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1. Introdução

O objetivo do presente Termo de Referência é a contratação de empresa

especializada para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduo
t

Sólidos de Imperatriz-PMGIRS, iniciativa empreendida no âmbito da Secretaria de

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH, cumprindo diretrizes

nacionais e estaduais para este tema, visando ao atendimento à Lei n°. 12.305, de 02 de

agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) -

regulamentada pelo Decreto n°.7.404 de 02 de agosto de 2010.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetívos,

diretrizes, metas e ações; é um importante instrumento, como por exemplo, o Plano

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que é condição para o Distrito

Federal e os Municípios, terem acesso a recursos da União, ou por ela controlado,

destinado a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.O plano terá vigência por

período indeterminado,devendo ser atuaiizado a cada 4 anos junto à revisão do Piano

Plurianual.

1.1. Justificativa

O presente Termo de Referência tern por finalidade orientar a elaboração do Plano

Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, conforme previsto no Art. 19, da

Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional dos Resíduos

Sólidos, Art. 50 e Art. 51, do Decreto 7.404, de 23 de dezembro 2010:

"Art. 18. A elaboração de plano municipal de

gestão integrada de resíduos sólidos, nos . termos

previstos desta Lei, é condição para o Distrito Federal e

os M.unicípios terem acesso a recursos da União, ou

por ela controlados, destinados a empreendimentos e
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serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo"de

• • resíduos sólidos,, ou para serem beneficiados por

incentivos ou financiamentos de entidades federais de

crédito ou fomento para tal finalidade".

Justifica-se a licitação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos

Sólidos a situação de inadimplência do município de Imperatriz com a Lei 12.305/2010,

no que tange tanto à gestão e gerenciamento de resíduos quanto a disposição final,

onde o município dispõe de um lixão, que se caracteriza como um passivo ambiental e,

portanto, deve ser encerrado e recuperado.

A contratação deverá ser realizada por licitação na modalidade Pregão

Presencíalcom base no presente documento.O Plano Municipal de Gestão integrada de

Resíduos Sólidos deverá ser elaborado, conforme o conteúdo mínimo estabelecido no

Art. 19 da Lei n° 12.305/2010, adicionado às ações descritas neste Termo de Referência.
».

1.1.1. Justificativa de Cabimento de Preço

Os serviços a serem contratados serão realizados conforme Decreto Municipal n.°

22/2007, Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente,

no que couberem, as disposições da Lei n,° 8.666/93 e demais normas regulamentares

aplicáveis à espécie, com a previsão .de entregas de serviços parceladas em etapas,

conforme descritos neste Termo de Referência.

1.1.2. Valor estimado

• Conforme orçamento realizado, o VALOR .GLOBAL MÁXIMO que a Administração se

propõe a pagar pela execução total dos serviços é deR$445.247,74 (Quatrocentos e

quarenta e cinco mil duzentos e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

1.2. Objetivo

. O presente Termo de Referência tem como objeto a contratação de empresa de

consultoria para elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos,
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compreendendo: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções ambieníalmente

viáveis para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política,

económica, ambienta!, cultural e social controle social, com a inclusão de associações

e/ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis e sob a premissa do

desenvolvimento sustentável..

Neste sentido, as especificações constantes no presente termo de referência

devem ter o propósito de viabilizar o Plano Municipal de Gestão integrada de Resíduos

Sólidos, envolvendo os serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, além

da elaboração e implementação de programas que visem a redução da geração de

resíduos, a reutilização, a reciclagem e a destinação ambientalmente adequada dos

resíduos sólidos gerados no município, em sua totalidade.

O plano deverá definir basicamente os objetivos, os princípios, as diretrizes, o

plano de metas e os respectivos programas e'projetos, os recursos orçamentários, os

instrumentos de monitoramento e os mecanismos de participação social.

1.3. Objeto da Contratação

Este Termo de Referência tem por objetivo estabelecer diretrizes básicas para a

contratação de serviços de consultoria especializada para a elaboração do Plano

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Imperatriz -

Maranhão. O PMGIRS deverá abranger todo o território, urbano e rural, do município de

Imperatriz, e contemplar o conteúdo mínimo com base no art 19 da Política Nacional

de Resíduos Sólidos.

1.4. Identificação da Equipe Técnica

1.4.1. Qualificação Técnica Mínima

A comprovação da empresa em relação a sua qualificação técnica deverá ocorrer

através de atestado de capacidade técnica da empresa licitante, devidamente certificada

pelo Conselho de Classe de acordo com a área dos profissionais, comprovando a

mesma ter executado trabalhos de elaboração e implantação de Planos Municipais ou

Intermunicipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Plano Municipal de

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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Saneamento e Plano Diretor para municípios de população maior do que cem mil

habitantes, incluindo trabalhos ern que haja a iníeração entre a empresa licitante e a

comunidade, garantindo a implantação da metodologia participativa descrita neste termo

de referência.

As comprovações de experiência da empresa serãoreaiizadas a partir da

apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de

direito público ou privado, devidamente registrados no CREA ou CAL), acompanhada de

um acervo técnico.

,A equipe complementar de apoio ao projeto poderá conter: estagiários de nível

superior nos cursos de engenharia ou arquitetura, projetista, auxiliar técnico jurídico,

motorista, auxiliar de escritório e de serviços gerais, conforme demanda da empresa.

a) Coordenador Geral, Engenheiro Ambiental, especialista em engenharia Civil e

Sanitária, com experiência em coordenação na elaboração de estudos e/ou projetos em

resíduos sólidos ou áreas afins;

b) Técnico ou tecnólogo em Gestão Ambientai;

c) Engenheiro Ambiental;

d) Técnico-de Contabilidade, com experiência profissional em finanças públicas;

e) Advogado, especialista na área ambientai, com experiência em administração

pública e meio ambiente;

f) Profissional de nível superior, com especialização em logística e transportes, com

experiência abrangendo uso e.ocupação do solo, urbanismo, paisagismo;

g) Mobilizador, Assistente Social, com experiência profissional ern mobilização e

moderação social;

h) Auxiliar administrativo.

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de

Imperatriz será desenvolvido peia'empresa CONTRATADA em conjunto com uma equipe

técnica rnuitidisciplinar da Prefeitura, articulada e integrada com os diversos segmentos

da sociedade civil, lideranças comunitárias e o Poder Legislativo Local.

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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A empresa CONTRATADA deverá orientar e repassar produtos e conhecimentos

produzidos às equipes técnica e de coordenação do poder público municipal.

O decorrer e andamento dos trabalhos da elaboração e implantação do Plano será

fiscalizado e acompanhado pelo PodeV Público Municipal, de modo a garantir o decorrer

dos trabalhos dentro do Escopo e Plano de Trabalho apresentados.

1.5. Metodologia Participativa

O processo de elaboração e implantação do Plano Municipal Integrado de Gestão

de Resíduos Sólidos (PMIGRS) de'Imperatriz deverá ser conduzido utilizando uma

metodologia participativa, agregando toda a população direta ou indiretarnente impactada

pela implantação dos procedimentos descritos no Piano. Nesse sentido, deverão ser

constituídos dois grupos com atribuições distintas, sendo elas o Comité Diretor (CD) e o

Grupo de Sustentação (GS).

O Comité Diretor deverá ser formado por técnicos, servidores e gestores

representantes dos principais órgãos envolvidos no tema, incluindo os setores técnicos e

jurídicosdas secretarias de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMMARH), de

Planejamento Urbano (SEPLU), de Infraestrutura e Serviços Públicos (SINFRA) e de

Desenvolvimento Sociai (SEDES). O Comité Diretor terá caráter técnico, sendo

responsável pela coordenação e acompanhamento da elaboração do Plano, tendo

participação no papel executivo quanto às tarefas de organização e viabilização de

estruturas físicas para reuniões que envolvam a comunidade do município, garantindo o

andamento do processo.

• O Comité Direíor atuará no acompanhamento do processo de mobilização e

participação social, sugestão de alternativas do ponto de vista técnico, operacional,

financeiro e ambientai, analisar e aprovar as etapas da consultoria contratada,

acompanhar agendas das 'equipes de trabalho e para a apresentação pública dos

resultados do Plano.

Já o Grupo de Sustentação será formado por representantes tanto do setor

público como da sociedade organizada, assim como instituições de âmbito local ou

regional. Nesse grupo, farão parte todos os que estão direta ou indiretarnente envolvidos

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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com o tema do gerenciamento de resíduos sólidos. Deverão ser inclusos os conselhos

municipais de Meio Ambiente, Saúde, Saneamento Básico de Desenvolvimento Urbano e

social, quando houver. Também farão parte do Grupo de Sustentação representantes de

organizações da sociedade civil, como entidades sindicais, empresariais, movimentos

sociais e ONGs presentes no município, assim como a comunidade académica.

O grupo será responsável por garantir o debate e o engajamento de todos os

segmentos ao longo do processo participativo da elaboração do Piano, contribuindo para

a consolidação dos procedimentos operacionais e dos programas inseridos no Piano

Municipal de Gestão integrada de Resíduos Sóíidos,

A empresa contratada deverá formalizar tanto o Comité Diretor quanto o Grupo de

Sustentação, relatando todos os participantes de cada grupo e a entidade na qual fazem

parte, garantindo a presença e participação de todos durante o processo de elaboração

do Plano.

Ficará a cargo de cada organização eleger os seus representantes, incluindo as

secretarias municipais, para a participação nos estudos de diagnóstico, prognóstico,

elaboração de cenários, até a implantação dos procedimentos relatados no Piano.

2., Plano de Trabalho

No início do desenvolvimento dos serviços, a empresa deverá apresentar um

Piano de Trabalho detalhado, estabelecendo 'as diretrizes a serem seguidas para as

' diversas áreas de atuação. O Plano de Trabalho deverá ser elaborado de forma a

abranger todas as informações de como será executada cada etapa das aíividades,

estudos necessários e dos itens listados neste Termo de Referência, segundo a

natureza, porte e complexidade do .objeto desta licitação, contendo a indicação das

equipes, descrição das atividades e outras vias que possam nortear o desenvolvimento

do PMGIRS.

O Plano deverá ser bem -elaborado, detalhado e acompanhado com um

cronograma de execução de cada itern proposto. O desenvolvimento de todas as

atividades para a consecução das etapas da elaboração de PMGIRS, deverão

transcorrer com base em metodologia consistente formulada peia CONTRATADA, íendo

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
CEP: 05,912-193 Imperatriz - MA
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como referência a discriminação das atividades que compõem este Termo de

Referência.

_ A contratada terá liberdade de subdividir os trabalhos em grupos de atividades,

.designados pelos profissionais'que mais se enquadram em cada setor, visando

harmonizar a equipe multidisciplinar e proporcionar uma maior agilidade na execução

• dos trabalhos. Toda a experiência da empresa deverá ser utilizada neste planejamento.

O Plano de Trabalho deverá ser revisto mensalmente, visando o bom andamento

do cronograma de execução, e alterado conforme a necessidade para adequação dos

trabalhos à conclusão das etapas conforme o cronograma de pagamento e entrega dos

materiais.

3. Diagnóstico: Aspectos Gerais

Deverão ser descritos os aspectos gerais do município, traçando um estudo

descritivo que considere os seguintes itens; questões demográficas, geografia regional,

situações acerca de saneamento básico, socioeconômica e socioarnbiental da região. As

fontes'de informação para a realização do estudo deverão possuir veracidade científica,

tais como publicações em periódicos ou em portais de informação de abrangência

nacional, como o senso IBGE atualizado.

3.1. Aspectos Socioeconômicos

Para a realização do estudo de caracterização da população com ênfase nos

aspectos socioeconômicos do município de Imperatriz, a empresa contratada deverá

considerar a evolução habitacional e das taxas de crescimento demográfico, assim corno

a densidade demográfica. Para esses dados é possível que sejam traçadas séries

históricas a partir dos registros de anos anteriores; a partir de 1990 até o ano da

publicação deste documento.

O estudo deverá levar enrconsideração a diferenciação entre a população urbana

e rural do município. A inexistência de dados precisos censitários não deverá inibir o

Rua Rafae! de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
CEP: 65.912-193 Imperatriz - MA

www.imperatriz.ma.qov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ ^ „ , \ MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS i

ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS \ R

iançamento de informações qualitativas, como a densidade demográfica dos bairros

classificadas em alta, média e baixa.

Quanto às informações económicas, deverão ser considerados o PiB municipal, o

PIB per capita e as atividades económicas dominantes no município e na região, assim

como o ordenamento territorial do município. Nesse último caso, o estudo poderá ser

baseado no Piano Diretordo município, considerando as suas atualízações.

