demandas de ordem 
administrativa e operacional, previstas nos contratos, especialmente aquelas relacionadas com a 
manutenção dos veículos e equipamentos em operação e com o atendimento de legislação específica 
na área de pessoal, inclusive vestiário com banheiros e sanitários masculinos e femininos, armários e 
refeitórios, obedecendo ao que se estabelecem na CLT, acordos e convenções coletivas. 

AS CONTRATADAS deverão dispor de garagem ou pátio de estacionamento, não sendo permitida a 
permanência de veículos e equipamentos nas vias de circulação, quando não estiverem em serviço. 

AS CONTRATADAS deverão dispor de local adequado para lavagem e desinfecção diária dos caminhões, 
máquinas e equipamentos, devendo possuir um sistema de captação de águas servidas à rede coletora 
de esgoto ou a um sistema de tratamento adequado. 

AS CONTRATADAS deverão dispor de um sistema de manutenção e conservação para garantir o 
perfeito funcionamento de seus veículos, máquinas e equipamentos, bem como adequação dos 
serviços de pintura, visando manter os padrões exigidos pela CONTRATANTE. 

5.2. Pessoal 

Competirá às CONTRATADAS a admissão de mão-de-obra necessária ao desempenho dos serviços 
contratados, correndo por sua exclusiva responsabilidade o pagamento dos salários e demais encargos 
sociais, previdenciários e trabalhistas necessários e regulamentares, seguros de vida e de acidentes do 
trabalho ou outras despesas de qualquer natureza, bem como indenizações de acidentes de trabalho 
de qualquer natureza, respondendo as CONTRATADAS pelos danos causados a seus empregados, 
auxiliares, terceiros e ao patrimônio público. 

AS CONTRATADAS deverão contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir em serviço uma equipe 
homogênea e eficiente com operários e encarregados, capacitados e treinados, que assegure o 
processo satisfatório de execução dos serviços. 

Para os serviços contratados caberão às CONTRATADAS, fornecer, conservar e substituir, quando 
necessário, todos os equipamentos manuais ou mecânicos, ferramentas e equipamentos de proteção 
individual, referentes à segurança e higiene do trabalhador, em conformidade com o desenvolvimento 
de suas atividades, cumprindo o estabelecido na Norma Regulamentar NR-6, do Ministério do 
Trabalho, inclusive, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica dos uniformes. 

É de responsabilidade das CONTRATADAS, devendo estar incluso nos custos dos serviços, o 
fornecimento de todo e qualquer equipamento de proteção individual dos trabalhadores, em perfeito 
estado de conservação, requerido pela fiscalização da CONTRATANTE, obedecendo às exigências dos 
técnicos de segurança e medicina do trabalho, em função da natureza específica dos serviços a serem 
executados, mesmo que não listados neste projeto básico. 
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AS CONTRATADAS serão totalmente responsáveis pelo cumprimento das normas de segurança e 
medicina do trabalho na prestação dos serviços, devendo atender à legislação vigente, em especial às 
Normas Regulamentares, emitidas pelo Ministério do Trabalho, bem como a legislação pertinente ao 
trânsito, em especial o art. 235 do CTB c/c item 31.12.4 da NR 31e itens 18.25.1 e 18.25.2 da NR 18 do 
MTE, que versa sobre a proibição expressa do transporte de trabalhadores em estribos dos 
caminhões compactadores de lixo, ou nas partes externas dos mesmos veículos e de qualquer outro 
veículo utilizado na coleta de lixo. Ressalte-se que as normas aqui trazidas não excluem o 
cumprimento de qualquer outra legislação pertinente que se adeque ao tipo de serviço do objeto de 
cada contrato. 

AS CONTRATADAS serão totalmente responsáveis pelo cumprimento da NR 24, item 24.7.1, mais 
especificamente, que versa sobre o fornecimento de água potável durante a jornada de trabalho. 

Para fins de cumprimento do acima disposto as CONTRATADAS deverão indicar um responsável 
técnico, devidamente habilitado, que responderá pela segurança do pessoal envolvido na operação, 
em conformidade com as normas regulamentares. 

A caracterização de ambientes insalubres e perigosos e o pagamento de adicionais por insalubridade, 
periculosidade, horas extras, se houverem, descanso semanal, hora de almoço e demais encargos 
sociais e trabalhistas, serão de inteira e total responsabilidade da CONTRATADA. 

Todo acidente de trabalho (com ou sem lesão) deverá ser comunicado à Previdência Social através da 
CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. 

Na realização de serviços em vias públicas ou em canteiros centrais, as CONTRATADAS deverão cumprir 
o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, capítulo VIII, artigo 95, parágrafos 1º e 3º e também 
proceder à sinalização em forma de meio-círculo com, pelo menos, três cones zebrados a uma 
distância de 10 metros do trabalhador e de 30 metros do veículo, quando for o caso. 

AS CONTRATADAS deverão apresentar seus empregados devidamente uniformizados e com os 
equipamentos de proteção individuais necessários para a execução de cada serviço. Os uniformes 
deverão obedecer às cores padrão, dizeres e logotipos estabelecidos pela CONTRATANTE. 

O transporte dos trabalhadores não deverá ser realizado em veículo de carga. Os mesmos devem ser 
transportados em veículos tipo ônibus, van, Kombi, abtáculo ou de passeio e em separado de qualquer 
ferramenta ou equipamento. 

Os empregados das CONTRATADAS, salvo especificação em contrário, deverão atuar em jornada 
regular de trabalho de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de segunda a sábado, em turno diário 
de 7 horas e 20 minutos de tempo efetivamente trabalhado, com no mínimo uma hora de intervalo 
para refeição e descanso, ou seja, o tempo de deslocamento não deverá ser contabilizado neste 
horário. A hora de início e término de cada jornada diária de trabalho, diurno ou noturno, dependerá 
da natureza do serviço a ser executado e da aprovação por parte da CONTRATANTE. No decorrer do 
contrato, poderão ser adotadas outras jornadas regulares de trabalho, desde que aprovadas 
previamente pela CONTRATANTE, preservando sempre a jornada semanal de 44 horas trabalhadas.  

Durante a execução dos serviços é absolutamente vedada, ao pessoal das CONTRATADAS, a execução 
de outras tarefas que não sejam aquelas objeto da contratação. 
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A Fiscalização da CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer funcionário cuja conduta seja 
prejudicial ao bom andamento dos serviços, o que deverá ocorrer dentro de 24 (vinte e quatro) horas 
da comunicação à CONTRATADA. Se a substituição der origem à ação na Justiça, comum ou do 
trabalho, a CONTRATANTE não terá, em hipótese alguma, qualquer responsabilidade. 

Correrá por conta exclusiva das CONTRATADAS a responsabilidade de qualquer acidente no trabalho 
na execução dos serviços contratados, sofridos pelos seus operários ou terceiros; usos indevidos de 
patentes registradas; a danificação dos serviços executados até definitiva aceitação pela 
CONTRATANTE; as eventuais indenizações que possam vir a ser devidas a seus operários ou a terceiros, 
por fatos oriundos da execução dos serviços contratados, ainda que ocorridos em espaços públicos. 

A CONTRATANTE poderá suspender qualquer serviço no qual se evidencie risco grave e iminente à 
saúde e segurança das pessoas, aos equipamentos ou às benfeitorias de terceiros. 

5.3. Fiscalização  

A fiscalização do cumprimento das condições contratuais e da execução dos serviços caberá à 
CONTRATANTE, através da DIRETORIA OPERACIONAL. A fiscalização exercerá rigoroso controle em 
relação à quantidade e, particularmente, aos prazos e à qualidade dos serviços executados, cuidando 
de glosar aqueles executados em desconformidade com as normas legais, a Metodologia de Execução 
dos Serviços definida ou as orientações da própria fiscalização. 

AS CONTRATADAS deverão cooperar, através de seus encarregados, quanto à observância dos 
dispositivos referentes à coleta de resíduos e limpeza urbana, informando à fiscalização sobre os casos 
de infração da lei. 

A presença da Fiscalização da CONTRATANTE, não implicará na diminuição das responsabilidades das 
CONTRATADAS, devendo a mesma, obrigatoriamente, ter no local de cada serviço, responsável geral 
pelos serviços em execução, auxiliados por encarregados e/ou encarregados de turma. 

A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, apresentar à Fiscalização, todo e qualquer material, 
ferramenta e equipamento a ser utilizado na execução dos serviços, bem como os catálogos e folhetos 
técnicos, antes de sua aplicação, para análise e aprovação pela CONTRATANTE. 

A Fiscalização da CONTRATANTE, através da DIRETORIA OPERACIONAL, comunicará diariamente a 
CONTRATADA todas as irregularidades passíveis de aplicação de multas ocorridas no dia anterior, para 
as justificativas que se fizerem necessária. 

A CONTRATADA será notificada e terá 5 (cinco) dias úteis para apresentar sua defesa prévia acerca das 
irregularidades havidas e apontadas, que serão avaliadas pela DIRETORIA OPERACIONAL da 
CONTRATANTE. 

As irregularidades notificadas à CONTRATADA e não justificadas ou cuja justificativa não seja aceita 
pela DIRETORIA OPERACIONAL, serão tidas como passíveis de aplicação das penalidades cabíveis de 
acordo com o estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços. 

AS CONTRATADAS se obrigarão a permitir à Fiscalização, livre acesso a todas as suas dependências, 
possibilitando o exame das instalações, das anotações e documentos relativos às máquinas, veículos e 
equipamentos, ao pessoal e ao material, fornecendo quando forem solicitados, todos os dados e 
elementos referentes ao serviço em exame. 
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AS CONTRATADAS poderão, na forma definida pela CONTRATANTE, manter fiscalização própria 
durante a execução dos serviços, da pesagem e/ou da medição dos serviços, dos seus bens, veículos, 
máquinas e equipamentos em operação no decorrer da execução dos serviços. 

Ficarão asseguradas às CONTRATADAS o contraditório e a ampla defesa nos termos dos Contratos e 
das legislações vigentes. 

Todos os procedimentos, informações, reclamações e pedidos oriundos da Fiscalização deverão ser 
comunicadas às CONTRATADAS por escrito, através da DIRETORIA OPERACIONAL da CONTRATANTE e 
deverão constar cópias em arquivo próprio, para consultas, se necessário. 

A Fiscalização deverá preencher diariamente os relatórios de campo dos serviços executados, bem 
como elaborar medições mensais dos mesmos, para efeitos de análise e aprovação, a serem 
encaminhados pelas CONTRATADAS. 

5.4. Veículos, máquinas, equipamentos e materiais. 

Os veículos, máquinas, equipamentos, caminhões coletores/compactadores e demais materiais 
necessários para execução dos serviços deverão ser dimensionados de forma a serem suficientes, em 
quantidade, capacidade e qualidade, para atender, de maneira adequada, à prestação dos serviços 
propostos, obedecidas, no mínimo, as quantidades relacionadas neste Projeto Básico. 

Durante a vigência dos Contratos, as instalações, veículos, máquinas, equipamentos e caminhões 
coletores/compactadores deverão ser mantidos com todos os seus componentes funcionando de 
acordo com as especificações deste Projeto Básico, não obstante o desgaste normal de uso, inclusive 
as unidades de reserva. 

As CONTRATADAS deverão aplicar um plano de manutenção dos veículos, máquinas, equipamentos e 
caminhões coletores/compactadores utilizados nos serviços, baseado em inspeções diárias, semanais 
e mensais, e dotado de um programa de manutenção preventiva e corretiva, programa de serviços 
internos e externos, programa de limpeza e aparência (lavagem, desinfecção e pintura periódica), 
programa de controle dos itens de segurança e programa de manutenção, limpeza e reparos dos 
contêineres utilizados nos serviços. 

Todos os veículos, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços deverão respeitar os limites 
estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de gases e demais normas reguladoras do tráfego 
de veículos. 

Salvo indicação expressa em contrário no lote e item específico, quando da implantação dos serviços, 
todos os veículos, máquinas e equipamentos e caminhões coletores/compactadores não deverão ter 
o ano de fabricação anterior a quatro anos na data da assinatura do contrato, sendo que nenhum 
destes poderá ter idade superior a 5 anos durante sua vigência. 

A marca, modelo, capacidade e outras características dos veículos que serão utilizados na execução 
dos serviços ficarão a critério das CONTRATADAS, respeitadas as especificações mínimas descritas no 
Projeto Básico e na Metodologia de Execução dos Serviços proposta. 

As CONTRATADAS deverão manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento, inclusive as 
unidades da frota de reserva, ressaltando-se o funcionamento do hodômetro, o estado de conservação 
da pintura, o nível máximo de emissão sonora e de gases poluentes e a limpeza geral dos veículos e 
equipamentos, constituindo-se obrigação contratual a lavagem periódica da caçamba 
coletora/compactadora de lixo. 
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A pintura e sinalização dos veículos e equipamentos deverão ser feitas pelas CONTRATADAS, 
obrigatoriamente de acordo com os padrões estabelecidos pela CONTRATANTE, que concederá um 
prazo máximo de 30 dias, a partir da ordem dos serviços, para a adequação de sua frota aos padrões 
de pintura definidos. 

 

 

5.5. Pesagem 

Todos os veículos que fizerem descarga dos resíduos, em locais indicados pela Contratante, deverão 
obrigatoriamente ser pesados na entrada e na saída, utilizando balança rodoviária existente na área.  