3.2. Legislação Local em Vigor

Deverá ser inserida no diagnóstico gerai uma análise acerca da legislação local

em vigência no município relacionado direta ou indiretarneníe com a gestão de resíduos

do município.. Ao fina! da elaboração e implantação do Plano Municipal de

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos serão demandados revisões e ajustes na

legislação vigente, tais como: Piano Díretor, Código de Postura, Regulamento de

Limpeza Urbana ou leis específicas, inserindo 'as suas respectivas datas de sanção,

ementa e a carência ou não de regulamentação por decreto.

Adicionalmente, deverão ser identificadas as leis de âmbito estadual e federa! que

iegisiam sobre a gestão de Resíduos, tais como a Política Estadual de Resíduos Sólidos,

dentre outras. É sugerida a tabela 0.1 como forma de sintetizar as informações

requeridas.

Tabela 01: Legislação

Legislação Local em Vigor

Município

Lei A (Título, número)

Lei B (Título, número)

Data da Sanção Ementa Situação da Regulamentação

,! I l

i !

3.3, Estrutura Operacional, FiScalízató.ria e Gerência!

Deve ser apresentado uma análise qualitativa e quantitativa acerca dos recursos

humanos, equipamentos disponibilizados para.o gerenciamento de resíduos sólidos no

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
CEP: 65,912-193 Imperatriz - MA
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município de Imperatriz, e os seus respectivos-órgãos responsáveis, listando os serviços

de limpeza urbana, fiscalização, serviços públicos, infraestrutura e meio ambiente.

O registro dessas informações servirá como base para a identificação de

fragilidades e pontos fortes da estrutura operacional e gerência! do município, abrindo

espaço para a discussão e adoção de medidas corretivas e preventivas para a gestão de

resíduos.

3.4. Iniciativas e Capacidade de Educação Ambiental

Deverão ser listadas as iniciativas em curso para fomento da Educação Ambiental

f~^- no município, caracterizando e identificando a sua origem (iniciativa pública ou privada) e

o escopo dos programas realizados, caracterizando os resultados obtidos. Devem

compor este item os serviços prestados quanto ao Saneamento Básico, a partir de

programas realizados na área da saúde.

3.5. Diagnóstico: Situação dos Resíduos Sólidos do Município de Imperatriz

A gestão de resíduos sólidos, atualmente, não obedece a um Piano de Gestão

Municipal de Resíduos. Dessa forma, não há uma consonância entre a logística de coleta

e limpeza urbana com o crescimento do município ao longo dos anos, simbolizando em

locais com alta incidência de lançamento de resíduos sem tratamento no meio ambiente,

no solo ou em corpos hídricos.

' Da mesma forma, não há no município um aterro sanitário que atenda à demanda

da população de Imperatriz, onde a destinação finai aíuaimeníe é realizada por meio de

um vazadouro municipal, que recebe a céu aberto os resíduos oriundos de todas as

atividades do município, exceto os resíduos de hospitais,

A coleta seletiva atuaimente do município é realizada de forma autónoma ou

organizada em associações como a Associação de Catadores de Material Reciclável de

Imperatriz (ASCAMAR1), com a parceria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos (SEMMARH). Não há, atuaimente, uma universalização dos serviços

de coleta de resíduos sólidos, cofetá seletiva e logística reversa no município.

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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3.6. Dados Gerais e Caracterização por Zoneamenío

O estudo diagnóstico a respeito da geração de resíduos sólidos no município de

Imperatriz, tanto na zona urbana quanto na zona rural deverá ser dividido conforme o

logradouro e a sua respectiva característica socioambiental, cujos setores deverão conter

todos os bairros inseridos no município e as zonas rurais do município, incluindo os

povoados pertencentes ao território de Imperatriz. Ascaracterísticas relatadas deverão

ser condizentes com a realidade de,cada zona relacionada'à sua atividade e geração de

resíduos e -relatadas no' diagnóstico do. município no Plano Municipal de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos. .

. . Cada setor deverá ser caracterizado de forma qualitativa e quantitativa de acordo

com os seguintes,itens::

Bairro/Logradouro; - . . _ • . . • . • . - .

Concentração populacional;. • - . . , , . . . ,

* ' • • Habitação: (comércio, indústrias ou residências); • . ' , . ,

Condições ambientais e sanitárias;

Logística de coleta de resíduos e iímpeza urbana.

O diagnóstico municipal deverá ser realizado pela EMPRESA CONTRATADA com

base. na análise e sistematização dos 'dados/,e informações primárias e secundárias

obtidas. Os levantamentos primários-se-caracterizam em entrevistas em campo com os

gestores públicos dos diversos órgãos e entidades da Administração Pública municipal,

enquanto as informações secundárias -constituem-se em levantamentos em campo de

registros, informações em pesquisas e de relatórios oficiais.

Ainda deverão ser levantadas bases, cartográficas existentes no Município bem

como dados dos'; serviços de manejo :dos resíduos sólidos e de limpeza urbana.

Informações sobre indústrias de beneficiamento e reciclagem, e o conhecimento da

atuação de catadores de materiais recicláveis' nas atividades de limpeza urbana do

município de Imperatriz' deverão ser levantados,' na" perspectiva valorização e

envolvimento dos catadores de'materiais reutilizáveis e recicláveis, sobretudo daqueles

voltados para a-cbleta seletiva. • , . ' • . • .

Rua Rafael ;dè Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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3;7. Geração

Deverão--ser caracterizadas as fontes geradoras'de- resíduos, no município,

indicando a sua origem (residência!, comercial, ou industriai,-limpeza urbana, limpeza em

áreas urbanas, zonas ruraise serviços .de.transporte perigosos,' resíduos de saúde e de

construção civil). Devem ser declarados-'todos os> resíduos .gerados, tais'como dos

setores de'ambulatório, manutenção de •frotas" e equipamentos, escritório, refeitórios e

restaurantes e sistema de tratamento de'água.e efluentes.

3.7.1. Classificação Segundo Lei n012.30 /̂2010 e ABNT NBR 10004:2004

A classificação deverá ser embasada nas normativas classificadas pela ABNT

NBR 10004:2004 e na Política Nacional de Resíduos Sólidos, classificados como Classe

l, II A e II B. Os resíduos deverão ser classificados,,de forma detalhada, assim corno os

seus .componentes. Quando necessário, a : empresa deverá .usar como base para

.classificação os laudos técnicos dos ensaios descritos na normativa 10004:2004 da NBR

ABNT.

O diagnóstico deverá promover uma análise detalhada da situação de todos os

tipos .de resíduos que ocorrem no município, descrevendo de forma qualitativa e

quantitativa os seguintes itens, previstos como conteúdo mínimo na Lei n°12.305/2010.

a) Determinação e identificação dos resíduos gerados no município, levando em

consideração a setorização descrjta no item 4.3;

b) Quantificar o volume dos resíduos gerados (em m3/dia);

Classificação e quantificação dos resíduos quanto: Origem (resíduos domiciliares,

resíduos de limpeza urbana, .resíduos'Sólidos urbanos, resíduos de estabelecimentos

comerciais, resíduos de serviço.de saúde, resíduos de construção civil e resíduos de

serviço de transporte), periculosidade. em valores percentuais, gravimetria e grau de

periculosidade segundo a'classificação-contida na'normativa ABNT NBR 10004:2004

(Ciasse f, .II A e II B) e perante a Lern0 12.305/2010, assim como a forma de destinação

e disposição finai adotãda no município., ..•

Rua Rafael dê Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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3.8. Coíeta e Transporte ••. i . ; i - . .

A empresa contratada deverá relacionar: e .classificar todos'os resíduos existentes nas

localidades, as condições de geração é;as formas.de-.coleta e transporte adóíadas no

município, apresentando as informações na forma de'uma tabela.

As informações sobre a coieta e o transporte de resíduos no município servirão para

6 conhecimento da logística e destino; permitindo' a elaboração de programas de

gerenciamento.de resíduos-sólidos: Em todos os casos, deverão ser descritos o índice

de cobertura que a coieta atinge e os tipos dê veículos utilizados para a prestação do

serviço. \- -' "•"•• - - . . . - * • ' . ; - . - • ' •>••.•>• . • • , . < • • . . •

3.9. Disposição Finai
. • i -

Deverá ser caracterizado cr atuáf.'íocal-de destinação dos resíduos sólidos gerados

no município, indicando os :tiposl de-resíduos e a frequência de veículos coletores

recebidos no1 local, -indicando'"a -sua'- localização geográfica' na forma de

georreferenciamento da área, caracterizando o tipo de solo no loca! e a sua distância

aproximada.ao lençol freático. A contratada .deverá caracterizar o locai de destinação de

acordo com as especificações, é recomendações mínimas contidas na normativa ABNT

NBR 8419 e literaturas aplicáveis (artigos científicos, dissertações e teses devidamente

referenciadas), contendo os seguintes itens; Tipo de solo local, área de destinação (em

m2), distância entre a camada de resíduos e o lençol freático Soca!, não sendo esta nunca

menor que 3 m, volume .de resíduos: sólidos. Ja.nçados, tipos-de-resíduos dispostos no

local, observando .sempre,a distancia/de zonas urbanas aglomeradas de casas ou.casas

isoladas., e presença de..- nascentes ,ç. corpos:. hídricos, bem como as anáiises

socioeconômicas dos catadores inseridos no sistema.

3.9.1. Diagnóstico Ambientai do Vazadouro, de imperatriz

Deverá'ser elaborado, o estudo-ambientai acerca. do vazadouro de Imperatriz,

caracterizando,p tipo ..de.',splo: que.: recebe; os .resíduos advindos das atividades do

município (proporção Areià-SÍIte-Argila), bem como-propriedades que conferem ao solo

Rua Rafael de ASmeída Ribeiro, 600, São Salvador
.CEP: 65.912-193 imperatriz-WÍA
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como Matéria-Orgânica e disposição, de-^nutrientes, e relacionando as características

ambientais locais-com o passivo ambienta! ocorrido-na região.

3.9.2. Volume de Resíduos Recebidos

Deverá ser descrito-o volume de-resíduos recebidos diariamente no local de

destinação, assim como o número/ tipo e voiume1 dos respectivos veículos coletores.

Dentre os veículos coletores, deverão ser descritos quantos são de origem do serviço de

coieta de resíduos urbanos-e de serviços de limpeza urbana realizados pela prefeitura

municipal, e quantos são advindos de atividades geradoras.de resíduos de diferentes

classificações, tanto de origem^pública.quanto de origem privada.,' . . . .

3.9.3. Análise Socioambientaí

Deverá ser descrita a realidade socioarri.bientai vivida no local de destinação,

relatando a presença ou não de, moradores e cooperativas de reciclagem, e a sua

respectiva situação perante o gerenciamento, de resíduos sólidos existentes, condições

de higiene ambiental (coieta de esgoto, .abastecimento de água e gestão de resíduos

sólidos) e a situação fundiária existente no local.

3.9.4. Possíveis Fontes de Renda

Deverá ser descrita, caso exista um contingente populacional inserido no loca! de

destinação organizado forma! ou informalmente na forma de cooperativas, quais são as

fontes cie renda presentes no locai que mantém a subsistência da atividade de catação,

indicando quais são as relações de : comércio existentes quanto a presença de

atravessadores, empresas de coleía^de recicláveis e usinas de compostagern' e

reaproveitamento d e resíduos. • ' ' • ' . ' '

3.9.5. Wlapeamentp do Vazadouro de imperatriz .

O atuaJ local de .destinação, de .resíduos, sólidos .no'.município deverá ser

georreferenciado a partir .de.imagem de,satélite, apresentando a localização geográfica

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
CEP: 65.912-193 Imperatriz-MA
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do local em relação ao: município',-'ce'riíros populacionais, indústrias, aeroportos, corpos

hídricos superficiais e a vegetação-:iocaL:'--No.. mapa/ deverá conter as distâncias em

metros, coordenadas e projecão geográfica/-' • • ' . - • • . • • •

3.10. Custos • ' • - • • ' - : • ' - ; '

Deverão ser caracterizados pela empresa- contratada os custos operacionais

referentes ao sistema 'de còieta de resíduos sólidos no município de imperatriz

atualmente, assim como os1 custos referentes ao serviço de limpeza urbana, descrevendo

a empresa responsável pelos-serviços-'e o-período de vigência dos contratos'celebrados

c o m a prefeitura municipal d e imperatriz; i - ' ' ' ' " - "••••.'•••' . . . . .

3.11, Competências e ResponsabíHdades •

A empresa contratada deverá elaborar um estudo referente às responsabilidades

e competências sobre .a atua!" gestão e gerenciamenío de resíduos, levando em

consideração a òrigem'"e-"classlficacão''"clps:imáteriais indicados nos itens anteriores,

segundo a sua origem, periculosidadé e localização no município.

Deverá ser relatado o 'Serviço caracterizando a frota existente, as rotas e a

frequência da coleta de resíduos realizada através dos veículos coletores, assim como a

logística de coleta e limpeza urbana realizadas nó município.

3.12, Carências e Deficiências

A empresa contratada-irá relatar'as-deficiências, nos-serviços públicos de coleta,

transporte e acondicionamento de resíduos sólidos e de limpeza urbana no município,

tendo como .base a-opinião púbfíca, realizada através das consultas públicas e da

aplicação, de questionários que tenham como questionamentos a satisfação e o nível de

informação sobre o gerenciamento.de resíduos sólídòs"nc município.

3.13. Iniciativas; Relevantes .

Deverão ser relatadas as- iniciativas existentes no município de Imperatriz

referentes a gestão e gerenciamento'de'resíduos soiidoSj tanto de iniciativa pública

Rua Rafas! de Afmsida Ribeiro, 600, São Salvador
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(descrevendo a ação, à secretaria e o sêtor) quanto de. iniciativa privada (descrevendo a

ação, a empresa e o ramo de trabalho):'.-Cada. ação, realizada deverá ser descrita

mediante o seu público alvo,.um resumo'do escopo de cada ação e os seus resultados

obtidos no-município ou na'região. . .;. .- • . , .'

3.14. Legislação e Normas Brasileiras Aplicáveis

O Plano de-Gestão Integrada'de Residuos Sólidos de Imperatriz deverá' estar de

acordo com as normas brasileiras, tanto nó. processo de elaboração quanto em respeito

à implantação de'programas-e procedimentos operacionais. As normas técnicas vigentes

atualmente são: • • • • ' • - • - < • • . . .

Lei n° 9.795, dê 27 de-abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental,

institui a Política Nacional de Educação A,rnbienta! e dá outras providências!

Lei n° 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da

Constituição Federal estabelece dirètrizès gerais da política urbana e dá outras

providências. - Estatuto das Cidades • ''•-'•-' • • " ' . ' ' •

Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece dirètrizès nacionais para

•o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de

11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de-1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;

revoga a Lei no 6.528, de. 11 de maio de 1978; e dá outras providências.

Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, Institui a Política Nacional de

Resíduos Sólidos; altera, a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras

providências.

• - '. Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei n°

12.305,.de 2 de agosto de 2010, que..institui a-Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria

o Comité Interministeriai da Política Nacional de^ Resíduos Sólidos e o Comité Orientador

para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.

• Decreto n° 7.405, de 23 de"dezembro de 2010. Institui o Programa Pró»

Catador, denomina .Comité, iníerministeria!-para .inclusão Social e Económica dos

Catadores.de. Materiais 'Rèuti!izáveJs'e.Sèòi'c(ayeisfo Comité Interministeria! da Inclusão

Social de Catadores de Lixo cnaGÍb.peio. v, ,. . . ,

Rua Rafae! de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
... 'CEP: S5.912-193 Imperatriz - MA

' ' : v/yvw.imperatriz.ma.gov.br



ESTADO DO MARANHÃO . V

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO m

ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS \
VC

Decreto de.11 de setembro.de 2003.--dispõe'-sobre sua organização e

funcionamento, e dá outras providências.

Resolução ANVISA n.° 306, de 07 de dezembro de 2004, Dispõe sobre o

Regulamento Técnico para ô gerenciamenío de resíduos de serviços de saúde.

Resolução CONAMA n.°-3Q7, de 05 de julho de 2002, Estabelece direírizes,

critérios e-procedimentos para a gestão dos resíduos de construção civil.

•Resolução CÕNAMA n.° 313, de 29 de outubro de'2002, Dispõe-sobre o

inventário nacional cie resíduos sólidos industriais. •

Resolução CONAMA n° 358, de 29 de abril de 2005, Dispõe sobre o

tratamento e a disposição finai dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras

providências.' ' • • ' ' • ' - . ' ' : ' ' • • • • • . • '

Resolução CONAMA n° 416, de 30 de setembro de 2009, Dispõe sobre a

prevenção à degradação ambientai causada por pneus inservíveis e sua destinacão

ambientalmente adequada, e dá outras providências. • • • • • • •

Resolução CONAMA n.° 431, de 24 de maio de 2011, Estabelece nova

classificação para o gesso.

3.15. Diagnóstico da Logística Reversa

Deverá ser elaborado um estudo sobre os acordos setoriais vigentes no município,

de meio público ou privado, para a -implantação de programas de logística reversa. A

empresa contratada deverá listar os procedimentos e acordos em andamento, assim

como os contratos celebrados, apresentando.a sua vigência e metas de implementação.

3.16. Diagnóstico Acerca dos Catadores de Imperatriz

Deverá ser executado um estudo que relate a situação dos trabalhadores que tem

relação com a coleta seietiva, .'direta-òu indiretamente, desde a atividade de coleta até a

sua désíinação final, caracterizando e detalhando todas as cooperativas e associações

existentes no município cje imperaíriz'e a sua ..organização de trabalho (autónoma.

organizada .ou sindicalizada), que deverá compor ó. Plano de Coleta Seleíiva de

Imperatriz (produto 4). . • ' . '
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3.17, Empreendimentos com Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

O plano integrado de" resíduos, sólidos deve identificar e contemplar todos os

empreendimentos que. necessitem de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, em

conformidade com o art.'n° 20 da Lei 12.305/10 e-o CONAMA 275/2001, tais como:

Resíduos dos serviços públicos de. saneamento básico, resíduos industriais gerados em

processos produtivos e instalações industriais, resíduos de serviços de saúde, e resíduos

de mineração. . . . .

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos também deve contemplar as

tratativas de' logística reversa entre as empresas como parte dos Pianos de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, contemplando os acordos firmados.

4. Planejamento das Ações

Para a elaboração do Plano de Ação no âmbito do Gerenciamento Integrado de

Resíduos Sólidos devem ser consideradas todas as informações coietadas,

sistematizadas e analisadas no diagnóstico geral do município e, a partir dos resultados

obtidos, identificadas as principais tendências de crescimento populacional, ordenamento

territorial e geração de resíduos sólidos no município.

4.1. Perspectivas para Gestão Associada de Resíduos

Deverão ser descritas as tratativas elaboradas no município para a gestão

intermunicípa! de resíduos sólidos .da região, comprovando através de ata, registro

fotográfico e lista de comparecimenío em .reunião as discussões realizadas entre

municípios circunvizinhos a -Imperatriz, considerando fatores económicos, ambientais e

.geográficos, com o intuito de integralizar a gestão de resíduos e incentivar a atividade de

catadores, em conformidade com a Lei 11.107/2005.

Rua Rafae! devAImeida Ribeiro, 600, São Salvador
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4.2. Definição das Responsabilidades Públicas e Privadas

Deverão ser descritos, conforme á sua responsabilidade perante o art. 20 cia Lei

n° 12.305/2010, os seguintes itens: Serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos

resíduos domiciliares - 'órgão- público municipal: competente; Resíduos gerados em

ambientes privados - • gerador; Resíduos • definidos • como de logística reversa:

Fabricantes, importadores, distribuidores-é1'Comerciantes; Resíduos com Plano de

Gerenciamenío obrigatório - gerador privado (instalações de saneamento, indústrias,

serviços de saúde, mineradoras, construtores, terminais de transporte, dentre outros);

Acondicionamento adequado e segregado, possibilitando a coieía seletiva e logística

reversa - Consumidor/gerador domiciliar (munícipes em geral).

4.3. Díreírizes e Estratégias . " . - . '

Diante das Diretrizes • Básicas .do. .'Piano Municipal de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos (PMGIRS) deverá ser-elaborado atendendo.integralmente todas as

disposições e especificações da Lei 12.305 de agosto de 2010 e seu Decreto

Regulamentador de n° 7.404, de 23, de dezembro de 2010, bem como toda legislação

vigente e Normas Técnicas da ABNT, sendo que-o1 mesmo terá vigência com prazo de

vida útil indeterminado, e deverá ser arualizado a cada 2 (dois) anos junto com a revisão

do Plano Plurianual. Para tanto, as seguintes.diretrizes são apontadas:

« Programas e ações de Educação Ambiental voltada a não geração, redução,

reutilização e reciclagem de resíduos sólidos;

• Manejo diferenciado e. integrado em.-organizações e empreendimentos,

fomentando-a parceria'entre os seiorès. públicos e privados;

• Planejamento de gerenciaménto de resíduos sólidos urbanos, cuja coleta é de

responsabilidade do município;

o Proposição de normas e diretrízés-pará a disposição final de rejeitos:

• Metas para aproveitamento de materiais recicláveis:.

• Medidas de recuperação a< áreas .degradadas através do lançamento de resíduos

sem segregação;..' ; \. ."^ '•:' '-- , • ' ' • • •

Rua Rafaeí de Almeida Ribeiro, 600. São Salvador
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Capacitações às equipes relacionadas direta ou indiretamente com a gestão de

resíduos sóíidos, incluindo as cooperativas de catadores do município;

Apoio às cooperativas de caía,dofes, contribuindo para a formalização de suas

atividades. .

Estrutura íegaí do. Plano, considerando as polííicas.exisíentes sobre a gestão de

resíduos, sólidos;- . . - . . . ; • • . . ,

Instalações a serem implantadas de.triagem de resíduos, usinas de compostagem

e sistema de. logística reversa;

Mecanismos de monitoramento, e controle, adotados com o objetivo de

acompanhar o andamento da implantação do piano e os seus respectivos

programas de .gere.nciamento, assim como a coleta seletiva e-, a Educação

Ambiental. - . - . , • , . : . • • . • • . •

4.4. Instrumentos de Avaliaçãb, Moríitoràmenío e Fiscalização

Apresentar nos documentos, os mecanismos de'avaliação e monitoramento

sistemáticos, objetivando medir a eficiência e eficácia das ações. do Plano de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos, assim como a qualidade dos serviços na visão do

usuário. Os indicadores a serern definidos deverão avaliar e verificar se asações

propostas estão atendendo às rnetas estabelecidas e; como estão se configurando os

cenários estabelecidos. Em especial focando nos objetívos, metas e resultados dos

programas, projetos e acões, devendo compreender, no todo ou em parte, as seguintes

.diretrizes: . . • • • . • . . . • • ; . . - .

a) Procedimentos para o-monitoramento e a avaliação dos objetívos e das

• metas; • - " • .

b) Definição de indicadores sociais, técnicos, operacionais e financeiros de

prestação dos serviços de limpeza urbana e ccieta.de resíduos a serem seguidos pelos

prestadores d e serviços;. . . . . • " '

c) Indicadores que avaliem, a abrángência dos serviços, a qualidade e a

eficiência dos serviços prestados. Tais como; velocidade média de coleta, capacidade de

Rua. Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
, CEP: 65.912-193 imperatriz - MA

, wwwjmge ratriz.rna.gov.br3t
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coieta, monJíoramento das áreas de destino, produtividade da frota de coleía, índice de

quebras de veículos e equipamentos,, regularidade dos serviços prestados, cumprimento

dos contratos, dimensionamento do .serviço, entre outros.

d) Indicadores de impactos-na .qualidade de. vida,, na saúde,, nos recursos

naturais e na salubridade ambienta! (sanitários, • epidemipiógiços. ambientais e

socioeconômicos);

- • e) Definição--dos mecanismos de representação da sociedade para o

'acompanhamento,' monitorarnenío e:avaíiacão rio PG1RS e;

f) Adoção de diretrizes para o processo de avaliação anual e de revisão do

Plano a cada 2 anos.. , - '

g) -Contratante nomeará uma Equipe de Fiscalização para avaliar a execução

dos serviçQs, que aíuará sob' a responsabilidade dá Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos.' • , •

h) Fica'assegurado à Contratante o direito de acompanhar e fiscalizar os

serviços prestados pela Contratada, com livre acesso aos locais de trabalho" para a

obtenção de quaisquer esclarecimentos'julgados necessários à execução dos trabalhos.

i) A Equipe de Fiscalização..terá. plenos poderes para agir e decidir perante a

Contratada, inclusive rejeitando, serviços-que estiverem em desacordo corn o contrato,

obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Equipe de

Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao

desempenho de sua missão. . . . .•

j) . A Equipe, de. Fiscalização .deverá-verificar a ocorrência de fatos para os

quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Equipe de Fiscalização

informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os

documentos necessários, •. .

k) Tanto a Equipe de Fiscalização quanto outras entidades públicasenvolvidas

buscarão auxiliar a Empresa Contratada onde for possível, no acesso ás instituições e

informações necessárias-à execução-dos trabalhos; :

Rua Rafaef íis Almeida Ribeiro, SOO, São Salvador
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4.5. Metas Quantitativas e Prazos

Deverão ser traçadas metas para a redução, reutilização de resíduos, coleta

seletiva e reciclagem, compostagem e gerenciaménto'de resíduos de Construção Civil

(RCC) e de Saúde, logística'reversa'entre outros' instrumentos da Lei n°12.305/2010,

com vistas á'reduzir a''quantidade'de rejeitos encaminhando para disposição finai no

município. - . • ; • • . . . . • - .