O peso dos resíduos transportados pelos veículos será obtido por diferença entre a pesagem na 
entrada e na saída, com a emissão dos correspondentes tíckets de pesagem, pelo sistema eletrônico 
da balança. É de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE as atividades de fiscalização da balança 
referente a emissão dos tíckets de pesagem, devendo a CONTRATADA manter um funcionário do seu 
quadro, operando o sistema. 

Os tíckets de pesagem serão emitidos, no mínimo, em três vias, logo após a pesagem, sendo um da 
CONTRATANTE outro da CONTRATADA e o outro da empresa receptora dos resíduos. 

Na hipótese de impedimento simultâneo do uso das duas balanças, o peso diário coletado será 
apurado por estimativa, utilizando-se como referência a média dos pesos registrados nas últimas 04 
(quatro) semanas, considerando os mesmos dias da semana, que antecederam a interrupção de 
funcionamento das balanças. 

5.6. Critérios de medição e pagamento 

Os serviços serão medidos conforme estabelecido neste projeto básico, de acordo com as 
especificidades de cada Lote e item. Os pagamentos dos serviços, relacionados em planilha de 
quantitativos contratual, serão realizados após a aceitação por parte da Fiscalização e as medições, 
desses serviços executados, serão realizadas tomando como base as quantidades, as unidades de 
medidas e os preços unitários contratuais, os quais representarão compensação integral para todas as 
operações, transportes, materiais, perdas, mão de obra, equipamento e encargos eventuais, 
necessários à completa execução dos serviços. 

Para fins de medição, a apuração dos serviços será realizada do primeiro ao último dia de cada mês. 
As faturas correspondentes aos serviços executados serão obrigatoriamente acompanhadas das 
respectivas planilhas de medição e deverão ser entregues à EMSURB, mediante protocolo.  

 

6. LOTE 01 - COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

6.1. COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E 
PÚBLICOS 
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A coleta dos resíduos domiciliares, comerciais e públicos, excetuando-se os grandes geradores, 
realizados porta a porta, atinge 100% da cidade de Aracaju, realizada de segunda a sábado, nos 
períodos diurno e noturno, utilizando caminhões coletores/compactadores em mais de 95% das 
localidades e nos demais casos utiliza-se veículos de pequeno porte. A quantidade média diária de 
resíduos sólidos domiciliares gerados em Aracaju é de 574,08 toneladas/dia, representando uma 
produção per capita em torno de 0,91 kg/hab/dia. 

Nos locais de difícil acesso, a coleta é realizada com uso de caminhões tipo caçamba basculante 4,5m³ 
e veículos de pequeno porte, com tração nos dois eixos, que transportam os resíduos diretamente 
para a estação de transbordo. Assim como, a caixa estacionária com compactação, que recebe os 
resíduos gerados na manutenção do mercado central da cidade.   

A coleta das feiras livres e dos resíduos lançados clandestinamente em terrenos baldios e áreas 
públicas são recolhidos, sistematicamente, em caminhões coletores/compactadores. 

A coleta de resíduos domiciliares, porta a porta, é realizada mediante um planejamento que divide a 
cidade em três setores distintos em função do período da coleta, a saber: 

Setor 01 – Coleta diária noturna 
Setor 02 – Coleta alternada diurna (terça, quinta e sábado) 
Setor 03 – Coleta alternada diurna (segunda, quarta e sexta) 

O mapa e tabela apresentados a seguir identificam todas as áreas da cidade abrangidas por cada um 
desses setores. 
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Produção média mensal de resíduos domiciliares coletados, por setor: 

SETORES/ÁREAS LOCALIDADE 
Produção 
ton/mês 

Setor 1 - Zona Central; Coleta Diária Noturna 

1 13 de Julho 491,59 

2 Caixas Zona Norte 238,14 

3 Caixas Zona Sul 278,72 

4 Calçadão 189,56 

5 Centro 293,17 

6 Cirurgia 291,53 

7 Grageru I 292,11 

8 Grageru II 278,29 

9 Inácio Barbosa 258,28 

10 Leite Neto 331,66 

11 Luzia 464,52 

12 Orla 321,60 

13 Santo Antônio 301,66 

14 São José 399,29 

15 Siqueira Campos I 314,79 

16 Siqueira Campos II 386,46 

17 Suíça 376,98 

  Total Coleta Noturna 5508,32 

Setor 2 - Zona Sul; Coleta Alternada - Terça/Quinta/Sábado 

1 Aruanda 234,84 

2 Atalaia I 263,52 

3 Atalaia II 176,19 

4 Augusto Franco I 272,15 

5 Augusto Franco II 246,68 

6 Bairro 17 de Março 221,12 

7 Castelo Branco I 198,18 

8 Castelo Branco II 151,83 

9 Coroa do Meio I 182,37 

10 Coroa do Meio II 229,16 

11 Coroa do Meio III 277,67 

12 Farolândia 268,98 

13 Médici 238,85 

14 Médici/Farolândia - Apoio 256,23 
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15 Orlando Dantas I 272,55 

16 Orlando Dantas II 229,53 

17 Santa Maria I 244,93 

18 Santa Maria II 166,70 

19 Sol Nascente 412,24 

  Total terças/quintas/sábados 4.543,66 

Setor 3 - Zona Norte e de Expansão; Coleta Alternada Segunda/Quarta/Sexta 

1 18 do Forte 238,90 

2 América I 272,86 

3 América II 246,47 

4 Bairro Palestina 207,86 

5 Bugio 251,09 

6 Cidade Nova 248,49 

7 Industrial I 210,59 

8 Industrial II 183,33 

9 Jardim Centenário 229,49 

10 José Conrado de Araújo 307,97 

11 Lamarão 199,41 

12 Mosqueiro I 132,49 

13 Mosqueiro II 170,97 

14 Mosqueiro III 126,27 

15 Porto Dantas 200,57 

16 Santos Dumont I 286,28 

17 Santos Dumont II 303,71 

18 São Carlos 254,93 

19 Soledade 208,64 

  Total Coleta Segunda/Quarta/Sexta 4280,28 

      

Coleta Especial 

1 Depósito Irregular - Setor 01 (Centro) 174,18 

2 Depósito Irregular - Setor 02 (Zona Norte) 145,01 

3 Depósito Irregular - Setor 03 (Zona Sul) 105,30 

4 Caixas Zona Norte 367,52 

5 Caixas Zona Sul 327,37 

6 Orla 365,93 

- Feiras Livres - Zona Norte 109,03 

- Feiras Livres - Zona Sul 167,90 

  Total Coleta Especia 1762,21 
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Coleta Alternativa 

- Áreas de difícil Acesso 536,68 

 Caixa Estacionária com e sem compactação 
(Transbordo) 

304,62 

 Total coleta Alternativa 841,30 

TOTAL GERAL 16.935,76 

 

6.1.1. Quantidade e Preço do Serviço 

Estimativa Média Global: 102.000 toneladas de resíduos sólidos domiciliares a serem coletados e 
transportados para a estação de transbordo. A distância média das áreas de coleta para a estação de 
transbordo é de 17 km. 

O preço unitário dos serviços será expresso em R$/tonelada, que remunerará toda a operação de 
coleta, transporte e descarga final dos resíduos sólidos, em conformidade com o estabelecido na 
Metodologia de Execução dos Serviços proposta pela Adjudicatária e aprovada pela CONTRATANTE. 

6.1.2. Especificação do Serviço 

A coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos domiciliares consistem no recolhimento de todo e 
quaisquer resíduos ou detritos apresentados regularmente na coleta domiciliar ou esporadicamente 
nos logradouros públicos, originários de feiras livres, praias, atividades de limpeza pública, 
estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e residenciais, que 
caibam num recipiente com volume de até 200 litros por estabelecimento e seu posterior 
encaminhamento ao destino final, em Aterro Sanitário licenciado. 

A coleta deverá ser manual e mecanizada conteinerizada, abrangendo todos os setores da cidade, de 
acordo com a Metodologia Operacional proposta, aprovada pela CONTRATANTE. 

A coleta manual é aquela em que os resíduos são coletados em sacos plásticos descartáveis, resistentes 
e não transparentes ou em recipientes, dispostos pelos munícipes e carregados, manualmente, pelos 
agentes coletores até o veículo coletor/compactador. 

A coleta mecanizada conteinerizada é aquela em que os resíduos sólidos são dispostos, para posterior 
remoção, em contêineres plásticos ou caixas estacionárias metálicas, localizadas em prédios públicos 
ou em pontos fixos ao longo dos logradouros e em locais aonde venha acontecer eventos públicos.  

6.1.2.1. Resíduos a serem recolhidos, devidamente acondicionados, neste serviço: 

I. Resíduos sólidos das unidades unifamiliares e multifamiliares em geral, inclusive os resultantes de 
pequenas podas de jardins; 

II. Resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços 
e comerciais, cujos volumes produzidos por cada unidade geradora sejam compatíveis com os 
recipientes adotados de até 200 litros. 

III. Restos de mobiliário, colchões, utensílios, mudanças e outros similares, em pedaços, desde que 
devidamente acondicionados em recipientes de até 200 litros.  
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IV. Restos de limpeza domiciliar. 
V. Resíduos de feiras livres, de mercados e de praias, devidamente ensacados. 

6.1.2.2. Não estão compreendidos na conceituação de resíduos sólidos domiciliares, mas deverão 
ser removidos na forma abaixo descrita:  

I. Terra, areia, entulhos de obras públicas ou particulares, cuja quantidade exceda a 200 litros ou 50 
quilos por dia, em qualquer situação. Nestes casos, os resíduos deverão ser levados ao ponto de 
destinação final pelo próprio gerador, de acordo com a legislação em vigor. 

II. Resíduos oriundos das atividades de limpeza pública e poda, previstas no Projeto Básico, salvo 
indicação em contrário, deverão ser coletados, transportados e descarregados em Unidade de 
Transbordo pela empresa executante dos referidos serviços. 

III. Eventuais Resíduos Sólidos Públicos, dispostos em logradouros públicos, que não tenham sido 
originados pelas atividades descritas no item II supra, deverão ser obrigatoriamente recolhidos 
como parte deste item de serviços. 

Havendo aumento do volume de resíduos a recolher, em consequência do acréscimo da população, 
de novas unidades residenciais ou estabelecimentos comerciais, ou qualquer outro motivo que 
justifique o recolhimento pelo poder público, a CONTRATANTE poderá determinar à CONTRATADA que 
aumente o número dos setores de coleta, o número de viagens, o número de caminhões coletores, 
assim como o de agentes coletores, visando a melhoria da coleta, inclusive com alteração e inclusão 
de turnos de trabalhos. Neste caso, poderá a CONTRATADA reavaliar seus preços, mantendo os valores 
dos insumos de sua proposta base. 

Os serviços serão executados em todas as vias abertas ou que venham a ser abertas e logradouros 
públicos do município de Aracaju, durante a vigência do contrato, respeitadas as frequências, horários 
e itinerários de coleta, estipulados na Metodologia Operacional, proposta para cada local. 

Os veículos deverão ser dirigidos em marcha reduzida e adequada, durante a operação de coleta, 
evitando manobras bruscas, excesso de aceleração e operando o equipamento compactador com zelo 
e, se possível, em local estrategicamente escolhido com poucas residências, reduzindo o incomodo do 
barulho de sua operação. 

Os motores dos caminhões, assim como os equipamentos hidráulicos e compactadores deverão, 
obrigatoriamente, estar equipados com sistema adequado de proteção para diminuição de ruídos, a 
níveis que não causem incômodos aos moradores, conforme legislação pertinente, especialmente na 
coleta noturna. 

Todas as operações deverão ser executadas sem ruído excessivo, sem danificar os recipientes, sem 
algazarra, principalmente no período noturno. 

A CONTRATADA deverá SEMPRE recolher os resíduos sólidos domiciliares, sejam quais forem os 
recipientes utilizados, competindo-lhe avisar aos munícipes das exigências legais. 

Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares deverão ser executados porta a porta, de 
segunda a sábado, em dias úteis ou feriados, nos períodos diurno e noturno, em função das áreas de 
coleta e da Metodologia Operacional aprovada pela CONTRATANTE, devendo o motorista seguir 
rigorosamente os itinerários de coleta planejados, nos dias e horários previstos, e, após o final de cada 
viagem, encaminhar o veículo coletor para o local de destino final dos resíduos, quando deverá ser, 
obrigatoriamente, pesado e onde ocorrerá a descarga final.  
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Na execução da coleta, os agentes coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o 
cuidado necessário para não danificá-los, evitando o rompimento dos mesmos e o derramamento de 
resíduos nas vias públicas. É proibido transferir o conteúdo de um recipiente para outro ou atirá-lo de 
um coletor para outro, ou de volta ao passeio. 

Os resíduos depositados nas vias e logradouros públicos pelos munícipes, que tiverem tombado dos 
recipientes ou que tiverem caído durante a atividade de coleta, deverão ser, obrigatoriamente, 
recolhidos pelos agentes coletores e o local varrido. 

Os caminhões coletores compactadores deverão ser carregados de maneira que o resíduo recolhido 
não transborde na via pública, sendo vedado o depósito de resíduos no compartimento de carga 
traseira do veículo, quando este estiver em trânsito. 

É terminantemente proibido aos funcionários da CONTRATADA fazer catação ou triagem entre os 
resíduos coletados, para proveito próprio ou alheio, bem como toda e qualquer ingestão de bebidas 
alcoólicas ou drogas, ou ainda, a solicitação de gratificações e donativos de qualquer espécie. 

Para efetuar a coleta dos resíduos nas áreas de difícil acesso ou áreas inacessíveis ao caminhão 
coletor/compactador, a CONTRATADA deverá utilizar veículos motorizados de pequeno porte, dotado 
de caçamba basculante, sendo que os resíduos deverão ser encaminhados para a unidade de 
Transbordo.  

Para efetuar coleta na areia da praia ou em locais inacessíveis aos caminhões coletor/compactador ou 
veículos basculantes de pequeno porte, deverá ser utilizados veículos de pequeno porte (caminhonete 
4X4) adaptados às restrições do local, sendo que os resíduos deverão ser encaminhados para locais 
determinados pela CONTRATANTE. (transbordo em caixas estacionárias)  

Em locais de grande geração de resíduo domiciliar, de natureza orgânica, como mercados centrais e 
setoriais, deverão ser instaladas caixas estacionárias, sendo que, no mercado central, caixa com 
dispositivo de compactação.  

As caixas estacionárias serão transportadas por caminhão multicarga, tipo roll on/off, que se 
encarregará de fazer a descarga final na unidade de transbordo  e recolocá-las, em seguida, nos seus 
locais de origem, atendendo à programação específica, de segunda a domingo no horário das 08:00 as 
16:20, conforme esgotamento da capacidade de carga, não podendo ultrapassar o período de 24 horas 
de uma remoção à outra. 

Nos locais onde existirem caixas estacionárias, para coleta de resíduos domiciliares, com capacidade 
de armazenamento acima de 20m3 (com ou sem compactação), deverá ter, obrigatoriamente, a 
presença de um agente coletor, equipado com as ferramentas básicas para recolhimento e limpeza da 
área no entorno. Além de assegurar a permanente limpeza da área, estes agentes se encarregarão de 
orientar os usuários quanto à colocação dos resíduos nas caixas, evitando o lançamento conjunto de 
resíduos domiciliares e de entulhos no mesmo recipiente, bem como, quando for o caso, operarão o 
dispositivo de compactação das caixas estacionárias compactadoras.  

Nos setores de coleta onde for adotado o regime de coleta domiciliar em dias alternados (três vezes 
por semana), não poderá haver intervalo superior a 72 horas entre duas coletas. 

6.1.3. Mão-de-obra e Operacionalização 
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A equipe prevista para a execução da coleta domiciliar  é composta de 01 (um) motorista, 03 (três) 
agentes coletores e 01 (um) caminhão coletor compactador, de carga traseira, devidamente equipado, 
bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

A equipe prevista para a execução da coleta em caixas estacionárias através de caminhão multicarga, 
tipo roll on/off, é composta de 01 (um) motorista, 01 (um) agente coletor e 01 (um) caminhão 
multicarga, tipo roll on/off, dotado de sistema de içamento e basculamento de contêineres, bem como 
as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

A equipe prevista para a execução da coleta domiciliar alternativa, em áreas de difícil acesso e na areia 
da praia,  é composta de 01 (um) motorista, 02 (dois) agentes coletores e 01 (um) veiculo de pequeno 
porte,  bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

Nas caixas estacionárias, para coleta de resíduos domiciliares, com capacidade de armazenamento 
acima de 20m3 (com ou sem compactação), deverá ter, obrigatoriamente, a presença de 01 (um) 
agente coletor, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

O serviço de coleta deverá ser acompanhado por 01 (um) supervisor e 02 (dois) encarregados, sendo 
um diurno e outro noturno. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, no início dos serviços e sempre que ocorrerem alterações, a 
comunicação aos usuários, através da imprensa, distribuição de impressos e carro de som, 
previamente aprovados pela CONTRATANTE, informando a cada residência ou estabelecimento, 
sobre, no mínimo: o dia e horário da coleta no logradouro, o correto acondicionamento do resíduo até 
o recolhimento e os tipos e volumes de resíduos que podem ser recolhidos naquela coleta. 

A CONTRATADA deverá efetuar a lavagem e higienização de todos os contêineres em operação, 
quando necessário ou quando determinado pela Fiscalização da CONTRATANTE, sendo que, os 
contêineres sujos serão substituídos por outros limpos, garantindo que o local tenha sempre um 
contêiner disponível. Nesta operação de lavagem deve ser eliminado todo tipo de sujeira (gordura, 
graxas, pichações, etiquetas, etc). 

Todos os contêineres deverão ser identificados individualmente, com no mínimo, logomarca da 
CONTRATANTE, número de referência e telefone para contato. 

A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva e corretiva de todos os contêineres em 
operação, plásticos e metálicos, inclusive pintura e substituição de componentes, de forma a mantê-
los em perfeitas condições de apresentação e uso. 

A CONTRATADA deverá substituir, em até 02 (dois) dias da observação da ocorrência, os contêineres 
que porventura tenham sido extraviados ou estejam totalmente danificados. 

Todos os veículos que fizerem descarga dos resíduos na unidade de Transbordo, obrigatoriamente 
deverão ser pesados na forma descrita no item 5.5. 

É obrigatória, em todos os veículos utilizados nas coletas, domiciliar e alternativa, a utilização de 
Sistema de Identificação, Comunicação e de Rastreamento e Monitoramento por GPS, conforme 
descrito no item 6.1.7. 

A CONTRATADA não poderá utilizar, para execução de outros serviços que não os previstos neste 
contrato, os veículos alocados para a execução dos serviços previstos neste item. 
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Os resíduos existentes no sistema compactador do caminhão coletor referente a uma área não pode 
ser cumulada com os resíduos de outra área, permitindo assim, que o caminhão atue em áreas 
diversas, porém sem acúmulo de carga antes da pesagem.  

A Proponente poderá apresentar plano de trabalho distinto do apresentado neste Projeto Básico, 
desde que atendam no mínimo ao previsto neste projeto, ficando sua execução, caso a mesma seja 
vencedora do Procedimento, condicionada à aprovação prévia da Diretoria de Operações da 
CONTRATANTE. 

6.1.4. Veículos e Equipamentos 

A CONTRATADA deverá disponibilizar:  

a) 30 (trinta) caminhões coletores/compactadores, estando incluso a frota reserva de 20%. 
Caminhões equipados com: caçambas compactadoras fechadas, com volume mínimo de 15 m3 e 
capacidade entre 8 e 12 toneladas de lixo compactado; sistema traseiro de carga, com compactação 
e descarga hidráulica, sem nenhum contato manual com a carga; dispositivos de segurança, 
iluminação e sinalização em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN); sonoro quando engatada a marcha ré do veículo; compartimento para captação de 
líquido oriundo da carga (chorume); limite de ruído do coletor em operação dentro dos padrões 
estabelecidos, e dispositivo superior e inferior de basculamento de caixas estacionárias metálicas, 
obedecendo todas as normas vigentes.  

b) 01 (um) caminhão multicarga, tipo roll on/off dotado de acionamento hidráulico para içamento e 
transporte de caixas estacionárias de até 30m3 sem compactação ou até 20m3 com compactação e 
descarga final por basculamento e esvaziamento traseiro. 

c) 02 (duas) caçambas basculantes de pequeno porte, com capacidade mínima de 4,5 m³, sem 
compactação, para coleta em áreas de difícil acesso aos caminhões coletores/compactadores. Os 
resíduos coletados deverão ser transportados diretamente para Unidade de Transbordo. 

d) 01 (um) veículo de pequeno porte (caminhonete 4X4), adaptados às restrições do local, com sobre 
grade com capacidade mínima de 2,5m³ para coleta em áreas de difícil acesso onde os veículos 
compactadores e caçambas de 4,5 m³ não têm acesso, e na areia das praias.  

e) 01 (uma) caixa coletora estacionária, com compactação, de 17m³ a 20 m3, para transporte em 
caminhão multicarga, tipo roll on/off. 

f) 05 (cinco) caixas coletoras estacionárias, sem compactação, de 30 m3, para serem utilizadas como 
ponto de transbordo da coleta especial realizada por veículos, conforme ítem IV, que serão 
transportados por caminhão multicarga, tipo roll on/off. 

g) 60 (sessenta) caixas coletoras estacionárias metálicas, tipo canguru, sem compactação, de 5,0 m³, 
para armazenamento temporário dos resíduos e posterior transferência para o caminhão 
coletor/compactador. 

h) 06 (seis) caixas coletoras estacionárias, sem compactação, de 1,2m3, para içamento e descarga em 
caminhão coletor/compactador. 

6.1.5. Ferramentas 

 Kit de ferramentas por caminhão coletor e multicarga. 

Discriminação Quantidade 
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Pá quadrada, com cabo 01 

Vassoura de piaçava, 28 furos, com cabo 01 

Cone de sinalização 02 

 

 Kit de ferramentas para cada caixa estacionária, com presença de agente coletor. 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 01 

Ancinho, com cabo 01 

Vassoura de piaçava, 28 furos, com cabo 01 

Carro de mão (pedreiro) 01 

 

6.1.6. Uniformes e EPI’s 

 Agente coletor 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça de brim 

Camisa de malha, manga longa 

Calçado, antiderrapante, tipo tênis 

Meião de lã 

Capa de chuva, com capuz 

Luva raspa de couro, cano curto 

Mascara descartável 

Colete refletor (trabalho noturno) 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

 

 Motorista, Encarregado de turma e Supervisor 
 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça jeans 

Camisa polo, manga curta 

Bota em couro, antiderrapante 

Capa de chuva, com capuz 

Protetor solar facial fator 30 

(ml/mês) 

Colete refletor (trabalho noturno) 
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6.1.7. Sistema Gerenciador de Frota 

O sistema é obrigatório para a frota de veículos envolvidos na coleta de resíduos sólido urbano 
domiciliar, incluindo a alternativa e conteinerizada.  O objetivo é oferecer à Prefeitura Municipal de 
Aracaju, através da CONTRATANTE e a CONTRATADA, recursos informatizados para acompanhar a 
execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, monitorando as rotas de todos os 
veículos, bem como proporcionar o acompanhamento e armazenamento on-line de informações que 
possibilitem aferir o nível de prestação do serviço, assim como o gerenciamento da qualidade do 
trabalho realizado pela CONTRATADA. 

 Principais funcionalidades 

 Monitoramento dos veículos com tecnologia de rastreamento; 

 Acompanhamento da execução dos serviços através de monitoramento on-line dos veículos, 
garantindo uma precisão posicional de 25 metros em no mínimo 50% dos casos; 

 Armazenamento das informações em servidores de Banco de Dados, com capacidade compatível 
com o volume e as características dos dados; 

 Mapeamento dos itinerários de cada veículo, com distâncias e rotas percorridas; 

 Consistência de percurso e logradouros percorridos; 

 Gerenciamento de entrada e saída de cada veículo em um determinado perímetro geográfico pré-
estabelecido, ou seja, área de coleta; 

 Gerenciamento das Informações, com dados operacionais de itinerários de cada logradouro e área 
de coleta; 

 Identificação espacial de estabelecimentos geradores de grandes volumes de resíduos (hospitais, 
escolas, empresas, edifícios, condomínios, etc.) e outros pontos de interesse, geo-referenciados, 
em mapa digital compatível com a atual Base Cartográfica de Aracaju, incluindo o percurso, fora do 
município, até o destino final indicado pela CONTRATANTE; 

 Gerenciamento das quebras de veículos, saídas de rotas, informações de distância percorrida, 
velocidade, tempo de operação e paralisação do veículo. 
 

A CONTRATADA deverá Disponibilizar as informações obtidas pelo sistema de gerenciamento e 
oferecendo treinamento de operacionalização do sistema aos servidores indicados pela Contratante; 

O sistema deverá ter capacidade de acesso por terminais nas redes internas da CONTRATANTE e pela 
Internet, bem como facilidade de customização de relatórios e exportação de dados, a fim de permitir 
a criação de diferentes modelos de análise; 

6.1.7.1. Principais componentes do sistema 

6.1.7.1.1. Para os Veículos 
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 Os veículos devem possuir uma infraestrutura tecnológica que contemple a comunicação direta 
entre as Centrais de Controle Operacional da CONTRATADA e o motorista do veículo, constituída 
de dispositivos com capacidade de armazenar, transmitir dados, de receber e processar sinais do 
Sistema de Posicionamento Global (GPS); 

 Deverá possuir memória não volátil para armazenar informações e garantir o recebimento dos 
dados em caso de falha de comunicação. 

 Possuir dispositivo que permita a atualização, wireless, de sua configuração e, ainda, atender as 
condições a seguir relacionadas: 

o Ser dotado de tecnologia de envio e captura de dados, com comunicação on-line, sem fio; 
o Possibilitar que, quando o veículo estiver em áreas de “sombra” de comunicação, as 

informações sejam armazenadas e enviadas tão logo a comunicação seja restabelecida; 
o Ter capacidade para armazenar áreas geográficas e pontos de controle; 
o Ter contadores de tempo e quilometragem para serem inicializados em função de eventos 

específicos; 
o Ter no mínimo 3 (três) portas para sensores a serem implantados no sistema de 

compactação, tomada de força e no caminhão. 
o Ter chip de identificação do veículo de forma a ser reconhecido, on-line, na área de descarga, 

quando da pesagem na balança. 
 