Deverão ser fixadas as metas quantitativas por período, considerando a exigência

legai de revisão a cada 4 anos, prioritariamente, no período de elaboração dos planos

plurianuais. As'metas devem considerar as peculiaridades locais, as possibilidades de

uso de tecnologias para tratamento de resíduos. Sugere-se o uso da tabela 02 para a

descrição das ações relacionadas.

' Tabela 02: Metas

Metas

Descrição da Ação

Período 01

' Ario-ano

Período 0'2

Ano-ano.

Período 03

Ano-ano

Período 04

Ano-ano

-

'Período 05

Ano-ano

,._ l

4.6. Regramento dos Pianos de Gerenciaménto Obrigatórios

-O Plano de Gestão integrada de Resíduos Sólidos deve definir como referência,

•em âmbito local, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

(SEMMARH) como órgão responsável peio recebimento dos pianos de gerenciaménto de

resíduos sólidos, enquanto órgão ambienta! licencíador de âmbito municipal. Estes

pianos deverão ser atualizados de forma anual, visando :o seu controle e fiscalização.

Os empreendimentos deverão ser notificados quanto aos procedimentos e os seus

respectivos prazos de impfantação, assim, como às penalidades aplicáveis pelo seu não

cumprimento. Os estabelecimentos que. terão, obrigatoriedade na apresentação de um

Plano de Gerenciaménto de Resíduos Sólidos são: ativídsdes industriais e

agroindustriaís,' como laticínios, abatedòuros e frigoríficos; agrossiivipasíoris;

estabelecimentos de serviços ,de saúde; serviços públicos de saneamento básico;

empresas e terminais dê transporte; "rninéradòras: 'cònsírutcras: csfsheí^rirner.Mc

comerciais e de prestação de serviços de médio e grande porte.

Rua Rafaet de'A!meJda Ribeiro, 600, São Salvador
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0 procedimento deverá ser fundamentado peio Art. 56 do decreto 7.404/2010, que

afirma que os responsáveis peio piano de gerenciarnenio deverão disponibilizar ao órgão

municipaí competente, ao órgão1 licenciador do SISNAMA e ás demais autoridades

competentes, com' periodicidade anual,' informações completas e atuaíizadas sobre a

implementação e operàcionaíização: do. piano, Q procedimento também terá como base o

.Art. 21 da Lei 12.305/2010, que estabelece-que a" inexistência do PGIRS não obsta a

elaboração, implementação e operacionaíizaçãc dos' Planos de Gerericiarnento de

Resíduos Sólidos. . . .

4.7. Acões Relativas aos Resíduos com Logística Reversa

A empresa. contratada deverá propor e indicar acordos-setoriais visando a

implantação de procedimentos de 'logística reversa, .facilitando ao poder público

municipal a estruturação. e implementação i dos .sistemas, incluindo os resíduos

classificados no.art.33 da Política Nacional, de.Resíduos,Sólidos, sendo eles:

a) Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens;

1 b) Pilhas e baterias; . . . . .. •

c) Óleos lubrificantes,'seus resíduos e embalagens;

d) Lâmpadas fluorescentes, de vapor.de sódio e mercúrio e de luz mista;

. e) Produtos eíetrônicos e saus componentes;

f) Pneus.. •

Adicionalmente, deverão ser indicados programas de gerenciarnenio de resíduos

de fertilizantes e produtos farmacêuticos-veterinários, que deverão estruturar a logística

reversa dos comércios que produzem esse tipo de resíduo.

Deverão ser indicados, visandó<a sua elaboração e implantação, os programas de

logística reversa dos referidos materiais, de'- forma que o resíduo deverá retornar à

indústria em cada programa de'!ogística reversa á'sér"élaborado. Deverá, no processo,

ser preferenciados.as .indústrias de 'reciclagem.e-• empresas sediadas no município de

Imperatriz, fomentando as atividades de gestão de resíduos sóiidos e de reciclagem.

Rua Rafaei-de Afmeida Ribeiro, 600, São Salvador
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Os programas deverão ser'divididos conforme o público alvo (comerciantes,

domicílios, indústrias e órgãos públicos).Deverão estar contidos no planejamento dos

programas de implantação da logística reversa deverão ser determinadas as diretrizes,

estratégias, metas e ações. Todos os itens devem possuir como referência os acordos

setoriais estabelecidos ou em processo de discussão, organizados de forma sugerida na

tabela 03. - ' " • .

Tabela 03: Logística Reversa

Produtos

Agrotóxicos e' suas

embalagens e resíduos

Pilhas e Baterias

Óieos lubrificantes

Lâmpadas

fluorescentes, de vapor

de sódio e mercúrio e

incandescentes

Resíduos eietrônicos e

seus componentes

Pneus

Resíduos Industriais

Aplicáveis -

Díretrízes

\  • • • " •  -'

Estratégias

. .-• - . • '- - -. •

Metas

quantitativas

Programas e

ações

1 i

i
1
i
it

i
ii
i
i
1
i
ii
!

ii

i

De forma complementarmos pianos para'a implementação de programas de

logística reversa deverão contemplar ações de divulgação sobre as obrigações do

consumidor quanto à segregação e destinação adequada dos resíduos correspondentes

a cada programa. : • . " . , • ; ' • - ' , ' •

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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4.8. Procedimentos Operacionais e Jndicadores.de Desempenho de Serviços

Públicos

Deverá conter no PMGIRS um estudo que apresente o desempenho operacional e

ambientai dos .serviços públicos de limpeza urbana e do manejo-de resíduos sólidos no

município, elaborando os procedimentos operacionais com especificações mínimas a

.serem adotados nos serviços públicos de còfeta e manejo de resíduos sólidos e limpeza

. urbana, incluída a disposição final'ambièritalmente adequada dos rejeitos, observada a

Lei n° 11.445/2007, considerando a logística adotada, as normativas e a legislação

ambiental vigente, e visando uma redução dos gastos públicos relacionados.

' Adicionalmente, sefá'de responsabilidade da empresá"contràtada a definição de

^—,- indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços de manejo de resíduos

sólidos e limpeza urbana. . , . • . • • .

4.9. Ações Específicas nos Órgãos'de Administração Pública

A empresa contratada, deverá elaborar e'indicar iniciativas de gestão de resíduos

sólidos e práticas sustentáveis' nós" órgãos dá administração pública do município,

estruturando as ações e traçando as suas:metas de redução de resíduos gerados pelos

servidores, segregação de resíduos na .fonte, reutilização, reciclagem e destinação final

adequada.

x 4.10. Iniciativas de Educação Ambientai

A educação ambiental deverá constar como premissa.básica para implementação

do plano, e para tanto deve estar contida em diversas formas; Escrita, audiovisual e de

forma direta presencial para determinados públicos voltada para a educação geral

abrangendo toda a sociedade. O programa deverá relacionar todos os temas da área do

rneio ambiente com o gerenciamenío adequado dos resíduos sólidos.

Devem ser tratados temas como:'Õ uso da água'como bem finito, a degradação

do solo, o desmatarnento .e á diferenciação para supressão vegetal conforme leis e

normas, a poluição dos rios,• iago.,. riachos., a preservação da fauna e da flora e a

importância de um ecossistema equilibrado'a todos as formas dê vida, a importância do

Rua Rafael 'de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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vtfww.imperatriz.tTna.gov.br
—



H* A o A

PREFEITURA MtitftCÍPAL DE IMPERA TRIZ f
SECRETARIA MUNICIPAL DE MH/G AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. ,

DE PROJETOS ESPECIAIS \CRl

tratamento dos .resíduos,, incluindo .cojéta •seíetiva e suas formas de segregação

(separação). - . , • • . . - . , . • - . . . . < . ; • " : • . . , • • • . • ' = • . -

4.11. Sistema de Cálculo de Custos Operacionais e Cobrança de Serviços

Públicos

A empresa contratada deverá -elaborar- um sistema de cálculo dos custos da

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem

como a formulação e apresentação de uma proposta de cobrança e taxacão desses

serviços, observadas Lei n° 11.445/2007 • • ' ' • ' • • • •

4.12. Programa de Integração dos Catadores de Imperatriz

Mediante o estudo do'diagnóstico acerca da 'situação dos agentes da coieta

seletiva do município; á empresa deverá elaborar um programa de integração dos

catadòres de resíduos sólidos recicláveis, que inclua' todos oè agentes de coieta de

•resíduos de forma autónoma ou organizada em'associações e cooperativas, oferecendo

capacitação e possibilitando a geração de rencla através da aíividade de coieta.

4.12.1. Capacitação Operacional

A empresa contratada deverá elaborar um programa de integração da atividade de

catadores no município de imperatriz, incluindotreinamentos paracs integrantes das

associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, e os demais

trabalhadores da atividade de.'colètá de' resíduos de forma autónoma em.todo o

município, .também fomentando ' a: -atividade de'- 'compostagem como forma de

reaproveitamento da matéria orgânica. • : . ' •

Deverá ser organizado e realizado um evento de integração, de catadores no

município de.Imperatriz, com a presença.da.Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos (SEMMARH), cujos participantes sejam todos os trabalhadores

atuantes no processo de. separação e destinacão de materiais recicláveis (catadores,

recicladoras e empresas relacionadas á logística reversa).

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
CEP; 65.912-193 Imperatriz - MA
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4.12.2. Viabilização de Galpões de Triagem e Pontos de Entrega Voluntária

(PEVs)

• Deverão ser propostos locais de separação de resíduos .recicláveis aos caíadores

organizados em cooperativas e associações, classificados como locais de triagem, sendo

que os locais devem possuir a estrutura rnínima para a atividade de separação de

resíduos recicláveis classificados na legislação e normativas vigentes.

A empresa contratada deverá sugerir locais para. a implantação de Pontos de

Entrega Voluntária (PEVs) em diferentes, pontos do município, de acordo corn o Plano

Diretor em vigência, de forma ,que possam ser atendidos todos os bairros do município,

mediante o zoneamento implementado© no Plano Diretor. Cada PEV deverá possuir

estrutura para acondicionamento dos resíduos, logística de coleta e parceria com os

catadores locais, preferencialmente coletados pelos catadores que atendem e/ou

residem sob o logradouro de cada'PEV._ .

4.12.3; Indústria de 'Reciclagem [

Deverão ser fomentados mediante a elaboração de um programa de treinamento e

capacitação. os trabalhadores^ que .possuem' como fonte de renda a indústria de

reciclagem, sediadas no município de Imperatriz, sendo na forma de insumcs industriais

ou de artesanato, fomentando á parceria 'entre- as associações de catadores e as

indústrias recicladoras. ' •'

Ficará a cargo do poder público municipal o incentivo para a implantação de

empreendimentos que.tenham como-aíividade o beneficiarnento, réaproveítamento ou

reciclagem, visando a redução da geração de resíduos sólidos rio município.