6.1.7.1.2. Para o Sistema: 

 Permitir configurar a rota padrão para cada setor para medição da regularidade da coleta; 

 Possuir sinal de alerta no caso de não serem observados os roteiros prévios de coleta; 

 Possuir sinal de alerta para o caso do veículo estar operando uma determinada rota com atraso 
superior a um determinado tempo da rota padrão; 

 Possibilitar a identificação dos pontos críticos de grande geração de resíduos, com a identificação 
especial dos mesmos; 

 Possibilitar a análise do percentual de cumprimento do itinerário do setor padrão e a relação das 
ruas e endereços não atendidos no tempo pré-estabelecido; 

 Descrever o itinerário percorrido por cada veículo; 

 Permitir a visualização gráfica da rota on-line e off-line; 

 Possibilitar a transmissão de dados e o acesso dedicado para a Central de Controle Operacional da 
CONTRATANTE; 

 Ter capacidade de acionamento de avisos ao identificar irregularidades, em função dos eventos 
programados; 

 Ter interface amigável, dispondo de recursos para os operadores obterem informações detalhadas 
e necessárias ao acompanhamento dos veículos, com base em Mapas Digitalizados, compatíveis 
com a Base Cartográfica de Aracaju, de modo a permitir localizações com baixa margem de erro; 

 Ter capacidade para armazenar informações do sistema relativas ao percurso dos veículos, por pelo 
menos 30 dias e gravação em mídia digital, durante todo o período do contrato; 
 

A CONTRATADA deverá fornecer todo o suporte necessário a CONTRATANTE, no sentido de configurar 
e manter os equipamentos instalados em pleno funcionamento. 

Todos os veículos, deste lote, deverão possuir Sistema de rastreamento, monitoramento e 
comunicação, inclusive os da frota de reserva. 
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6.2. COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL RECICLÁVEL PROVENIENTE DOS PEV’S 

O Ponto de Entrega Voluntária – PEV consiste numa instalação onde deverão ser depositados 
diretamente pela população os materiais passíveis de serem reciclados. Confeccionados em estrutura 
metálica ou de plástico resistente para disposição separada de papéis, plásticos, vidros e metais, com 
dispositivo para impedir a entrada da água da chuva no seu interior. Todos os contêineres deverão ter 
cor padronizada e indicação do correspondente material a que será destinado, conforme legislação 
vigente. 

A coleta mecanizada dos PEV’s é aquela em que os resíduos recicláveis são dispostos, para posterior 
remoção, em contêineres plásticos ou metálicos, localizadas em pontos fixos na cidade, em local de 
fácil acesso ao cidadão. O recolhimento é feito utilizando-se caminhão com carroceria alteada, tipo 
“gaiola”, dotado de guincho (munck) ou outro dispositivo, para içamento e basculamento do conteúdo 
no interior da carroceria.  

6.2.1. Quantidade e Preço do Serviço 

Estimativa Global Máxima: 60 toneladas de resíduos recicláveis, coletados através dos PEV’s, 
transportados e descarregados nas Cooperativas indicadas pela CONTRATANTE. 

O preço unitário dos serviços de coleta dos PEVs será expresso em R$/tonelada que remunerará toda 
a operação de coleta, transporte e descarga final dos resíduos coletados nos PEVs, em conformidade 
com o estabelecido na Metodologia de Execução dos Serviços proposto pela Adjudicatária e aprovada 
pela CONTRATANTE 

6.2.2. Especificação do Serviço 

É de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos equipamentos (PEVs), bem como, toda a 
logística necessária para sua implantação obedecendo a programação previamente estabelecida pela 
contratante. 

Faz parte deste serviço, nele estando inclusos todos os seus custos e encargos, o fornecimento, 
manutenção e higienização dos contêineres plásticos ou metálicos, nos tipos, quantidades e tamanhos 
indicados neste Projeto Básico, bem como a operação mecânica de carga, transporte e descarga final 
dos resíduos da coleta. 

Havendo aumento do volume de resíduos a recolher em consequência da aceitação do programa, ou 
qualquer outro motivo que justifique o recolhimento pelo poder público dos resíduos recicláveis, a 
CONTRATANTE poderá determinar à CONTRATADA que aumente o número de equipamentos visando 
a melhoria dos serviços. Neste caso, poderá a CONTRATADA reavaliar seus preços, mantendo os 
valores dos insumos de sua proposta base. 
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Os serviços serão executados nos pontos onde forem instalados os PEV’s, determinado pela 
CONTRATANTE, no período diurno. 

6.2.3. Mão-de-obra e Operacionalização 

A equipe prevista para a execução da coleta dos PEV’s, é composta de 01 (um) motorista, 01 (um) 
agente coletor e 01 (um) caminhão com carroceria dotado de guincho tipo “munck” ou outro 
dispositivo, para içamento e basculamento dos contêineres, bem como as ferramentas de trabalho 
necessárias ao bom desempenho das funções. Quando em transporte, toda a carga deverá estar 
coberta por lona, atendendo as normas do Código de Trânsito. 

Poderá ser adotado outro modelo de veículo coletor, desde que atenda às funcionalidades mínimas, 
prevista neste Projeto Básico, e seja homologado pela CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá efetuar a lavagem e higienização de todos os PEV’s em operação, quando 
necessário ou quando determinado pela fiscalização da CONTRATANTE, sendo que, os PEV’s sujos 
serão substituídos por outros limpos, garantindo que o local tenha sempre um PEV disponível. Nesta 
operação de lavagem deve ser eliminado todo tipo de sujeira (gordura, graxas, pichações, etiquetas, 
etc). 

Todos os PEV’s deverão ser identificados individualmente, com no mínimo, logomarca da 
CONTRATANTE e localização física. 

A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva e corretiva de todos os PEV’s em operação, 
de forma a mantê-los em perfeitas condições de apresentação e uso. 

A CONTRATADA deverá substituir, em até 02 (dois) dias da observação da ocorrência, os PEV’s que 
porventura tenham sido extraviados ou estejam totalmente danificados. 

O veículo que fizer descarga dos resíduos da coleta dos PEV’s, independentemente do local indicado 
pela CONTRATANTE, obrigatoriamente deverão ser pesados, em balança indicada pela Contratante, na 
forma descrita no item 5.5. 

Todos os resíduos recolhidos através da coleta dos PEV’s, são de propriedade da CONTRATANTE, que 
repassará, para as cooperativas de reciclagem parceiras da Prefeitura de Aracaju, que se encarregarão 
de fazer a triagem final, o enfardamento, o aproveitamento e a comercialização final, ficando com o 
produto da venda destes materiais, nada cabendo a CONTRATADA. 

6.2.4. Veículos e Equipamentos 

A CONTRADA deverá disponibilizar:  

a) 01 (um) caminhão de carroceria dotado de guincho tipo (munck) 

b) 60 (sessenta) contêineres (PEV’s), em estrutura metálica ou de plástico resistente, com capacidade 
de 2,5 m³(dois virgula cinco metros cúbicos) cada.  

6.2.5. Ferramentas 

 Kit de ferramentas por caminhão coletor 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 01 

Vassoura de piaçava, 28 furos, com cabo 01 

Cone de sinalização 02 
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6.2.6. Uniformes e EPI’s 

 Motorista 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça jeans 

Camisa polo, manga curta 

Bota em couro, antiderrapante 

Capa de chuva, com capuz 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

 

 Agente coletor 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça de brim 

Camisa de malha, manga curta 

Calçado, antiderrapante, tipo tênis 

Meião de lã 

Capa de chuva, com capuz 

Luva raspa de couro, cano curto 

Mascara descartável 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

 

 

7. LOTE 02 - COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

7.1. COLETA, TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS 

A coleta de resíduos da construção civil (entulhos) e volumosos na cidade de Aracaju, especialmente 
originados de resíduos da construção civil, é realizada na sua grande maioria pela CONTRATANTE, 
utilizando estrutura terceirizada. 

A quantidade gerada de entulhos, grande parte disposta irregularmente em vários pontos da cidade, 
são coletados, sistematicamente, em caixas estacionárias existentes em locais de constantes depósitos 
e através de maquinas e caçambas basculantes, mediante um roteiro de serviço regularmente 
percorrido. 

7.1.1. Quantidade e Preço dos Serviços 
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Estimativa Global Máxima da Coleta e Transporte de Resíduos da Construção Civil e Volumosos: 
90.000 toneladas de entulhos, volumosos e rejeitos a serem coletados, transportados e descarregados 
em área licenciada indicada pela Contratante, a uma distância rodoviária de até 20 km do marco zero 
da cidade.  

Estima-se que 80% deste volume, deverá ser coletado através de caçambas basculantes apoiadas por 
pá carregadeira e o restante será originário das caixas estacionárias transportadas por caminhão 
multicarga, tipo roll on/off ou poliguindaste. 

O preço unitário dos serviços será expresso em R$/tonelada, que remunerará toda a operação de 
coleta, transporte e descarga final de entulhos e rejeitos, em conformidade com o estabelecido na 
Metodologia de Execução dos Serviços proposta pela Adjudicatária e aprovada pela CONTRATANTE. 

7.1.2. Especificação dos Serviços 

A coleta, transporte e descarga de Resíduos da Construção Civil consistem no recolhimento de 
entulhos da construção civil que estejam dispostos em logradouros públicos e seu posterior 
encaminhamento para destinação final ambientalmente adequada. 

A coleta deverá ser mecanizada e conteinerizada, abrangendo todas as regiões da cidade, de acordo 
com a Metodologia Operacional proposta, aprovada pela CONTRATANTE.  

As coletas deverão ocorrer de duas formas: 

 Coleta mecanizada, que ocorre através de caçambas basculantes apoiadas por pás carregadeiras, 
formando o que denominamos de equipes. Neste caso, deverão ser disponibilizadas quatro equipes 
constituídas, cada uma, de uma pá carregadeira e uma caçamba basculante com capacidade de 
12 m3 cada. 

 Coleta conteinerizada, que ocorre através de caixas estacionárias metálicas localizadas em pontos 
específicos da cidade onde os resíduos são dispostos para posterior remoção. O recolhimento é 
feito por caminhão multicarga, para contêineres de 30m³, tipo roll on/off, e poliguindaste para 
contêineres de 5m³ tipo “Brooks”, onde a caixa estacionária ou contêiner é içada e transportada 
pelo caminhão até o destino final, onde ocorre a descarga.  

Os resíduos orgânicos e volumosos, que forem lançados juntamente com os entulhos em logradouros 
públicos ou terrenos baldios deverão ser segregados, coletados e transportados para local indicado 
pela CONTRATANTE e serão considerados, para efeito de medição, como entulho.  

Faz parte deste serviço, nele estando inclusos todos os seus custos e encargos, o fornecimento, 
manutenção e higienização das caixas estacionárias metálicas, nos tipos, quantidades e tamanhos 
indicados neste Projeto Básico, bem como a operação mecânica de carga, transporte e descarga final 
dos resíduos depositados nos mesmos, através de caminhões multicarga tipo roll on/off ou 
poliguindastes 

Havendo aumento do volume de resíduos a recolher em consequência do acréscimo da população, de 
novas unidades habitacionais, ou qualquer outro motivo que justifique o recolhimento pelo poder 
público, a CONTRATANTE poderá determinar à CONTRATADA que aumente o número de 
equipamentos empregados, assim como o de agentes coletores, visando a melhoria dos serviços. 
Neste caso, poderá a CONTRATADA reavaliar seus preços, mantendo os valores dos insumos de sua 
proposta base. 
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Os serviços serão executados em todo o município de Aracaju, segundo uma programação definida 
pela CONTRATANTE, com frequência de segunda a sábado, no período diurno. 

A CONTRATADA deverá efetuar a lavagem e higienização de todos os contêineres em operação quando 
necessário ou em outro prazo a ser determinado pela Fiscalização, sendo que, os contêineres sujos 
serão substituídos por outros limpos, garantindo que o local tenha sempre um contêiner disponível. 
Nesta operação de lavagem deve ser eliminado todo tipo de sujeita (gordura, graxas, pichações, 
etiquetas, etc). 

Todos os contêineres deverão ser identificados individualmente, com no mínimo, logomarca da 
CONTRATANTE, localização física, número de referência e telefone para contato. 

A CONTRATADA deverá executar manutenção preventiva e corretiva de todos os contêineres em 
operação, inclusive pintura e substituição de componentes, de forma a mantê-los em perfeitas 
condições de apresentação e uso. 

A CONTRATADA deverá substituir, em até 2 (dois) dias da observação da ocorrência, os contêineres 
que porventura tenham sido extraviados ou estejam totalmente danificados. 

Todos os veículos que fizerem descarga dos resíduos nos locais indicado pela CONTRATANTE, 
obrigatoriamente deverão ser pesados na forma descrita no item 5.5.  

A CONTRATADA não poderá utilizar, para outros fins, os veículos disponibilizados para a execução dos 
serviços previstos neste item. 

7.1.3. Mão-de-obra e Operacionalização 

A equipe prevista para a execução da coleta mecanizada de entulhos é composta de 03 (três) agentes 
coletores, 04(quatro) motoristas para as caçambas, 01 (um) cabo de turma, 01 (um) operador da pá 
carregadeira, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

A equipe prevista para a execução da coleta em caixas estacionárias (conteinerizada) é composta de 
02 (dois) motorista, 02 (dois) agente coletor, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao 
bom desempenho das funções. 