4.12.4. Compostágem •

Deverá ser fomentada tecnicarneníepe.fa empresa -contratada a. atividade de

compostagem, de acordo com a- logística implantada no programa de capacitação da

atividade de coleta e reciclagem, .de. modo'que se possa 'realizar a atividade de

reaproveitamento de resíduos orgânicos para a.geração de renda;

Rua Rafáei de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
CEP: 65.S12-193 Imperatriz-MA
' ViAVW.irnperatriz.ma.qov.br



ESTADO '0O - MARANHA O '
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRfC
ASSESSORÍA DE PROJETOS ESPECIAIS

4.12.5. Piano de Coíeta Selativa de 'imperatriz

Na implementação dos. programas de coíeta seletiva,composíagem e reciclagem

a empresa contratada deverá elaborar um Produto, que poderá ser expresso na forma de

um capítulo do PMGIRS, o Plano de Coíeta Sefetiva, de acordo com a Resolução

CONAMA 275/2001, tendo como conteúdo mínimo para a sua estrutura os pontos

expostos nos ,itens 5.12.1, 5.12.-2,-:5.'12.3_e5.12.4de-forma abrangente e detalhada,

integrando e capacitando todos os'catadores de-município de imperatriz.

4.12.6. Procedimentos Operacionais de Serviços Públicos

• Após a elaboração do^estudb diagnostico acerca'da gestão e gerenciamenío dos

•resíduos sólidos no município, deverão ser descritos os procedimentos operacionais

mais viáveis 'a serem adotados peio município, em consonância com a legislação

vigente, visando uma eficiência por parte''do'poder púbiícò municipal, principalmente em

relação aos gastos realizados com a limpeza púbiica.levando-em consideração todos os

serviços considerados no escopo deste documento,. desde a limpeza urbana até a

destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos.

4.12.7. Coíeta

Deverão' ser descritos os procedimentos de coíeta de resíduos, considerando os

princípios e operação da coieta seleíiva conforme o CONAMA 275/2001, onde deverão

ser estabelecidas as rotas e frequências para coleía, visando melhorias na eficiência da

prestação do serviço e a redução de gastos, públicos, conforme a classe dos resíduos

cuja responsabilidade de gerenciamentò. é da prefeitura municipal.- No procedimento,

deverão ser descritos a quantidáq'e e localização de. forma rnapéada dos coletores de

resíduos sólidos do município, relacionando as quantidades com a incidência

populacional na região, indicando novos locais'a serem implantados recipientes de coíeta

de resíduos e o seu respectivo dimensionamento (Contêiners, coleíores, etc.).

Deverão ser considerados nó procedimento os veículos de coleta de resíduos,

cuja gestão da frota é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e

jarfesas

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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Serviços Públicos (SINFRA), considerando o porte, volume suportado e contribuindo

para a segregação eficiente dos resíduos no ato da còleta.

4.12.8. Acondicionamento

O acondicionamento adequado de. resíduos' é obrigatório segundo o Art. nc 35 da

Lei 12.305/2010.'Nesse sentido, a empresa contratada deverá elaborar um plano de

logística que incida o acondicionamento" dê resíduos segundo a sua classe (orgânicos,

recicláveis, inertes, perigosos, de logística reversa, da construção civil e de saúde),

assim como os rejeitos gerados.

4.13. Programa de Gerencíamentó de Resíduos Sólidos Domiciliares

O programa de Gerenciamentó-de Resíduos Sólidos Domiciliares deve buscar o

atendimento integral do" município, Gti]á'-logística de còleta deverá abranger todo o

território urbano e os bairros caracterizados no Diagnóstico.

4.14. Programa de Gerenciamentó de Resíduos Orgânicos

O PMGIRS deverá contemplar um programa de gerenciamento de resíduos

orgânicos, a partir dos dados obtidos ho;estudo do diagnóstico de geração de resíduos.

O programa deverá conter a iniciativa de recolhimento de resíduos orgânicos

devidamente segregada, inserindo e viabilizando uma logística para o recebimento dos

resíduos orgânicos gerados na zona urbana do município peias usinas de compostagem

gerida por caíadores e participantes do processo de reciclagem.

O programa deverá abranger toda á'comunidade urbana e rural, incluindo órgãos

públicos, restaurantes, domicílios, escolas, supermercados de pequeno e médio porte,

dentre outros geradores em potência! -de..matéria orgânica. Serão priorizadas as

parcerias com entidades voltadas à coleta seletiva e . compostagem, como as

associações de caíadores do município: •

Deverão ser indicados programas,'de gerenciamento de. resíduos orgânicos

voltados à'prática da ' cQmpQstagerri; -em '•''públicos-alvo específicos, na educação

ambiental, tais como projetps escolares, de gestão de .resíduos sólidos, introduzindo os

Rua Rafaeí de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
CEP: 65.9-12-193.Imperatriz.-MA . .
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procedimentos.de. reaproveiíamento-no'.ambiente escolar (criação'e'manutenção de

hortas, eíc) ou para instituições de'apoio,à terceira-idade. '- . . • , -

4.15. Programa de GerenciamerítQ ̂ Resíduos de Limpeza Pública

Deverá-ser implantada e implementada a triagem de resíduos no processo de

limpeza urbana, a ser-executado peia prefeitura municipal, definindo um cronograma

especial de varrição - para 'áreas '-críticas '(locais com probabilidade de inundarneníos e

enchentes, evitando"'3 obstrução de bueiros): A logística deverá atender todas as

localidades da área 'urbana -do município. Para • tanto- poderão ser realizadas

capacitações com - os'servidores municipais responsáveis pelo serviço de limpeza e

varrição.

4.16. Programa de Gerenciamento de Re&íduos Verdes (Vegetais)

Deverá'ser elaborado o Piano de Manutenção é Poda regular para áreas verdes,

praças, canteiros, jardins e arborização'urbana;"atendendo :ds períodos estipulados no

cronograma de corte e poda. No programa deverá ser priorizada a conservação e

manutenção das áreas verdes do município, em parceria entre 2 iniciativa crivada e

incentivando iniciativas que reutilizem os resíduos retirados no processo de corte e poda,

como a compostagem. - .

4.17. Programa de Gerenciamento de Resíduos Industriais

O PMGIRS deverá conter urn programa de gèrenciaménto específico para os

resíduos industriais gerados no município, considerando os princípios abordados sobre a

.logística reversa e a impossibilidade de destinação final.em um mesmo local em relação

aos resíduos sólidos domiciliares. •

O Programa de Gerenciamento de Resíduos industriais deverá ser condizente

com o diagnóstico realizado no município,; indicando os empreendimentos cujos

procedimentos operacionais devem ser implantados para o gèrenciaménto

ámbientalmente adequado dos resíduos sólidos gerados nas ativídades.

Rafasf cie Aimeida Ribeiro, 600, São Salvador
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A empresa licitada deverá elaborar e implementares procedimentos e técnicas de

logística reversa para cada tipo de resíduo : industriai gerado, garantindo que tais

procedimentos.estarão condizentes'com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

apresentado pela empresa,. ga'rantindo'que não haja o-lançamento dos resíduos sólidos

industriais no meio ambiente ou no aterro sanitário.' '

O plano deverá conter os.'procedimentos-de caracterização e segregação dos

resíduos, caracterizando-as técnicas-e'procedimentos-utilizados na coleta e transporte,

'eximindo a responsabilidade da prefeitura municipal de Imperatriz da coleta de resíduos

industriais, assim como sua destihacão e disposição finai, que deverão ser descritos pela

indústria. Deverão ser indicadas as possíveis parcerias com indústrias de recictagern e

associação de-datadores, quando houver, assim como o embasamento normativo

através da legislação brasileira e normas aplicáveis para o seu gerericiamento.

. 4.18. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civii

O PMG1RS deverá conter um programa de'gerenciamento de'resíduos sólidos da

construção civil, caracterizados conforme a. classificação presente nas normativas

relacionadas aos resíduos oriundos . de, demolições, reformas, dentre outras,

estabelecendo os procedimentos de coleta;, transporte, segregação, acondicionamento e

destinação finai. Deverão ser priorizadas as técnicas e programas de reaproveitamento e

beneficiamento dos resíduos de construção civii para fins industriais, como a

pavimentação asfáltica, insumos disponibiiiza.dos para obras públicas e para projetos da

.Secretaria Municipal de infraestrutura e Serviços Públicos. (SINFRA) e Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMMÁRH), desde que devidamente

segregados e destinados conforme a necessidade dos órgãos executores.

O programa deverá ser elaborado em consonância, com os empreendimentos

geradores de, resíduos de construção_ civil, empresas de coietas de resíduos e serviços

públicos geradores. ,

Serão requisitos para a. implementarão do programa de gerenciamento de

resíduos de construção civii '(RCC)-na:forma de reutilização dos materiais como insumos

industriais e em processos de pavimentação asfáltica os procedimentos de segregação e

:.'.."., Rua.Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
;̂ ->. ' C'£P: 65.912-193 Imperatriz-MA
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í
condicionamento descritos nas'normativas,'ABNT-NBR .15.116:2004 e CONAMA

n°307/2002, na obtenção de agregados reciclados de Resíduos de Construção e

Demolição (RCD), pavimentação e-preparo de" concreto sem função estrutural.

4.19. Programa de Gerenciamenío-de-Sèrviços de Transporte

O-PMGIRS deverá conter urn programà^de.gerenciamerito-de serviços públicos de

transporte no município de imperatriz, envolvendo o seíor rodoviário, ferroviário,

aquaviário e aeroviário inseridos em território municipal. O programa deverá conter

procedimentos operacionais de gerenciarnento dos resíduos gerados nos pontos de

integração de transporte, tais como- portos,' aeroportos, estações de integração

municipais e a rodoviária de Imperatriz.

Todos os resíduos gerados nos locais deverão ser coleíados, segregados,

inclusos nos programas de coleta seletiva, reciclagem, logística reversa e gerenciarnento

de resíduos sólidos desvariadas características'e, quando não houver possibilidades de

reutilização dos materiais;" deverão' ser'acondicionados de "forma ambientalmente

adequada. . . . .

ficarão a cargo das empresas ,de transporte aíuantes no município o

gerenciarnento dos resíduos gerados com a limpeza, higíenízação, manutenção e óleos

lubrificantes, que deverão, estar contidas nos Planos de Gerencíamenío de Resíduos

'Sólidos de cada empresa, obedecidos os princípios e diretrizes mencionados nesíe

Termo de Referência no que tange à segregação, reciclagem e logística reversa de

resíduos sólidos. . • . • . • . • . : ' • • . . • • . • . .

4.20. Programa de Gerenciamentp de Resíduos de Saúde

O PMGIRS deverá conter o-procedimento de gestão dos resíduos sólidos de

saúde gerados'no município, abrangendo tanto a rede pública quanto a rede privada de

serviços de saúde de Imperatriz. No.escopo d;o programa, deverão ser relatados todos os

empreendimentos que geram resíduos, sólidos de saúde.e são obrigados a elaborarem e

implementarem o P'íano de Gerencíameníõ .de Resíduos SóiidoSj sendo eles:

a ) Hospitais; . . . . • , .

ÉS:'- ','"•;;;'. Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
£{§•*'?•£-' . . ' ' • • ; , CEP; 65.9M 2-193 Imperatriz-M A
llffllÍíllP www. í r?ipe ratríz. m a .g oy. br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL OE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO^
' ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS X

b) postos de Saúde;

c) Farmácias;

d) Laboratórios farmacêuticos;

e) Clínicas; ,. , '

f) Laboratórios de estética

Adicionalmente, o programa de gestão de resíduos deverá relatar a situação dos

resíduos de^aúde vigentes -no' município de imperatriz, incluindo os serviços de coleía,

transporte e disposição final. A empresa deverá, após a avaliação do'diagnóstico, propor

melhorias para a sua gestão e-gerenciamento integrado, evitando impactos ambientais

relacionados a disposição inadequada de resíduos oriundos de 'serviços de saúde no

meio ambiente: ' • • ' ' " •

5. Segurança do Trabalho na QpôraeroríaHzação de Serviços Públicos

Desenvolver procedimentos e ações preventivas e corretivas de segurança e

saúde' do trabalho conforme as normas regulamenfadoras do trabalho (NR's 09, 06, IS,

11, 21, etc) que envolva atividades de segregação, coíeta, acondicionamento,

armazenamento, transporte/transbordo e destinacão final dos resíduos gerados,

(inclusive descrição de procedimentos de desíinação final a coletores informais,

organizados ou não), inclusive os'Equipamentos de Proteção individual (EPPs).

6. Metas de Redução e Aprimora mento de Serviços

Deverão ser traçadas metas'.para a redução, reutilização de resíduos, coíeta

seietíva e .reciclagem, logística ; reversa-e/:\;gerenciamenío dos resíduos de cada

classificação listada na,.Lei 12.305/2010 e ABNT NBR 10004:2004, logística reversa

entre outros instrumentos da Lei n°12.305/2010, com vistas a reduzir a quantidade de

rejeitos encaminhando para disposição-finai ambientalmente adequado.

Rua Rafael cie Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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7. Disposição Final . .

. Deverão ser indicados, 'locais .para -a .implantação da disposição final

ambieníalmente adequada no.município,-de acordo çorn a Lei 12,305/2010, verificando

as formas possíveisi de recebimento dós rejeitos;

8. Recuperação da Área do Vazadouro de Imperatriz

A empresa de consultoria contratada deverá apresentar' um Plano de

Recuperação 'de-Área Degradas-'- PRAD,..-elaborado' por profissional legalmente

habilitado; devendo constar a ART do'trabalho. • • • ' • . ' • ' . -

9. Audiência Pública para Apresentação da Versão Preliminar do Plano de

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGÍRS

Realização de um evento- para divulgação e consulta da versão preliminar do

Plano Municipal de Gestão Integrada'de Resíduos Sólidos - PMGIRS, constante do

Projèto de Mobilização Social e Divulgação; "a "ser executado pela contratada, com o

acompanhamento da SEMMARH. A'.aplicação da-metodologia deverá estar em acordo

com os grupos de trabalho a serem organizados no item 1.4, assim como um maior

número de munícipes para a discussão dos trabalhos realizados. Para efeíivação desta

etapa serão necessárias as seguintes aíividades;

a) Realização de 01 (um) evento regional para divulgação e consultada versão

preliminar do Plano Municipal de Gestão integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS,

incluindo, a organização e condução '-dos ' debates .de -forma articulada com os

representantes da SEMMARH e' demais"'participantes, considerando os princípios da

•metodologia participativa; - .. ;' _ • . . - . • ' - ' ;

b) Elaboração cie relatório • de, um • evento'. de divulgação e-consulta do

PMGIRS, contendo: nome da .etapa do Plano-de Trabalho; período previsto no Piano de

Trabalho e período executado; justificativa para o atraso na realização da etapa, se

houver; íocal(is) '(endereço) e data(s),do(s) evento(s); forma de-divulgação adotada;

atividades desenvolvidas (programação); sistematização das informações coletadas;

Rua Rafael de Almeida Ribeiro; 600, São Salvador
CEP: SS.912-193 imperatriz - MA
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avaliação dos resultados; -registro fotográfico do evento (inclusive dos equipamentos

alugados, se houver); fista(s) de presença com identificação adequada dos participantes;

- publicidade o u convites; e material(is):distribuídõ(s); •; . - • • • •

10. Avaliação e Entrega de Etapas - .

As etapas entregues na ^forrna de documentos deverão ser objeíivas, em

linguagem clara para perfeita compreensão, fazendo referência às atividades realizadas

em consonância com o Termo de Referências cronograma de trabalho, estabelecidos no

contrato, de maneira que possam ser avaliados, tanto o grau de avanço das aíividades,

como em relação às possíveis dificuldades''operacionais/ •" • " ' • •

A empresa contratada deverá entregar as etapas da seguinte forma: 02 (duas)

vias impressas em versão preliminar, para • análise e considerações pelo

proponente/tomador; e 0-1- (uma) via em mè-ío'magnético, nos formatos "Word" e "pdf. Os

documentos-uma vez aprovados "deverão ser'apresentados em sua forma definitiva,

impressos em cores no tamanho A4,;em 3 (três) vias e também gravado em 3 (três) vias

de meio magnético, nos formatos "Wprd" e "pdf. As vias finais impressas deverão ser

coloridas de-alta qualidade de impressão,, e não serão aceitas com encadernação tipo

espiral e as frentes de material plástico, devendo ser uma encadernação tipo capa dura.

Qs materiais preliminares deverão ser.impressos coloridos e poderão ser encadernados

com espiral, com capa de material plástico.

As etapas que envolverem eventos para mobilização social devem constar as

seguintes informações para comprovação de sua execução: locai (endereço) e data;

fotos; programação; lista de presença; publicidade- ou-convites; material distribuído; e

avaliação dos resultados. Como "resultados- 'da. execução das atividades propostas

deverão ser apresentados os seguintes documentos:

.Etapa 1-Plano de trabalho com delimitação.;das unidades territoriais de análise do

. diagnóstico, escopo e planejamento e mobilização social.

Relatório contendo a'sistematizarão das discussões e da mobilização social,

Piano de Trabalho dos encaminhamentos'e das proposições estabelecidas na oficina de

Rua Rs?3eKdf3 Almeida Ribeiro, 600, São Salvado
CEP; 65,512-193 Imperatriz - MA
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capaciíaçao do Grupo de Trabalho e demais'agentes.convidadas, assim corno a lista de

presença. . . • • • . - . , • • . : - • . . ' ; . . • -:.

Etapa2: Diagnósticos: inventário da sitttacão aíual e prognostico.

Etapa 2.1 - Relatório contendo1 o diagnostico social da população e catadores de

materiais recicláveis. " • • • "•-.' '<•••••

Etapa2.2 - Relatório contendo o • diagnóstico do: sistema de limpeza urbana,'coieta

seleíiva, logística reversa, resíduos da saúde, resíduos da construção civil e manejo dos

resíduos sólidos do município. ' " : " ' ' : •' - • • ' • ' • ' ' • ' • ' • ' • '

EtapaS - Proposições para melhorias .dos sistemas de limpeza pública e coleta de

resíduos e implantação dos programas de gerenciamento

- Relatório contendo as proposições para. a implantação de sistemas de

operacíonalização e gestão de resíduos e dos programas de gerenciamento listadas

neste Termo de Referência.

Etapa4 - Apresentação do Piano de'Goleia Seletiva de Imperatriz.

- Relatório contendo o prognóstico acerca -da situação dos atuaníes da coleta seleíiva no

município, incluindo os catadores associados.

- Sintetização do Programa de'-Integração'-.dos .Catadores" de Imperatriz, incluindo às

capacitações, parcerias e ações realizadas. • ; ' -

- Relatório, com os cenários e metas para' a universalização da coíeta seletiva no

município, tendo os catadores como-protagonistas no processo de reaproveitamenío de

materiais recicláveis. . . _ _ . - ' . . ' : ' • . • • . . • - . ' . ' •

EtapaSRelatórío contendo a versão 'preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada

d e Resíduos Sólidos. ' • • . . . . . . . .

.Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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- Relatório contendo versão complementada da Hierarquização das Áreas de Intervenção

Prioritária.

- Relatório contendo -a sistematização das discussões, dos encaminhamentos e das

proposições -estabelecidas -nas-audiências públicas com as respectivas íistas de

presença. . • - - . • ' • • . . . • . • • ' . • • • ; • v' , . . ' • - • • • . • • ' : _ •

EtapaS - Evento de Divulgação da Versão Preliminar do Plano de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos para Consulta Pública '' . . . . . - :

- Relatório de evento de divulgação da versão prévia do PMGIRS, bern como todas as

contribuições sugeridas pela população para- inclusão rio-Plano. ••

Etapa7 - Evento para Aprovação das Contribuições apresentadas ao PMGIRS.. .v ' . . , ' • ~ ~i
- Relatório contendo evento de divulgação das-eontribuiçoes aprovadas, após avaliação

da empresa contratada e dós comités participativos, a serem incluídas no Piano

Municipal de Gestão integrada de Resíduos Sólidos de imperatriz. .

EtapaS - inciusão das Contribuições apresentadas no Plano Municipal de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos. . . '

- Relatório contendo os itens incluídos no PMGíRS após aprovação pelos comités

participativos.

EtapaS - Publicação e divulgação "'-finai' "do. Plano Municipal de Gestão integrada de

1 Resíduos Sólidos • .• • '• ; •'.. , • • '

- Publicação em sítio eletrônico e impresso, dispostos em locais estratégicos, bem como

a divulgação finai do Plano Municipafae Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

EtapalO -Entrega da Versão Final do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos

Sólidos. ' " . ' ; . - • \• •
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11. Prazo de Entrega das Etapas
"

O prazo totai para a realização dos serviços previstos nos Termos de Referência é

de 150 dias corridos, com início imediato, após o recebimento da "Ordem de Execução

dos Serviços", emitido pe!a Contratante', ..conforme cronograma em anexo, considerando

o tempo necessário para a efaboraçãO' do .piano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos. . . . . . . . . . , .

O contratado deverá apresentar os períodos para realização das etapas previstos no

Termo de Referência, com'data de'início "a 'partir da data de assinatura do contrato.

Todos os prazos estão dispostos na forma-de'dias corridos. Recomenda-se que os

prazos de execução das etapas sejam apresentados"em conforme o cronograma, de

acordo com exemplo a seguir. .

12,Cronograma de Prestação de Servjços

Rua Rafael d e Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
CEP: 65.912-193 Imperatriz - MA

VAyw.imperatr1z.ma.gov.br

Produto

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4.

Etapa 5

%

30

30

Etapas Esperadas Entrega

Projeto de Mobilização Social, Escopo ' 15 dias
-e Plano de Trabalho

t
i

Diagnósticos

Proposições para a Melhoria dos
Serviços de Manejo e Implementação
dos Programas de Gerenciamento de

Resíduos Sólidos e de Limpeza
' • • Urbana.

.Apresentação do Piano de coleta
Seletiva de imperatriz

Versão Preliminar do PMGIRS

45 dias

65 dias i

85-dias

100 dias

33 íiSíTtSS,
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Etapa 6

Etapa 7 •

Etapa 8

Etapa 9

Etapa 10

Totaí

40 •

100

Evento de Divulgação da Versão j f 10
Preliminar .do Piano de Gestão \a de Resíduos Sólidos para j

Consulta Pública !
Evento para Aprovação das i 120

Contribuições apresentadas ao .. j
PMGiRS ' i

inclusão' das Contribuições 140
apresentadas no. Piano Municipal -de j •

Gestão integrada de Resíduos Sólidos ]

Publicação e divulgação final do Plano í 145
Municipal.de Gestão Integrada de . j

.. .. . T ,;ReSíd'JOS SÓ|ÍOO3 • • j

Entrega da Versão Fina! do Plano j 150
Municipal de Gestão integrada de i

Resíduos -Sólidos ' j"

. ' • • • ' . :. • ! 150
j

dias

dias

dias

dias

dias

dias

^Totalizando 100% com a entrega' de todos as 'etapas 'propostos no Termo de

Referência.

13. Propostas Técnicas

A Proposta Técnica deverá ser concisa e objetiva, constando todos os aspectos

, técnicos discriminados neste Termo de Referência, incluindo a apresentação dos

tópicos relativos ao conhecimento e contextualização do objeto e a realidade do

- município, estrutura organizacional,.-metodologia, de- trabalho e apresentação

organizacional da proposta. ' \

A Proposta Técnica deverá ser elaborada de.acordo com as normas técnicas para

relatórios e documentos da ABNT em-papei -tamanho. A4, admitindo-se, dada a

necessidade, a utilização de papel' no-formato.'A3 'para a representação gráfica de

desenhos, mapas e demais figuras. .

Os textos que comporão as-, propostas..técnicas .deverão ser suficientes para o

perfeito e completo entendimento 'do.'que se; preten_de, ;nãp requerendo para tal a

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
. CEP: SfíS12r193 Imperatriz - MA

• í www.imperatriz.ma.qov.br
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análise de outros elementos. Os-aspectos que serão considerados na avaliação das

propostas são: - " . , . • • • : " ' v' • ••:-. -. . • • • . , . . . • • .

• 1- Conhecimento do Problema; .ccrn a caracterização dos .elementos que

configuram c* quadro'átual da"'áreá:de-'iabrangênGÍa'.a'o PMGIRS em, no máximo, 30

páginas, incluindo os anexos. --v ; ;:, • : . - ;

A empresa licitante deverá exporftècnicamente,' o'conhecimento sobre os temas

centrais a serem tratados no Plano, e a .sua relação eorn a vida dos habitantes do

município, envolvendo a economia; meio ambiente e'desenvolvimento urbano, expondo

elementos que contribuem ou 'contribuíram 'para a. atual situação do município,

abordando as alternativas••''pára": ã"softição''do5 problemas conforme os estudos

'existentes. ' - • • • • • - • • • • • - • ' , ' ; . - . . ' . • • . - . . • • • • , • •

. 2- Estrutura Organizacional, ' "Metodologia de Trabalho e Procedimentos:

Caracterização das fases do estudo,--metodologia a ser empregada na elaboração do

Plano e das etapas que'serão realizados para o atendimento ao objetivo proposto, em

no máximo 20 páginas, incluindo os anexos. '; ; - '

A iiciíaníe deverá descrever as diversas fases que comporão os estudos que

conduzirão à elaboração do Plano, de acordo com o escopo dos trabalhos e os

interesses da Prefeitura Municipal de .imperatriz, demonstrando sua exequibilidade e

confiabilidade, considerando a coerência da metodologia a ser utilizada dada a

complexidade do trabalho, e à relação detalhada das etapas a serem eiaborados.