O serviço de coleta de entulho deverá ser acompanhado por 01 (um) supervisor. 

Para manutenção nos locais onde existirem caixas estacionarias para coleta de entulhos com 
capacidade de armazenamento acima de 5 m³, será previsto o mínimo de 23 (vinte e três) agentes 
coletores equipados com ferramentas básicas para recolhimento e limpeza do entorno. Além de 
assegurar a permanente limpeza da área, estes agentes se encarregarão também de orientar os 
usuários quanto à colocação dos resíduos nas caixas, evitando o lançamento conjunto de resíduos 
domiciliares e de entulhos no mesmo recipiente. 

7.1.4. Veículos e Equipamentos 

A CONTRATADA deverá disponibilizar:  

a) 16 (dezesseis) caminhões tipo caçamba basculante, com capacidade de 12m3; 
b) 04 (quatro) pás carregadeiras de médio porte, com potência mínima de motor 128 hP. 
c) 01 (um) caminhão multicarga, tipo roll on/off - Caminhão especial multicarga, dotado de 

acionamento hidráulico para içamento e transporte de caixas estacionárias de até 30m3 sem 
compactação e descarga final por basculamento e esvaziamento traseiro. 
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d) 01 (um) caminhão poliguindaste, com capacidade de transportar dois contêineres, tipo “Brooks”, 
de 5m³, cada. 

e) 15 (quinze) caixas coletoras estacionárias, sem compactação, de 30m3, para transporte em 
caminhão multicarga, tipo roll on/off. 

f) 08 (oito) caixas coletoras estacionárias, tipo “Brooks”, sem compactação, de 5m3, transportadas 
por caminhão poliguindaste.  

7.1.5. Ferramentas 

 Kit de ferramentas para cada equipe de coleta mecanizada. 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 02 

Ancinho, com cabo 01 

Vassoura de piaçava, 28 furos, com cabo 02 

Cone de sinalização 04 

 

 Kit de ferramentas para cada caixa estacionária (coleta contêinerizada), com presença de agente 
coletor. 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 01 

Ancinho, com cabo 01 

Vassoura de piaçava, 28 furos, com cabo 01 

Carro de mão (pedreiro) 01 

 

7.1.6. Uniformes e EPI’s 

 Agente coletor 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça de brim 

Camisa de malha, manga curta 

Calçado, antiderrapante, tipo tênis 

Meião de lã 

Capa de chuva, com capuz 

Luva raspa de couro, cano curto 

Mascara descartável 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

 

 Motorista, Encarregado de Turma e Supervisor 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça jeans 
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Camisa polo, manga curta 

Bota em couro, antiderrapante 

Capa de chuva, com capuz 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

 

8. LOTE 03 – VARRIÇÃO E LIMPEZA MECANIZADA DE PRAIA 

8.1. VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

A varrição de vias e logradouros na cidade de Aracaju é realizada manualmente, abrangendo os bairros 
Centro, São José, Siqueira Campos, Santo Antônio, 13 de Julho, Salgado Filho, Cirurgia, Getúlio Vargas, 
além das principais avenidas da cidade. Os serviços são executados por equipes terceirizadas. 

8.1.1. Quantidade e Preço dos Serviços 

Estimativa Global Máxima: 24.600 km de varrição manual em ruas e avenidas conforme planejamento 
de necessidades do município. 

O preço unitário do serviço será expresso em R$/Km de guias efetivamente varridas, desconsiderados 
os cruzamentos das ruas e avenidas, que remunerará toda a operação de varrição manual em ruas e 
avenidas do município, em conformidade com o estabelecido na Metodologia de Execução dos 
Serviços proposta pela Adjudicatária e aprovada pela CONTRATANTE, inclusive o recolhimento e 
transporte dos resíduos da varrição para local de transbordo na cidade, indicado pela CONTRATANTE. 
Não haverá custos para a CONTRATADA dispor este material no aterro. 

8.1.2. Especificação dos Serviços 

O serviço de varrição manual consiste na operação manual da varrição na superfície dos passeios 
pavimentados, sarjetas e canteiros centrais; esvaziamento dos cestos de lixo (papeleiras) e 
acondicionamento dos resíduos em sacos de nylon para posterior coleta. 

Também faz parte deste serviço o transporte dos resíduos, provenientes da varrição e dos cestos de 
lixo, em veiculo tipo caminhão/caçamba basculante, com capacidade mínima de 4,5 m³ (quatro vírgula 
cinco metros cúbicos) e a descarga na unidade de transbordo com uma distancia rodoviária de 
aproximadamente 17 Km da área de serviço. Esta coleta deverá ser executada concomitantemente 
com o serviço de varrição. Não podendo extrapolar o prazo máximo de 2h (duas horas) após o término 
dos serviços, e sem gerar custos adicionais para a CONTRATANTE. 

Se no decorrer do contrato, o serviço de varrição manual se tornar necessários em vias e logradouros 
públicos que não façam parte dos inicialmente previstos neste Projeto Básico deverá ser alterado o 
Planejamento da Varrição, em comum acordo entre as partes.  

A CONTRATADA deverá fornecer, instalar e repor, ao longo do contrato, 240 (duzentos e quarenta) 
cestos de lixo (papeleiras) com capacidade nominal de 50 litros, atendendo as quantidades solicitadas, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias, no padrão e em locais definidos pela CONTRATANTE.  

As papeleiras instaladas pela CONTRATADA deverão ter apenas a logomarca da CONTRATANTE e, ao 
final do contato, todas passarão a integrar o patrimônio da EMSURB. 
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Os serviços serão executados nos turnos diurnos das 08h às 12h e das 13h às 16h20min e noturnos das 
17h às 23h, de segunda a sábado, com frequência diária, alternada e semanal, conforme o 
Planejamento de Varrição estabelecido para cada área. Aos domingos e feriados, no período diurno 
das 08h às 16h20min, na área central. 

Nos parques, jardins e praças públicas, a varrição manual será executada apenas nas vias de contorno 
que circundam os mesmos. Nas vias de grande concentração de atividades comerciais ou de circulação 
intensa de pedestres, poderá ocorrer o repasse da varrição, de uma ou mais vezes, no mesmo dia, a 
critério da fiscalização, que deverá ser contabilizado para fins de medição. 

Caso a via disponha de canteiro central, com ou sem passeio lateral, os mesmos deverão ser incluídos 
na limpeza. Neles serão recolhidos todos os resíduos inorgânicos encontrados soltos, desde que em 
pequenas quantidades, de forma a assegurar o bom aspecto e perfeita limpeza. 

A equipe de varrição deverá recolher os resíduos contidos nos cestos de lixo nas frequências definidas 
na Metodologia Operacional, aprovada pela CONTRATANTE. Quando for o caso, deverá efetuar 
também a higienização dos mesmos. 

Os sacos plásticos com os resíduos da varrição deverão ser dispostos em locais apropriados e de fácil 
remoção, aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, ao longo das vias públicas, para posterior 
retirada pela CONTRATADA e disposição na unidade de Transbordo, fazendo uso de caçamba com 
capacidade mínima de 4,5 m³.  

A tabela e o mapa a seguir, apresenta um planejamento para as áreas de varrição manual de ruas e 
avenidas. 

 

 

Equipes/Áreas Localidade Frequência 

Extensão 
Estimada Varredores 

Agente 
Coletor 

de Guias (km) 

Varrição Diurna    

Setor 01 Centro 
Diária - Segunda a 

Sábado 
22,36 14 01 

Varrição Noturna    

Setor 02 Centro 
Diária - Segunda a 

Sábado 
22,36 12 01 

Varrição Noturna    

Setor 03 Centro 
Diária - Segunda a 

Sábado 
12,34 08 01 

Varrição Diurna    

Setor 04 
Avenidas centro Segundas/Quartas/Sextas 20,82 

11 01 
Ruas do Centro  Terça/Quinta/Sábado 19,90 

Varrição Noturna   



 

 

__________________________________________________________________________________
Av. Jornalista Santos Santana s/n, Parque Augusto Franco – Bairro Jardins CEP 49025-850 – Aracaju, 

Sergipe – Brasil | Tel.: (79) 3179-8940 Fax: 3179-7011 | www.aracaju.se.gov.br 
32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setor 05 
Siqueira 
Campos 

Segunda a Sábado 17,31 08 01 

Varrição Diurna    

Setor 06 

Ruas/Avenidas Segunda 21,00 

10 01 

Ruas/Avenidas Terça  21,00 

São José Quarta  19,57 

Ruas/Avenidas Quinta 21,00 

Ruas/Avenidas Sexta 21,00 

São José  Sábado 19,57 

Varrição Diurna    

Setor A Ruas/Avenidas Diario  21,00 
18 01 

Setor B Ruas/Avenidas Diario  21,00 

Total de varredores 81 7 
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A Proponente poderá apresentar plano de trabalho distinto do apresentado neste Projeto Básico, 
desde que atenda no mínimo ao previsto neste anexo, ficando sua execução, caso a mesma seja 
vencedora do Procedimento, condicionada à aprovação prévia da Diretoria de Operações da 
CONTRATANTE. 

8.1.3. Mão-de-obra e Operacionalização 

Cada equipe prevista para a execução da varrição manual numa determinada área é composta de 01 
(um) encarregado de turma, 01 (um) agente coletor e agentes de varrição, conforme previsto na tabela 
do item 8.1.2., bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções.  

Deverá ser previsto, para atender todas as equipes, no mínimo, 04 (quatro) caminhões/caçambas 
basculantes, com capacidade mínima de 4,5 m3, com motorista.  

8.1.4. Veículos e Equipamentos 

A CONTRATADA deverá disponibilizar: 

a) 04 (quatro) veículos tipo caçambas basculante, com capacidade mínima, a partir de 4,5m3, cada. 

8.1.5. Ferramentas 

 Kit de ferramentas por agente de limpeza. 
 

 

 

 

 

 

 Consumo de sacos de nylon por agente de limpeza. 
 

 

8.1.6. Uniformes e EPI’s 

 Agente de limpeza 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 01 

Vassoura de piaçava, 28 furos, com cabo 01 

Carrinho lutocar de polietileno, 120 litros 

(varrição do Siqueira Campos e Centro) 
01 

Carro de mão de pedreiro (varrição móvel) 01 

Cone de sinalização 01 

Discriminação Quantidade 

Saco Nylon 60 kg 08 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça de brim 

Camisa de malha, manga longa 

Calçado, antiderrapante, tipo tênis 

Meião de lã 

Capa de chuva, com capuz 
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 Motorista, Encarregado de turma e Supervisor 
 
 
 

 

 

 

 

8.2. VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

8.2.1. Quantidade e Preço dos Serviços 

Estimativa Global Máxima: 6.000 km de varrição mecanizada em ruas e avenidas conforme 
planejamento de necessidades do município. 

O preço unitário dos serviços será expresso em R$/Km de guias efetivamente varridas, que remunerará 
toda a operação de varrição mecanizada em vias e logradouros do município, em conformidade com 
o estabelecido na Metodologia de Execução dos Serviços proposta pela Adjudicatária e aprovada pela 
CONTRATANTE, inclusive o recolhimento e transporte dos resíduos da varrição para local de 
transbordo na cidade indicado pela CONTRATANTE. Não haverá custos para a CONTRATADA dispor 
este material no aterro. 

8.2.2. Especificação dos Serviços 

O serviço de varrição mecanizada consiste na remoção dos resíduos existentes nas sarjetas das ruas, 
avenidas e demais logradouros, mediante utilização de varredeiras mecânicas autopropelidas e 
destinação do material recolhido para local de transbordo na cidade indicado pela CONTRATANTE. 

A varrição mecanizada será empregada em vias que possuam meio-fio e sejam asfaltadas, de acordo 
com o Projeto Básico e a Metodologia Operacional proposta pela Proponente Vencedora, aprovada 
pela CONTRATANTE.  

A CONTRATADA deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, quando deverá proceder 
à limpeza de vias e logradouros públicos, nos locais de realização de eventos cívicos, esportivos, 
culturais e artísticos, o mais rápido possível após o término dos mesmos, de forma a restaurar as 
condições normais de limpeza do espaço público. 

Luva vinilizada, cano médio 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

Colete refletor (trabalho noturno) 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça jeans 

Camisa polo, manga curta 

Bota em couro, antiderrapante 

Capa de chuva, com capuz 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

Colete refletor (trabalho noturno) 
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Se no decorrer do contrato, os serviços de varrição mecanizada se tornar necessários em vias e 
logradouros públicos que não façam parte das inicialmente previstas neste Projeto Básico deverão ser 
alterados o Planejamento da Varrição, em comum acordo entre as partes. Havendo alteração 
significativa nas quantidades dos serviços a serem executados, a CONTRATANTE promoverá as 
necessárias alterações contratuais. 

A varredeira mecânica deverá ser operada nas vias urbanas a uma velocidade máxima de 18 km/h. Em 
caso de necessidade de repasse, deverão ser dados quantos forem necessários para que a área 
atendida fique totalmente isenta de detritos (terra, areia e outros materiais). A operação de varrição 
somente deverá ser realizada com a aspersão de água para evitar a suspensão de poeira que poderá 
causar incômodo aos munícipes. 

O veículo deverá fazer descarga dos resíduos da varrição em local de transbordo, indicado pela 
CONTRATANTE, na cidade.  

8.2.3. Mão-de-obra e Operacionalização 

Os serviços serão executados nos turnos diurnos e noturnos, de segunda a sábado, com frequência 
diária, alternada ou semanal, conforme o Planejamento de Varrição estabelecido para a via, podendo 
operar aos domingos, caso seja necessário. 

Cada equipe prevista para a execução da varrição mecanizada é composta de 01 (um) motorista para 
a varredeira mecânica e 01 (um) agente de varrição, em cada turno de trabalho (diurno e noturno), 
bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

8.2.4. Veículos e Equipamentos 

A CONTRATADA deverá disponibilizar 01 (uma) varredeira mecânica autopropelida. Varredeira 
mecânica, montada sobre chassis de veículo tipo caminhão, com as seguintes características mínimas: 
depósito com capacidade de armazenamento de detritos de 5 m3; reservatório de água de 1.000 litros; 
velocidade de operação entre 2 a 18 km/h; largura total de varrição acima de 2,0 m; sistema de 
basculamento traseiro; uma vassoura central de polietileno e duas laterais de aço; sistema de aspersão 
de água para evitar a dispersão de poeira; sistema de sucção dos detritos; sistema de iluminação e 
sinalização conforme normas do CONTRAN. 

8.2.5. Ferramentas 

 Kit de ferramentas para cada varredeira mecânica. 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 01 

Vassoura de piaçava, 28 furos, com cabo 01 

Cone de sinalização 03 

Ancinho, com cabo  01 

 

8.2.6. Uniformes e EPI’s 

 Agente de limpeza 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça de brim 
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Camisa de malha, manga curta 

Calçado, antiderrapante, tipo tênis 

Meião de lã 

Capa de chuva, com capuz 

Luva vinilizada, cano médio 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

Colete refletor (trabalho noturno) 

 

 Motorista 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça jeans 

Camisa polo, manga curta 

Bota em couro, antiderrapante 

Capa de chuva, com capuz 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

Colete refletor (trabalho noturno) 

 

8.3. LIMPEZA MECANIZADA DE PRAIAS 

8.3.1. Quantidade e Preço dos Serviços 

Estimativa Global Máxima: 1.200 horas de operação dos equipamentos mecânicos de limpeza de 
praias.  

O preço unitário dos serviços será expresso em R$/Hora efetivamente trabalha apuradas no horímetro 
do equipamento no local dos serviços, que remunerará toda a operação em conformidade com o 
estabelecido na Metodologia de Execução dos Serviços proposta pela Adjudicatária e aprovada pela 
CONTRATANTE, inclusive o recolhimento e transporte para local de transbordo, indicado pela 
CONTRATANTE, na cidade. Não haverá custos para a CONTRATADA quando da disposição do material 
recolhido na unidade de transbordo. 

8.3.2. Especificação dos Serviços 

Os serviços de limpeza mecanizada de praias consistem na operação mecânica de recolhimento de 
resíduos deixados pelos banhistas ou trazidos pelo mar, ao longo das areias das praias, utilizando 
equipamento específico de limpeza, atrelado a trator de pneus. 

A limpadora de praia é um equipamento rebocado por um trator agrícola, com tração nas quatro rodas, 
que revolve a areia e a faz passar por uma peneira vibratória, a fim de recolher os detritos menores e 
promover uma ação bactericida pela exposição das camadas inferiores da areia à luz do sol. O 
acionamento é totalmente mecânico e a areia é revolvida até a profundidade máxima de 20 cm, sendo 
peneirada, arejada e devolvida à praia. 
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Os serviços se desenvolverão na faixa de areia compreendida entre a linha d’água do mar até a 
vegetação, calçada, balaustrada, pista de rolamento da avenida ou rodovia que margeia a orla de 
Aracaju, desde a Coroa do Meio até as proximidades com a foz do rio Vaza Barris, num trecho de 
aproximadamente 21 km de extensão. 

O serviço deverá ser executado em toda a extensão das praias, conforme planejamento estabelecido 
pela CONTRATANTE. No período do dia, com pouca concentração de banhistas nas praias, no horário 
das 06h às 10h e das 14h às 17h20min, de segunda a sábado e, eventualmente, aos domingos, quando 
ocorrer evento que justifique tal necessidade. 

8.3.3. Mão-de-obra e Operacionalização 

A equipe prevista para a execução dos serviços de limpeza mecanizada de praias é composta de 01 
(um) operador para o conjunto trator e limpadora de praia e 01 (um) agente de limpeza, bem como as 
ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

Os resíduos recolhidos pela limpeza deverão ser dispostos em locais apropriados e de fácil remoção, 
aceitos pela fiscalização da CONTRATANTE, para posterior retirada para Unidade de Transbordo, 
fazendo uso de caixas estacionárias distribuídas estrategicamente na área. Não haverá custos para a 
CONTRATADA quando da disposição do material recolhido na unidade de transbordo 

8.3.4. Veículos e Equipamentos 

A CONTRATADA deverá disponibilizar: 

a) 01 (uma) limpadora de praia, equipamento totalmente mecânico, composto de lâmina frontal que 
penetra na areia, fazendo-a subir através de uma esteira, peneirando-a e devolvendo-a a praia. 
Possui uma largura de trabalho de 1,5 m e executa os serviços a uma velocidade média de 5 a 10 
km/h. O compartimento dos resíduos, depois de cheio, é descarregado em caixa estacionária, 
indicada pela CONTRATANTE, para posterior recolhimento. 

b) 01 (um) trator agrícola de pequeno porte, com tração nas quatro rodas e potência em torno de 60 
hP. 

8.3.5. Ferramentas 

 Kit de ferramentas para o equipamento de limpeza. 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 01 

Ancinho, com cabo 01 

Vassoura de palha de aço, com cabo 01 

 

8.3.6. Uniformes e EPI’s 

 Agente de limpeza 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça de brim 

Camisa de malha, manga longa 

Calçado, antiderrapante, tipo tênis 
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Meião de lã 

Capa de chuva, com capuz 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

Luva vinilizada, cano médio 

 

 Motorista e Operador do Trator 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça jeans 

Camisa polo, manga curta 

Bota em couro, antiderrapante 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

Capa de chuva, com capuz 

 

 

9. LOTE 04 – LIMPEZA URBANA 

9.1. ROÇAGEM MECANIZADA 

A roçagem mecanizada realizada em áreas públicas, visando o rebaixamento do mato e da grama, 
ocorrem na sua grande maioria com a utilização de roçadeiras costais, operadas com pessoal 
terceirizado. O uso se torna mais intenso no período das chuvas pelo rápido crescimento da vegetação. 

9.1.1. Quantidade e Preço dos Serviços 

Estimativa Global Máxima: 22.800 horas de roçadeira mecanizada, conforme planejamento de 
necessidades efetuado pela CONTRATANTE. 

O preço unitário dos serviços será expresso em R$/Hora de roçadeira mecanizada efetivamente 
trabalhadas, que remunerará toda a operação dos serviços, em conformidade com o estabelecido na 
Metodologia de Execução dos Serviços, proposta pela Adjudicatária e aprovada pela CONTRATANTE. 

9.1.2. Especificação dos Serviços 

Os serviços de roçagem mecanizada consistem no corte de gramas e vegetação de pequeno porte, nos 
canteiros centrais, jardins, rótulas, trevos, áreas ajardinadas, terrenos baldios, etc, utilizando 
roçadeiras costais, operada por mão-de-obra especializada e devidamente treinada. 

As equipes de roçagem mecanizadas normalmente estarão alocadas junto às equipes de limpeza geral. 
O recolhimento, acondicionamento, transporte e descarga final dos resíduos resultantes das 
atividades de roçagem estarão sob a responsabilidade destas equipes. 

Cada operador de roçadeira deverá ter 01 (um) ajudante (agente de limpeza) em sua equipe, que se 
encarregará de manter permanentemente telas de proteção de 1,50 metro x 10,0 metros, nas duas 
laterais da área de operação da roçadeira, visando reduzir o risco de arremesso de pedras e objetos 
nas vias públicas durante a operação dos equipamentos. Todos os dois empregados deverão estar 
devidamente protegidos com os EPI’s necessários. 
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Deverá ser desenvolvido sistema de suporte para as telas de proteção de forma que o ajudante possa 
desloca-la facilmente ao longo do trecho de operação das roçadeiras. Será proibida a operação do 
equipamento sem a devida e adequada proteção por telas. 

Os serviços serão executados no turno diurno, de segunda a sábado das 08h às 12:00 e das 13h as 
16h:20min, de acordo com o planejamento efetuado pela CONTRATANTE. 

9.1.3. Mão-de-obra e Operacionalização 

Cada equipe de roçagem é composta de 01 (um) operador de roçadeira, 01 (um) agente de limpeza e 
01(uma) roçadeira mecânica costal, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom 
desempenho das funções. 

Quando previamente autorizado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá utilizar outro tipo de 
equipamento de corte de grama, de igual ou superior rendimento e qualidade daquele aqui 
especificado para a execução desse serviço. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, devendo estar incluso nos custos, o transporte para 
deslocamento das equipes de roçagem entre os trechos, conforme a programação da operação dos 
serviços, sendo respeitadas todas as Normas Regulamentadoras Trabalhistas e de Trânsito vigentes. 

Deverão ser previstas 20 (vinte) equipes de roçagem mecanizada. 

9.1.4. Veículos e Equipamentos 

Deverá, a CONTRATADA, disponibilizar: 

a) 20 (vinte) roçadeiras mecânicas costais devidamente equipadas. 
9.1.5. Ferramentas / Materiais 

 Tela de proteção com suporte adequado para cada equipe. 
 

Discriminação Quantidade 

Telas de plástico para proteção 1,50 x 10,00 m 01 

Fio de Nylon (metro) 260 

 

9.1.6. Uniformes e EPI’s 

 Operador de roçadeira e Agente de limpeza da equipe 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça de brim 

Camisa de malha, manga longa 

Bota em couro, antiderrapante 

Capa de chuva, com capuz 

Luva raspa de couro, cano longo 

Meião de lã 

Protetor auricular, tipo concha 

Perneira de raspa de couro 
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Avental de raspa de couro 

Óculos de proteção lateral 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

 

 

9.2. EQUIPE DE LIMPEZA GERAL 

Diversos outros serviços de limpeza urbana são executados na cidade, de acordo com uma 
programação preestabelecida ou de forma eventual em função de eventos extraordinários, através de 
equipes terceirizadas. 

As equipes executam serviços tais como: varrição, limpeza de vias e logradouros públicos, lavagem de 
calçadões e monumentos públicos; raspagem de terra e vegetação acumuladas nas sarjetas das vias 
públicas; capinação e roçagem nas vias públicas, limpeza de praias e manguezais. 

9.2.1. Quantidade e Preço dos Serviços 

Estimativa Global Máxima: 6.936 equipes (equivalente a 44 equipes/dia), efetivamente utilizadas 
pela CONTRATADA, conforme planejamento de necessidades efetuado pela CONTRATANTE. 

O preço unitário dos serviços será expresso em R$/Equipe/dia, utilizadas na execução dos serviços de 
limpeza geral, que remunerará toda a operação dos serviços, em conformidade com o estabelecido na 
Metodologia de Execução dos Serviços proposta pela Adjudicatária e aprovada pela CONTRATANTE, 
inclusive o recolhimento, transporte e descarga final na Unidade de Transbordo dos resíduos gerados 
durante a limpeza efetuada. Não haverá custos para a CONTRATADA quando da disposição do material 
recolhido na unidade de transbordo. 

O valor real da equipe, para efeito de medição parcial dos serviços, será obtido dividindo-se o preço 
unitário dos serviços, expresso em equipe/dia, pelo fator constante de 88 equivalente ao produto de 
12 agentes de limpeza/equipe por 7,33 horas/dia de trabalho efetivo, multiplicado pelo produto do 
número de pessoas que efetivamente trabalharam (agentes de limpeza) pela hora trabalhada, 
conforme fórmula abaixo descrita. 

CR= Custo Real                                        C= Custo da equipe 
Pt= Pessoas que trabalharam               Ht= Horas trabalhadas 
Pp= Pessoas previstas                            Hp= Horas previstas 
         
   CR=     C         x  ( Pt x Ht)                              CR=     C         x  ( Pt x Ht) 
          Pp x Hp                                                             88,00 

  

9.2.2. Especificação dos Serviços de limpeza com Equipe Padrão 

A limpeza geral se subdivide em limpeza padrão, limpeza de feiras, limpeza de praias e pinturas de 
guias. 
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Os serviços gerais de limpeza urbana consistem na execução de limpeza nos diversos bairros da cidade, 
no sistema de mutirão, envolvendo: capinação; roçagem; varrição manual de vias e logradouros; 
raspagem de terra e areia em sarjetas e pistas de rolamento; limpeza manual de bocas de lobo, galerias 
e córregos; valetamento; limpeza de manguezais, encostas de rios e canais; remoção de resíduos da 
poda, de entulhos e de lixos lançados nos espaços públicos; lavagem de vias, logradouros, 
monumentos, equipamentos e edificações públicas; raspagem de cartazes em postes e bens públicos, 
pintura de guias, bem como todo e qualquer serviço de natureza congênere. 

Os principais serviços de limpeza padrão estão assim discriminados: 

 Capinação – consiste na remoção de vegetação rasteira que cresce entre as pedras do calçamento, 
sarjetas, bordas de meio-fio, canteiros e linhas d’água. 