3- Composição e Organização das equipes: Indicação nominal do coordenador

gera! e dos demais responsáveis técnicos de. nível superior da equipe principal que

conduzirão os trabalhos, bem como da constituição; da equipe técnica em obediência às

características e composições mínimas já tratadas neste Termo: A licitante deverá

apresentar a composição da equipe com que pretende atender ao objeío deste edital,

indicando a quantidade de horas técnicas previstas, por categoria profissional e a

função quê desempenhará cada.membro da equipe em caso de contratação. Se

necessários outros responsáveis técnicos, além dos indicados, deverão ser nomeados

'a critério da empresa, • sendo que' estão aptos a pontuar os já descriminados

anteriormente, neste Termo. . •

** .'•'•>;' •;.'.';
llíS»

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, .600, São Salvador
CEP; 65.912-193 Imperatriz - MA
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A licítaníe deverá apresentar os currículos de todos os profissionais de nível

. superior que participarão dos trabalhos, indicando a função a ser desempenhada. Os

profissionais designados pela Jicitante como Coordenador e Responsáveis Técnicos

deverão possuir habilitação legai em cada especialidade que .irá compor o escopo

principal da futura contratação e apresentar suas respectivas comprovações de registro

e quitação válidas. . ,., ; .

4- Cronograma: Deverão ser apresentados os cronogramas geral e específico das

diversas fases que comporão os trabalhos, observado o prazo .máximo estabelecido

neste Termo de Referência. No ..cronogra.ma geral, dos trabalhos deverão constar o

prazo total e os prazos parciais para a execução de cada uma das fases dos trabalhos,

com indicação.dos marcos. , , . . . ' .• . . . . • ' • •

No cronpgrama ..específico das fases dos trabalhos deverão ser indicados, ern

cada fase, o período total e o período-de cadátima das atividades que as compõem.

Deverão ser apontados também a participação, de cada profissional de nível superior,

'em função da equipe proposta..-_ • . • • - . . . • - . . - • - , , . - . '

14. Critérios de Julgamento e Pontuação

As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos ou das

informações exigidas para Apresentação da Proposta Técnica, ou o fizerem de forma

incompleta ou em desacordo com as condições prescritas neste Termo poderão ser

desclassificadas. -

Serão eliminadas as • propostas que não^ atenderem aos critérios exigidos nesíe

Termo ou as exigências mínimas da- cpmposição è qualificação técnica da.empresa ou

d a equipe, incluindo: , • . . ' . . . • • .

1- Constatada incapacidade técnica e de execução do objeto. e dos itens listados no

Termo d e Referência; . • ' • " • . :.

2- Quadro técnico em desconformidade com o item 1.4;

3- Pendências .de qualquer .natureza., .'fiscal que impossibilitem a emissão de

certidões negativas de.débitos-em.esfera'municipal, estadual e federal;

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
CEP: 65.9.12-193 imperatriz - MA

w\vw.jfYiperatriz.ma.qQy,bj:
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?/.£-íi
4- Plano de Trabalho em desconformidade com os prazos de entregas das Etapas;

5- Ausência de comprovação de capacidade financeira para atendimento do objeto

deste contrato;

15. Fiscalização e Acompanhamento dos Trabalhos Pela Contratante

A contratante designará os membros da Equipe de Fiscalização e Acompanhamento

do processo de elaboração do PMGIRS. .dando a devida assistência e, quando possível,

colaboração. A Equipe será designada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos, e composto por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos (SEMMARH) -cujas ..aíivídades- se relacionam com a gestão e

gerencíamento de resíduos sólidos,- e terá as seguintes atribuições:

1- Fiscalizar o cumprimento dos trabalhos, bem como a condução e acompanhamento

da elaboração do Plano Municipal de Gestão integrada de Resíduos Sólidos.

2- Preservar a vigência do contrato de prestação de serviços conforme este Termo de

Referência, fiscalizando de modo a garan.tir o seu integral cumprimento e á participação

popular. . . . . . . , - • / . ; - : : . ; • • . . • . . .

16. Prazos e Condições de Pagamento

O pagamento será efeíuado em moeda'nacionaí, conforme os prazos e percentuais

de pagamentos expostos no item 12 deste Termo de Referência, mediante

apresentação da competente ordem de serviços e após a entrega das etapas

condizentes com o cronograma. . ; - - " ' . ' ; • : ' . ' . '

O pagamento deverá ser efeíuado-' em PARCELA PROPORCIONAIS AOS

SERVIÇOS'REALIZADOS, sendo o "prirtieirã dè'-30% do montante total, que será

efetuado após a entrega das etapas 1, 2 e-3. Após a entrega das etapas 4, 5 e 6 será

pago o percentual de 30% do valor'total da'licitação, e após a'entrega das etapas 7, 8,

9 e 10 será efetuado o pagamento restante-do- PMGIRS,. totalizando 100% do valor

acordado. • • . • , . "

Para fazer jus ao pagamento,'.p prestador'adjudicatário deverá apresentar junto às

notas fiscais, comprovação de sua adimplência com a Fazenda Municipal, Estadual e

<:•-¥-•. >">•';

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Saívador
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Nacional (Certidão Negativa de Débito - CND), com o FGTS (Certificado de Regularidade

do FGTS) e CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT.

A contratante não incidirá em mora quanto ao atraso do pagamento em face do não

cumprimento peia empresa fornecedora das obrigações acima descritas ou de qualquer

outra causa que esta deu ensejo.

Rua Rafaef de Aímeida Ribeiro, 800, São Salvador
: ;,CEP: 65,912-193 Imperatriz - MA
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ANEXO A - ANDAMENTO DÓS TRABALHOS

Metodologias e Banco de Dados ,

1. Entrega de Documentos , . •

11 • A contratada deverá apresentar, todas as metodologias utilizadas, bem como os

bancos de dados, juntamente com a apresentação da Versão Finai do Plano Municipal

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

1.2 Para cada metodologia adotada deverá ser feita uma breve apresentação dos

dados de entrada, procedimentos de cálculos e-uma breve discussão dos resultados

obtidos e de como estes foram introduzidos em outros cálculos no projeto, caso ocorra.

Softwares e Recursos de informática

1.3 Todos os programas de computação utilizados na elaboração dos trabalhos

deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, tendo entre outras, no

.mínimo, as seguintes informações: nome do software, descrição, comentários sobre os

resultados e linguagem computacional,' de 'forma acertada com o Contratante e

compatível com os seus equipamentos.

1.4 Os arquivos originais de .todos às etapas dos serviços serão apresentados em

Disco CD-ROM e Pen Drive, sem compactacão, e com. os seguintes softwares; Para

textos, tabelas e gráficos: Microsoft'Office; .Dèmaís softwares: A combinar com a

Contratante.

í,5 Todos os reiatórios parciais, bem como'a Versão Finai, serão apresentados em

discos CD-ROM e impressos, nas quantidades indicadas neste Termo de Referência.

Relatórios Parciais . ,

1.6 Estes relatórios deverão manter correlação estrita com a fase única em estudo e

serão'conclusivos em suas'.análises. Estes serão apresentados,'em nível de minuta, para

'EXAME e APROVAÇÃO do Contratante.

Rua Rafaeí de Affneida Ribeiro, SOO, São Salvador
'CEP:.65.912-193 Imperatriz, - MA
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Relatórios Específicos e de Andamento

1.7 São1 relatórios que apresentam justificativa técnica de assuntos específicos que

porventura sejam necessários durante a elaboração e implantação do PMGIRS.

1.8 A contratada deverá apresentar também o Relatório de Andamento dos serviços,

de modo que permita ao Contratante identificar as -atividades em desenvolvimento. Estes

relatórios deverão ser considerados como .uma atividade, de gerenciamento do contraio

firmado, devendo conter.todos os elementos.pertinentes. Q seu conteúdo será discutido

previamente , em reunião entre as. partes.; ,e será considerado na avaliação de

desempenho, da Contratada. , . . •

Sugere-se que o Relatório de An.darnèmto contenha informações sobre;

1- Elementos técnicos, mesmo que .incòmpIetoSj incluindo memórias de cálculo,

desenhos, gráficos, planilhas, etc.

2~ Andamento dos serviços pejo Coordenador

3- Resultados alcançados . •

4- Cumprimento do cronograma . • . . . . - _ .

5- Pendências e responsáveis

2. Versão Preííminar do PMGÍRS de Imperatriz

2.1 A Versão Preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos-Sólidos

deverão ser apresentados para exame è.aprovação-do Contratante. Após a entrega e

aprovação, a .Contratada terá urn prazo''de 10 dias corridos para a entrega da Versão

Preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de

Imperatriz-MA, em' meio digitai e impresso, para ser disponibilizada para consulta

pública. ; ' • ' • • • . .• • • ' ' • ' ^ • •v : .';.'• ' •" \'

IfiltÊ
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3. Consulta Pública .

3.1 . A contratada deverá realizar urn evento de apresentação do texto base, a fim de

que a Versão Preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

seja apresentada a sociedade civil. Á Contratante djsponibilizará um local apropriado

para a realização dos eventos, e a Contratada ficará responsável pela avaliação e

resposta de todas as emendas apresentadas ao PMGIRS durante o período de consulta

pública.

4. Relatórios Finais

4.1 A versão Final do PMGIRS terá por'base os Relatórios Parciais aprovados pelo

Contratante, que deverão ser apresentados, incluindo as incorporações e alterações

•necessárias após a consulta pública, conforme crpnograma de execução.

4.2 A Versão Fina! será apresentada para exame e aprovação do Contratante. Após a

aprovação, a Contratada deverá realizar a entrega da Versão Finai em um prazo de 10

dias corridos para a Contratante, ern impressão definitiva e contendo iodas as

informações solicitadas pelo Contratante,'de acordo com as normas técnicas da ABNT.

4.3 Em todas as fases do processo de'elaboração do PMGIRS (relatórios parciais,

versão preliminar e versão final do Plano), a contratante, após análises dos dados e do

texto, poderá solicitar da Contratada alterações ou revisões dos respectivos dados e

textos. . • . .

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

5 . Comunicações ' . . ; . • . . . . . . . - , . ,

5.1 'Toda a comunicação entre a. Contratada e o Contratante deverá ser feita por

escrito: as comunicações via telefone também devem ser confirmadas, posteriormente,

por escrito, admitindo-a forrha eletrôníca via e-mail.

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
CEP; 65.912-193 Imperatriz - MA
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5.2 . O., .representante do Contratante poderá também contatar a Contratada

diretamente, para solicitacoes.de informações adicionais relativas a quaisquer aspectos

da consultoria, devendo a- Contratada,satisfazer tais requisitos de forma imediata.

6, Plano de Trabalho

6.1 No início do desenvolvimento dos serviços,- a Contratada deverá apresentar um

Programa de Trabalho detalhado,- estabelecendo-as diretrizés e etapas a serem seguidas

para os trabalhos nas diversas áreas de ãtuaçãò, dê forma adequada ao controle.

6.2 Nesse piano, deverá, ser "-configurado 'iodo o planejamento dos trabalhos.

contextuaiização dos estudos necessários,--indicação das equipes, perfil, descrição das

atividades, organograma para os trabalhos, fíuxograma e tudo o mais que norteie o

desenvolvimento e'acompanhamento; dós'estudos e projetos. Os mesmos devem ser

atualizados mensalmente, ou quando se"fizer necessário!

7, Cronogramas . - .

7.1 Cronògrama Físico e Financeiro

Deverão ser revistos e ajustados quando da ocasião da assinatura do contrato,

aprovados pelas Partes e anexados ao contrato;

7.2 No 1° relatório, parcial ou específico, s Contratada deverá apresentar novos

cronogramas atualízadps e assim sucessivamente nos demais relatórios;

7.3 O cronograma físico deverá .conter as datas previstas para o término de cada

atividade dos trabalhos, reiacion'ando-as.--çom 'as datas.de entrega das etapas e valores

dos pagamentos parciais (Cronograma financeiro};, • , .

•7.4 Eventuais alterações dos çronograrnas, mesmo quando aprovadas peio

Contratante, não constituirão motivo, para prorrogação da vigência do contrato e nem

mudanças no prazo fina! estabelecido por este Termo de Referência.