 Roçagem – consiste no corte de vegetação de pequeno porte, situadas as margens das vias, 
canteiros centrais, rótulas, ilhas, logradouros e terrenos baldios, visando permitir uma cobertura 
uniforme do terreno pela vegetação existente e evitar a proliferação de vetores nocivos à saúde 
pública. 

 Valetamento – consiste na limpeza de valetas e pequenos córregos, através da retirada de entulhos 
e sedimentos depositados ao longo dos cursos d’água, visando permitir o livre escoamento das 
águas pluviais. 

 Raspagem – consiste na retirada e remoção de lâminas de terras, areias e outros detritos 
acumulados ao longo do tempo nas sarjetas e vias públicas. 

 Lavagem – consiste na limpeza com água e detergente líquido, de ruas, avenidas, calçadões, 
logradouros, estátuas, monumentos, edificações, viadutos, passarelas e quaisquer equipamentos 
públicos, visando conservá-los e dotá-los de condições adequadas de uso. 

 Catação – consiste na retirada pontual de papéis, plásticos, vidros, folhas e outros resíduos em 
áreas verdes, lançados pela população ou pela ação dos ventos. 

A CONTRATADA deverá estar apta a atender situações eventuais de trabalho, quando deverá proceder 
a limpeza de vias e logradouros públicos, nos locais de realização de eventos cívicos, esportivos, 
culturais, artísticos e de natureza diversas. Os serviços, se executados antes, devem terminar com 
antecedência de no mínimo duas horas do início do evento. Logo após a sua realização, a CONTRATADA 
deverá efetuar os serviços de limpeza o mais rápido possível, de forma a restaurar as condições 
normais do espaço público, sempre seguindo orientação da fiscalização da CONTRATANTE. 

Os serviços serão executados normalmente no turno diurno, de segunda a sábado e de acordo com o 
planejamento efetuado pela CONTRATANTE. Obedecendo a escala de serviços aos domingos e 
feriados, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a escala de trabalho dos empregados 
envolvidos, de forma a assegurar o dia de descanso semanal remunerado previsto na legislação, bem 
como o atendimento do disposto na Legislação Trabalhista e em outros dispositivos legais. 

Os resíduos da limpeza deverão ser recolhidos para a Unidade de Transbordo, fazendo uso de 
caminhões tipo caçamba basculante de 6m³, existente em cada equipe. Não haverá custos para a 
CONTRATADA quando da disposição do material recolhido na unidade de transbordo. 

Os veículos deverão fazer descarga dos resíduos da limpeza padrão na Unidade de Transbordo, quando 
obrigatoriamente deverão operacionalizar a pesagem na forma descrita no item 5.5. 

9.2.2.1. Mão-de-obra e Operacionalização 
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Cada equipe de Serviços de Limpeza Padrão é composta de 01 (um) motorista, 01 (um) caminhão do 
tipo caçamba basculante com capacidade de 6m³, 01 (um) encarregado de turma e 12 (doze) agentes 
de limpeza, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, devendo estar incluso no preço unitário, o transporte para 
deslocamento das equipes de limpeza, conforme a programação da operação dos serviços. 

Deverão ser previstas 44 (quarenta e quatro) equipes de serviços de limpeza geral e 01 (um) 
encarregado de turma para acompanhamento de cada equipe. 

Distribuição das equipes:  

 33 equipes destinadas a execução de serviços de limpeza padrão;  

 02 equipes destinadas a execução de serviços de feiras livres; 

 04 equipes destinadas a execução de serviços de pinturas de guias; 

 02 equipes destinada a execução de serviços de limpeza de praias 

 03 equipes destinada a execução de serviço de limpeza manual de canais. 

Das quantidades dos itens acima deverá ser previsto um total de 03 (três) equipes para execução de 
serviços extras aos domingos e feriados, exceto para as feiras livres, qual já possui programação pré-
estabelecida de terça a domingo. 

9.2.2.2. Veículos e Equipamentos 

Deverá a CONTRATADA disponibilizar: 

a) 33 (trinta e três) caminhões tipo caçamba basculante, com capacidade de 6 m3, cada. 
 

9.2.2.3. Ferramentas / Material 

 200 (duzentos) contêineres plásticos de 240 litros, com 02 rodas; 

 Kit de ferramentas para cada equipe (grupo de 12 agentes de limpeza): 
 
 

 

 

 

9.2.2.4. Uniformes e EPI’s 

 Agente de limpeza 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 07 

Vassoura de piaçava, 28 furos, com cabo 10 

Vassoura de aço 06 

Carrinho de mão (de pedreiro)  06 

Cone de sinalização (mudar na planilha) 06 

Ancinho, com cabo  04 

Enxada, com cabo 08 

Sacho 06 

Facão de 18”, com cabo e bainha 01 

Marreta de 1 kg. c/ cabo 01 

Foice, com cabo 02 

Estrovenga, com cabo 04 
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Discriminação 

Boné de brim 

Calça de brim 

Camisa de malha, manga longa 

Calçado, antiderrapante, tipo tênis 

Meião de lã 

Capa de chuva, com capuz 

Luva raspa de couro, cano curto 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

Colete refletor (trabalho noturno) 

 

 

 Motorista, Encarregado de turma e Supervisor 
 

 

9.2.3. Especificações dos Serviços de Limpeza de Feiras Livres 

As equipes de limpeza de feiras livres, conforme planejamento de necessidades do município, estão 
contidas no quantitativo das equipes de limpeza geral. 

Os serviços de limpeza de feiras livres consistem na operação manual de varrição e recolhimento de 
todos os resíduos dispostos ao longo das áreas onde se realizam as feiras livres do município e 
posterior higienização das mesmas de forma a remover todos os resíduos eventualmente impregnados 
no pavimento, devolvendo o espaço à condição anterior à realização da feira. 

Toda a área da feira livre deverá ser varrida logo após o encerramento da mesma e os resíduos 
recolhidos para caminhão compactador, de forma que não possam ser conduzidos para a rede de 
drenagem pluvial, quando da ação de lavagem do espaço. 

Em seguida deverá ser feita a lavagem de toda a área da feira, utilizando-se caminhão pipa com água 
e mangueiras para o seu espalhamento, onde deverão ser utilizados produtos para higienização, tais 
como detergentes, desinfetantes e desodorantes, preferencialmente com essência de pinho ou 
eucalipto, que deverá ser adicionado nos caminhões pipa na presença do fiscal da CONTRATANTE. 
Atenção especial deve ser dada ao local onde são comercializados carnes, peixes e congêneres. 

Discriminação Quantidade 

Boné de brim 01 

Calça jeans 01 

Camisa polo, manga curta 01 

Bota em couro, antiderrapante 01 

Capa de chuva, com capuz 01 

Protetor solar facial fator  01 

Colete refletor (trabalho noturno) 01 
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Ressalte-se que não deverão estar inclusos nos custos deste item, a coleta, transporte e descarga final 
dos resíduos das feiras livres na Unidade de Transbordo. Estes serviços serão considerados como 
recolhimento de resíduos domiciliares, conforme estabelecido naquele item de coleta. Para tanto está 
previsto a presença de caminhão coletor/compactador, com a respectiva guarnição, nos locais, dias e 
horários de limpeza das feiras livres para a devida coleta desses resíduos. 

Os caminhões pipa deverão ser abastecidos de água em locais indicados pela EMSURB, sem qualquer 
ônus para a CONTRATADA. 

9.2.3.1. Mão-de-obra e Operacionalização 

A CONTRADA devera disponibilizar 01 agente para cada caminhão pipa no sentido de auxiliar a lavagem 
das feiras.   

Os resíduos deverão ficar acondicionados em recipientes plásticos ou metálicos disponibilizado pelos 
feirantes, até o momento da coleta pelo caminhão coletor compactador, escalado exclusivamente para 
este fim.  

Os serviços deverão ser iniciados imediatamente após a desmontagem das barracas e estarem 
totalmente concluídos, no máximo, em três horas após seu início. 

Os veículos deverão fazer descarga dos resíduos da limpeza das feiras livres na Unidade de Transbordo, 
quando obrigatoriamente deverão operacionalizar a pesagem na forma descrita no item 5.5. 

São necessárias 02 (duas) equipes simultâneas para a limpeza das feiras livres, durante os dias que elas 
ocorrem. Cada equipe é composta de 01 (um) motorista, 01 (um) caminhão pipa com capacidade 
mínima de 8.000 (oito mil) litros, 01 (um) encarregado de turma e 12 (doze) agentes de limpeza, bem 
como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

Os serviços deverão ser realizados nas áreas onde ocorrem as feiras livres, nos dias e horários 
previamente estabelecidos. Na relação a seguir constam a localização, o dia da semana e a área 
estimada das diversas feiras livres que atualmente existem no município de Aracaju. A EMSURB poderá 
aumentar ou diminuir a quantidade de feiras, realocá-las ou promover qualquer alteração no seu 
funcionamento, devendo a nova programação ser cumprida integralmente pela CONTRATADA. 

 

FEIRA 
 Dia da 

Semana  
Ao  lado da biblioteca Epifhânio Dória Terça-feira 
Conjunto Augusto Franco Quinta-feira 
Conj. Orlando Dantas Quinta-feira 
Av. Alan Kardec Quinta-feira 
Conj. Dom Pedro I Quinta-feira 
Bairro Santos Dumont Quinta-feira 
Conj. Sol Nascente Sexta-feira 
Conj. Médici Sexta-feira 
Conj. Jessé Pinto Freire Sexta-feira 
Conj. Castelo Branco Sexta-feira 
Av. Gonçalo Prado Rollemberg / Av. Edézio V. de Melo  Sexta-feira 
Campo de Sergipe Sexta-feira 
Conj. Agamenon Magalhães Sexta-feira 
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Jabotiana atrás do Pio X Sexta-feira 
Povoado Mosqueiro Sábado 
Conj. Santa Tereza Sábado 
Bairro Coroa do Meio Sábado 
Conj. Leite Neto Sábado 
Bairro Grageru Sábado 
Rua Riachão Sábado 
Bairro Cidade Nova Sábado 
Bairro 18 do Forte Sábado 
Bairro Santo Antônio ( Av. Visconde de Maracaju) Sábado 
Bairro São Carlos Sábado 
Residencial Porto Sul Sábado 
Bairro Lamarão Sábado 
Bairro Porto Dantas/Coqueiral Domingo 
Bairro 17 de Março Domingo 
Conj. Jardim Esperança (Inácio Barbosa) Domingo 
Bairro América Domingo 
Conj. Dom Pedro I  Domingo 
Conj. Bugio Domingo 
Santa Maria – Av. Vasco da Gama Domingo 

 

O mapa a seguir identifica os locais da cidade onde ocorrem as feiras livres. 
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9.2.3.2. Veículos e Equipamentos 

Deverá, a CONTRATADA, disponibilizar: 

a) 02 (dois) caminhões pipa, com capacidade mínima de 8.000 (oito mil) litros, cada, equipado 
com mangueira de no mínimo 60 metros de comprimento, com esguicho, em perfeitas 
condições de uso. 

9.2.3.3. Ferramentas / Material 

 Kit de ferramentas para cada equipe (grupo de 12 agentes de limpeza). 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 06 

Vassoura de palha de aço, com cabo 08 

Vassoura de piaçava, 28 furos, com cabo 06 

Contêiner plástico de 240 litros  06 

Cone de sinalização 03 

Ancinho, com cabo  04 

 

 Produtos de higienização (detergente líquido, desinfectante e desodorante) em quantidades 
suficientes para a execução dos serviços de limpeza das feiras livres. 

 

  

9.2.3.4. Uniformes e EPI’s 

 Agente de limpeza 

Discriminação 

Boné de brim 

Bermuda de brim 

Camisa de brim, manga curta 

Calçado, antiderrapante, tipo tênis 

Meião de lã 

Capa de chuva, com capuz 

Luva vinilizada, cano médio 

 

 Motorista e Encarregado de turma 

 

 

 

 

Discriminação Quantidade 

Detergente líquido 3.200 l/mês 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça jeans 

Camisa polo, manga curta 

Bota em couro, antiderrapante 

Capa de chuva, com capuz 
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O serviço de pintura de meios-fios tem por objetivo, permitir aos motoristas uma melhor visualização 

dos limites dos leitos das ruas e avenidas, além de uma melhor visão estética das principais vias da 

cidade. 

9.2.4. Especificação dos Serviços Pintura de guias (meio-fio) 

As equipes de pintura de guias, conforme planejamento de necessidades do município estão contidas 
no quantitativo das equipes de limpeza geral. 

Os serviços de pintura de guias de sarjeta (meio-fio) consistem na aplicação de, no mínimo, uma demão 
de pintura de solução de água e cal hidratada em todas as guias existentes nas vias e logradouros 
públicos da cidade. No trajeto, também deverão ser pintados postes, muretas, passarelas e demais 
locais, segundo orientação da fiscalização da CONTRATANTE. 

9.2.4.1. Mão-de-obra e Operacionalização 

Cada equipe de Serviços de Pintura é composta de 01 (um) motorista, 01 (um) caminhão de carroceria 
de madeira medindo 6m de comprimento, 01 (um) encarregado de turma e 12 (doze) agentes de 
limpeza, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, devendo estar incluso nos custos, o transporte para 
deslocamento das equipes de pintura entre os trechos, conforme a programação da operação dos 
serviços. 

Deverá ser previsto 04 (quatro) equipes para pintura de guias (meio-fio). 

9.2.4.2. Veículos e Equipamentos 

Deverá a CONTRATADA disponibilizar: 

a) 04 (quatro) caminhões com carroceria de madeira de 6m de comprimento, no mínimo. 
 

9.2.4.3. Ferramentas 

 Kit de ferramentas para cada equipe (grupo de 12(doze) agentes de pintura). 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 01 

Vassoura de piaçava, 28 furos, com cabo 03 

Carrinho adaptado para transp. de tintas  01 

Cone de sinalização 12 

Balde  12 

Broxa 18 x 8 cm 12 

 

 Cal hidratada por equipe. 

 

9.2.4.4. Uniformes e EPI’s 

 Agente de limpeza 

Discriminação Quantidade 

Cal hidratada (saco c/ 20 kg) 312 
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Discriminação 

Boné de brim 

Calça de brim 

Camisa de malha, manga longa 

Calçado, antiderrapante, tipo tênis 

Meião de lã 

Capa de chuva, com capuz 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

Luva vinilizada, cano médio 

 

 Motorista e Encarregado de turma  

Discriminação 

Boné de brim 

Calça jeans 

Camisa polo, manga cumprida. 

Capa de chuva, com capuz 

Protetor solar facial fator 30 (ml/mês) 

Bota em couro, antiderrapante 

 

9.2.5. Especificações dos Serviços da Limpeza Manual de Praias 

As equipes de limpeza manual de praias, conforme planejamento de necessidades do município, estão 
contidas no quantitativo das equipes de limpeza geral. 

Os serviços de limpeza manual de praias consistem na operação manual de recolhimento de quaisquer 
resíduos dispostos ao longo das áreas de praias, tanto na areia como na vegetação existente, deixados 
pelos banhistas ou trazidos pelo mar, inclusive a sua coleta, transporte e descarga na Unidade de 
Transbordo. 

Os serviços se desenvolverão na faixa de areia compreendida entre a linha d’água do mar e a calçada, 
balaustrada ou pista de rolamento da avenida ou rodovia que margeia a orla de Aracaju, desde a Coroa 
do Meio até as proximidades com a foz do rio Vaza Barris, num trecho de aproximadamente 21 km de 
extensão. 

Os serviços deverão ser executados pelo menos duas vezes na semana, em toda a extensão das praias 
conforme planejamento estabelecido pela CONTRATANTE. 

A equipe de limpeza deverá também recolher os resíduos contidos nos recipientes e contêineres 
dispostos ao longo da praia, nas frequências definidas na Metodologia Operacional, aprovada pela 
CONTRATANTE. Deverá também efetuar a higienização dos mesmos. 

Os resíduos recolhidos pela limpeza deverão ser dispostos na Unidade de Transbordo fazendo uso de 
caminhões tipo caçamba com capacidade de 6m³. Não haverá custos para a CONTRATADA quando da 
disposição do material recolhido na unidade de transbordo. 

Os veículos deverão fazer descarga dos resíduos da limpeza das praias na Unidade de Transbordo, 
quando obrigatoriamente deverão operacionalizar a pesagem na forma descrita no item 5.5.  
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9.2.5.1. Mão-de-obra e Operacionalização 

São necessárias 02 (duas) equipes para execução dos serviços de limpeza manual de praias. Cada 
equipe prevista é composta de 01 (um) encarregado de turma, 12 (doze) agentes de limpeza, 01(um) 
motorista e 01 (uma) caçamba basculante de 6 m³, bem como as ferramentas de trabalho necessárias 
ao bom desempenho das funções. 

9.2.5.2. Veículos e Equipamentos 

A CONTRATADA deverá disponibilizar 02 (dois) caminhões tipo caçamba basculante, com capacidade 

de 6 m3. 

9.2.5.3. Ferramentas 

 Kit de ferramentas para o grupo de 12 agentes de limpeza. 
 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 06 

Vassoura de palha de aço, com cabo 08 

Carrinho de mão dotado de pneus com 
câmara (de pedreiro)  

06 

Cone de sinalização 03 

Ancinho, com cabo  04 

Forcado reto, com cabo 02 

Vassoura de piaçava 06 

 

9.2.5.4. Uniformes e EPI’s 

 Agente de limpeza 
 

Discriminação Quantidade 

Boné de brim 1 

Calça de brim 1 

Camisa de malha, manga longa 1 

Calçado, antiderrapante, tipo tênis 1 

Meião de lã 1 

Capa de chuva, com capuz 1 

Protetor solar facial fator 30  1 

Luva vinilizada, cano médio 1 
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 Motorista e Encarregado de turma 
 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça jeans 

Camisa polo, manga curta 

Bota em couro, antiderrapante 

Protetor facial 

Capa de chuva, com capuz 

 

9.2.6. Especificações dos Serviços Limpeza Manual de Canais 

Os serviços de limpeza manual de canais consistem na execução de limpeza nos diversos canais que 
cortam a cidade, com ou sem revestimento, com a retirada manual de entulhos, vegetação, areia, terra 
e materiais diversos, como galhos de árvores, arbustos, móveis velhos, colchões e pneus, depositados 
indevidamente pela população ao longo dos seus leitos, visando permitir um livre e fácil escoamento 
do fluxo d’água. Adicionalmente deverão ser executados os serviços de capinação, roçagem, 
rebaixamento da vegetação das margens, e das guias externas ao canal. 

Os serviços serão executados normalmente no turno diurno no horário das 08h às 12h e das 13h às 
16h:20min, de segunda a sábado e na frequência determinada pela EMSURB, de acordo com o 
planejamento efetuado para limpeza dos canais da cidade.  

Os resíduos da limpeza deverão ser recolhidos para a Unidade de Transbordo, fazendo uso de 
caminhões tipo caçamba com capacidade de 6m³, existente em cada equipe. Não haverá custos para 
a CONTRATADA quando da disposição do material recolhido na unidade de transbordo. 

Os veículos deverão fazer descarga dos resíduos da limpeza manual de canais na Unidade de 
Transbordo, quando obrigatoriamente deverão operacionalizar a pesagem na forma descrita no item 
5.5.  

Ressalte-se que durante todo o percurso até a destinação final dos resíduos retirados na limpeza 
manual de canais não poderá haver escorrimento e/ou derramamento nas vias públicas. 
 

9.2.6.1. Mão-de-obra e Operacionalização 

Cada equipe de limpeza manual de canais é composta de 01 (um) motorista, 01 (um) caminhão do tipo 
caçamba basculante com capacidade de 6 m3, 01 (um) encarregado de turma e 12 (doze) agentes de 
limpeza, bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao bom desempenho das funções. 

É de responsabilidade da CONTRATADA, devendo estar incluso nos custos, o transporte para 
deslocamento das equipes de limpeza entre os trechos, conforme a programação da operação dos 
serviços. 

Para execução dos serviços previstos neste item deverão ser disponibilizadas 03 (três) equipes de 
limpeza manual de canais. 
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A relação e o mapa a seguir identificam todos os canais que deverão ser limpos, a cada dois meses, no 
mínimo. 

 

Relação dos Canais – Limpeza Manual 

Local 

Canal 03 - Conj. Augusto Franco 

Canal da Av. Airton Teles 

Canal da Av. Alan Kardec 

Canal da Av. Alberto Azevedo 

Canal da Av. Artur Fortes 

Canal da Av. Benjamim Constant 

Canal da Av. Brasil 

Canal da Av. Chanc. Osvaldo Aranha 

Canal da Av. Comandante Miranda 

Canal da Av. Filadelfo Dórea 

Canal da Av. Francisco Moreira 

Canal da Av. Gentil Tavares 

Canal da Av. Gonçalo Prado Rollemberg 

Canal da Av. Hermes Fontes 

Canal da Av. Hildete Falcão 

Canal da Av. José Conrado de Araújo 

Canal da Av. José Olino 

Canal da Av. Manuel Cruz 

Canal da Av. Matadouro 

Canal da Av. Min. Geraldo Barreto Sobral 

Canal da Av. Oba 

Canal da Av. Padre Arnóbio 

Canal da Av. Perimetral II – Aruanda 

Canal da Av. Vasco da Gama - Santa Maria 

Canal do Conj. Lourival Batista 

Canal da Av. Salatiel Santana 

Canal da Av. Sílvio Teixeira 

Canal da Av. Visconde de Maracaju 

Canal da Rua Alagoinhas 

Canal da Rua Eronildes Carvalho 

Canal da Rua Germiniano Maia 

Canal da Rua João Vitor 

Canal da Rua Maruim 

Canal da Rua Oliveira Barros 

Canal da Trav. Amapá 

Canal da Trav. Cuba 

Canal do Bairro Japãozinho 

Canal do Bairro Jetimana 
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Canal do Bairro Manuel Preto 

Canal do Bairro São Carlos 

Canal do C E F A P 

Canal do Conj. Beira Mar 

Canal do Conj. JK 

Canal do Conj. Médici 

Canal do Conj. Paulo Barreto 

Canal do Conj. Santa Clara 

Canal do Conj. Santa Lúcia 

Canal do Lot. Aningas 

Canal do Lot. Aquárius 

Canal do Lot. Delícia 

Canal do Lot. Futuro 

Canal do Lot. Jardim Baiano 

Canal do Lot. Nova Liberdade 

Canal do Lot. Paraíso do Sul 

Canal do Lot. Porto Rico 

Canal do Lot. Rosa do Sol 

Canal do Lot. São Sebastião 

Canal do Resid. Brisa Mar 

Canal do Resid. Costa Nova 

Canal do Resid. Costa Sul 

Canal do Resid. Franco Freire 

Canal dos Gabiões 

Canal I - Bairro 17 de Março 

Canal II - Bairro 17 de Março 

Canal Vitória do Santa Maria 
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9.2.6.2.  Veículos e Equipamentos 
Deverá a CONTRATADA disponibilizar: 
a) 03 (três) caminhões tipo caçamba basculante, com capacidade mínima de 6 m3, cada. 
 
9.2.6.3. Ferramentas 

 Kit de ferramentas para cada equipe (grupo de 12 (doze) agentes de limpeza). 

Discriminação Quantidade 

Pá quadrada, com cabo 06 

Pá de bico, com cabo 02 

Vassoura de piaçava, 28 furos, com cabo 06 

Carrinho de mão (de pedreiro)  06 

Cone de sinalização 06 

Ancinho, com cabo  06 

Enxada, com cabo 06 

Sacho 06 

Facão de 18”, com cabo e bainha 01 

Marreta de 1 kg, com cabo 01 

Foice, com cabo 06 

Estrovenga, com cabo 04 

Forcado reto, com cabo 02 

Forcado curvo, com cabo 06 

9.2.6.4. Uniformes e EPI’s 

 Agente de limpeza 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça de brim 

Camisa de malha, manga longa 

Bota de borracha, 7 léguas, cano longo 

Meião de lã 

Capa de chuva, com capuz 

Luva de PVC revestida, cano longo 

Mascara de proteção química 

Filtro para máscara de proteção química 

 Motorista e Encarregado de turma 

Discriminação 

Boné de brim 

Calça jeans 

Camisa polo, manga curta 

Bota em couro, antiderrapante 

Capa de chuva, com capuz 

Colete refletor (trabalho noturno) 
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MODELO DE PLANILHA DE REFERÊNCIA DE PREÇOS 
 

      

ITEN
S 

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE 

QUANT. VALORES PROPOSTOS 

ESTIMAD
A 

UNITÁRI
O  TOTAL  

GLOBAL (R$)  (R$)  

  

1.0 Coleta, Transporte e Descarga de Resíduos Sólidos Urbanos         

1.1 
Coleta, transporte e descarga de Resíduos Sólidos 
Domiciliares, Comerciais e Públicos Tonelada 102.000,00   

1.2 Coleta de Pontos de entrega voluntária - PEV's Tonelada 60,00   

Total Global do Lote          

2.0 
Coleta, Transporte e Descarga de Resíduos da Construção 
Civil         

2.1 
Coleta, transporte e descarga de Resíduos da Construção 
Civil e Volumosos Tonelada 90.000,00   

Total Global do Lote  

3.0 Varrição e Limpeza Mecanizada de Praias         

3.1 Varrição manual de vias e logradouros públicos Km 24.600,00   

3.2 Varrição mecanizada de vias e logradouros públicos Km 6.000,00   

3.3 Limpeza mecanizada de praias Hora 1.200,00   

Total Global do Lote            

4.0 Limpeza Urbana         

4.1 Roçagem mecanizada Hora 22.800,00   

4.2 Equipe de limpeza geral Equipe/dia 6.936,00   

Total Global do Lote          

            

Total GERAL         

      
Aracaju, 09 de fevereiro de 2017 

__________________________________ 
BRUNO DA PAIXÃO MORAES SANTOS 

Diretor Operacional 
 
 ________________________                                                   ________________________________ 
  EVERALDO SANTOS FERREIRA                                                   ANTÔNIO FERNANDO MENEZES NUNES 
   Gerente de Limpeza Urbana                                             Engenheiro Civil – Coordenador de Engenharia 
 
____________________                                                                        ____________________ 
 ADENILDE GAMA ALVES                                                                          JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Arquiteta CAU: A28046-1                                                                                SUPERVISOR 