7.5 Não haverá reajuste referente ao valor global do objeto.

'ísS,D
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8, Reuniões • ' *.'"' •

8.1 Durante o Desenvolvimento '"dós -trabalhos haverá, entre a Contratada e a

Contratante, a necessária comunicação entre as partes, a fim de facilitar o

acompanhamento a execução do Contrato-, 'Pàra"este fim, o Contratante convocará, por

meio de iniciativa própria ou da' 'Contratada,. ás reuniões que considerarem pertinentes.

8.2 Estabelece-se a realização -de" reuniões -mensais de acompanhamento das

atívidades, podendo, neste- intervalo, serem "ágehdadôs novos encontros entre as partes.

•8.3 As reuniões mensais deverão estar 'previstas nò'cronbgrama'a ser apresentado,

com os respectivos custos previstos no valor total do contraio.

9. Fiscalização

9.1 A Contratante nomeará por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos uma Equipe de Fiscalização, composta por técnicos da referida

secretaria cujas atívidades se relacionam com a gestão e gerenciamento de resíduos

sólidos, para acompanhar, e avaliar a., execução dos serviços, sendo que lhe' caberá

estabelecer os procedimentos detalhados .de fiscalização do contrato, conforme o

presente Termo de Referência.

9.2 Fica assegurado ao Contratante o;direito,de acompanhar e fiscalizar os serviços

prestados pela contratada, com íivre acesso aos locais de trabalho, visando a obtenção

de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

9.3 A Equipe de Fiscalização terá pfenps poderes para agir e decidir perante a

Contratada, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o contrato,

sendo a Contratada obrigada a assegurar e facilitar o acesso da Equipe de Fiscalização

aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua

missão. ' '- • - ' • . ' • . •

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

Rua Rafae! de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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10.1 A CONTRATADA manterá:a-frente-dos serviços um profissional capacitado, com

autoridade .bastante para atuar em seu nome, representá-la junto à fiscalização do

CONTRATANTE e resolver qualquer problema relacionado com os serviços.

Parágrafo único. São obrigações da'CONTRATADA:

10.2 Manter durante, toda a execução" dó Contrato,- em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, iodas-as' condições de habilitação e qualificação exigidas

na licitação;

.10.3 Comunicar incontinente, por .escrito, quaíque.r Irregularidade.constatada durante a

vigência deste Contrato; .

10.4 Responsabilizar-se com exclusividade por todos os ónus e/ou obrigações

decorrentes aã legislação da seguridadevsòcja'l,-'trabalhista, tributária, fiscal, securitária,

comercial, civil' e criminal, 'no que'se'relacionem com os'serviços ora contratados,

inclusive no tocante aos atps-de.seus,empregados, dirigentes e prepostos;

10.5 Responder, por si e por seus sucessores, integralmente em qualquer caso, por

todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, por seus empregados ou. serviços;

10.6 Providenciar, junto aos órgãos competentes, sem ónus para o CONTRATANTE,

todos os registros, licenças e autorizações que forem devidos em relação aos serviços

contratados; .

10.7 Ensejar por todos os meios ao seu alcance, ò mais amplo exercício da'Fiscalização

do CONTRATANTE, proporcionando fáçií. apesso 'aos serviços em execução;

10.8 Acatar ás determinações do CONTRATANTE no sentido de reparar e/ou refazer, de

imediato, os serviços executados com. vícios, defeitos ou incorreções. Da Cessão de

Contrato e Subcontratação, A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no

todo ou ern parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica. Da mesma forma, a

CONTRATADA não poderá subcontratar as' etapas objeto deste Contrato.

Rua 'Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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10.9 A contratada deverá entregar o objeío ao"contrato'em forma física e digitai em duas

copias nos formatos Word e PDF nas seguintes formatações:

. - s Margens direita e-esquerda!2 cni;;. • .-•,• - •'' . . . .

^ superior e inferior 2 cm.

S Espaçamento entre linhas 1,5 cm '

s Tamanho Fonte 12 cm • ; . . . . . . -.

s Fonte Time New'Romam - ' • ;

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.' '

,11.1 Realizar o pagamento, de.acordo,com o cronograma físico-financeiro deste objeío.

11.2 Entregar a CONTRATADA as cópias dos contratos assinados.

.11.3 Fornecer a CONTRATADA elementos ê informações necessárias, visando a perfeita

realização dos serviços e concretizacão"do objeío deste Termo de Referência.

12. DA RESCISÃO DO CONTRATO

12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei n° 8.666/93, de 21/06/93.

12.1.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, etapas, especificações e prazos;

b) O cumprimento irregular de.cláusulas contratuais, especificações e lentidão do
seu cumprimento,. levando a-Administração, a comprovar a impossibilidade da

. conclusão dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á
Administração; ,-.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
• acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

e) O cometimento reiterado de .-faltas na sua execução, anotadas na forma do
parágrafo primeiro do artigo .67 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993;

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civii;

g) A dissolução da sociedade.ou o falecimento do contratado;

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
PUI-^'"-v-, CEP: 65.912-193 Imperatriz -MA
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h) A alteração social ou a modificação-da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do contrato;--

Í) Razões de interesse público, dê áítâ;relevância e amplo conhecimento justificadas
e determinadas-pela máxima-'autoridade Administrativa a que está subordinado o
contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato;

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações
do valor inicial do. contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo
65 da lei n°8.666 de 21 de junho de 1993; .

k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou1 guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, • independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e'outras'previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o
direito de optar peia suspensão dó''cumprimento'das obrigações assumidas até

. que seja normalizada a situação; • • • ' • .

!) O atraso superior a 90 (noventa).dias^dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo
em caso de'calamidade pú.biica-grave perturbação da ordem interna ou guerra
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de
suas obrigações até que seja normalizada a situação;

m) A não-liberacão, por parte da Administração, de área, loca! ou objeto para
execução de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais'especificadas nos pYojetos;

n) A ocorrência de'caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato.

o) O descumprímento do disposto no. inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis;

p) A subcontratação total ou parcial, do-seu-objeto, a. associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferênciaV.totai ou parcial da posição contratual, bem
como a fusão execução do contrato.;.

13. DA DURAÇÃO DO CONTRATO '- "• •

13.1 O presente contrato possui urii prazo 'de 150 dias, a contar cia data da sua

assinatura. . " ; . . • . . •

14, DO FORO
; . , ( . • ; . . • ; . • •

14.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas'do contrato, A CONTRATANTE eíege

o foro da comarca de Imperatriz,-' Maranhãp. ; .:'. •

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
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CONFORME ETAPAS

MÃO BRA EMPREGADA

ETAPA 01- Projeto de Mobilização Social, Escopo e Plano de Trabalho.

Descritivo

Coordenador do projeto . •

Mobilizador

Engenheiro Ambiental

Técnico Ambiental

Total

Quant.

.01-, ,

01 •
01 ..

• 01 •' •'
04

Hs

~60 '

20

30

60. - •

220

1 Valor Unitário Total

ETAPA 02 -'Diagnósticos: Inventario da situação atuale prognostico

Descritivo

Coordenador

Técnico ambientai

Engenheiro ambienta!

Urbanista

Total
•

Quant.

01

03 .

' 02

01

07

-,Hs

30

120

.60

80

•'230
.

Vafor Unitário Total

.

ETAPA 03 - Proposições para a Melhoria dos Serviços de Manejo e implementação dos

Programas de Gerenciamento-de Resíduos Sólidos e de Limpeza Urbana..

Descritivo

Coordenador . . ".

Técnico ambiental

Engenheiro ambienta!

Urbanista

Totai . . . .

Quant

• 01 . • . .
01 :•

. 01 '. "
. f

• -Q1 - • - : • <

..* •-.,-;. '

'. - ,Hs-:
. •'.: 20

' • ' • '30

• 30

'- • • ' 30' '

110

Valor Unitário

• •

-

Total i

j

i

i

i
i

ETAPA 4 - Apresentação do.Plano de.Coíeta Seletiva de Imperatriz

íB,Uvv.':.Y

^SKSffiB1*»

Rua Rafael de Almeida Ribeiro, 600, São Salvador
CEP: 65;912-193 Imperatriz - MA

. , . yvww.ímperatríz.ma.qov.br



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO*
ASSESSORÍA DE PROJETOS ESPECIAIS

,«™«̂

-'Ml0

Descritivo

Coordenador

Técnico ambientai

Engenheiro ambientai'

Urbanista

Especialista em transporte

Total

Quant

• 01 •

. °7.
01

. 01 . .

01

05

•• • Hs - '
r ""
r 20

.. . 20.

10

to
20. '

80 •

Vaior Unitário
. . .

•

.

Total

ETAPA 05 - Relatório contendo 'a versão. preliminar do Plano Municipal de Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos. -. ' '•'•_'.

Descritivo

Coordenador

Mobilizador•
Técnico ,

Engenheiro Ambientai

Total

Quant

01. . .

01.' r :
or ' '
01

' '04 '

Hs

; . .40 .

/'•'"'.•20 . • "

. / :;'4p _'

' ', 30

130

Vaior Unitário
1

'

Total

' . ..

,

ETAPA 06 - Evento de divulgação parcia! para aprovação do plano integrado de Gestão

de Resíduos Sólidos.

, Valor Unitário "T Total iDescritivo

'Coordenador

Técnico ambienta!

Engenheiro ambiental . '

Urbanista

Advogado

Economista

Especialista em Transporte

Mobilizador

Total

Quant-
01

01

01

' 01 ;

01

01

• o r • • • •
01 • - .
08-

Hs '

16

16

• ••. T6. - -•

. . 1 6 ' '

- ;16

16

\ " . 16 '
- , ' . • ...

,t6-;\8

l i• -i—
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ETAPA 07 - Evento para Aprovação das Contribuições apresentadas ao PMGIRS

Descritivo

Coordenador

Técnico ambiental

Engenheiro ambiental

Urbanista

'Advogado

Economista

Especialista em Transporte

Mobilizador

Total
•

Quant

01

. 01-

01

01 - •

01

.01 • •
01

. 01 .. . • .

08

fte

os
.-.OS

- • 08 :
• • 08 •

08.

, ^°8'

08

. .08 .

64

Valor Unitário

,

Total

ETAPA 8 - Inclusão das Contribuições apresentadas-no Plano'Municipal de-Gestão

Integrada de Resíduos Sólidos.

Descritivo

Coordenador

Técnico ambiental •

Engenheiro ambiental

Total

Quant
_ ,

01

01

03

Hs

08

08

08

24

Valor Unitário Total

ETAPA 09 -Publicação e divulgação final do- Plano Municipal de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos, • .

Descritivo

Coordenador ;

Técnico ambienta!

Total

.Quant

01

01 - —

°2

. . ^Hs

h . 24

32

56;

Vaior Unitário

.

Totai j
l
1

i
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ETAPA 10 - Entrega da Versão Fina! do Plano Municipal de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos.

Descritivo ,

Coordenador ; . . .

Técnico ambientai

Engenheiro ambiental

Urbanista

Advogado .

•Economista

Total

Quant.

01

01

. 01

01

. 01 .
01 .

, : 06

Hs
. <. . • . i
. 08

08

OS,

08

• OS
1 ' - 1 .

08 .

•48 '

Valor Unitário i Total i
1 !

"! i
1 1

" • " 1 i

i 1
1 1
' i

i !
i i
! 1

' •. L._ _' .. í-. r l. . - i i
TOTAL DE HORAS PREVISTA PARA .ELABORAÇÃO DO PiGRS.1200 HORAS

TIPOS DE ETAPAS Hs

ETAPA 01- Piano ds trabalho com delimítação'a'as.unidades territoriais i
com análise do diagnóstico, escopo e plãnejamento-e mobilização sociai. j

220

ETAPA 02 - Diagnósticos: inventário da situação aíual e prognostico

ETAPA 03 - Proposições para melhorias dos sistemas de limpeza pública

e coleta de resíduos e implantação dos programas de gerenciamenío.

290

TiÕ"

ETAPA 04 - Apresentação do Plano de Coíeta Seièíivs de imperatriz

ETAPA 05 - Relatório contendo a versão preliminar do Plano Municipal de j

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. j

ETAPA 06 - Evento de divulgação parcial para. aprovação do plano]

integrado de Gestão de Resíduos Sólidos.

80

Tscf

"Í28"

ETAPA 07 - Evento para aprovação das contribuições do PGiRS

l ETAPA 08 - Documento contendo a versão final'do Piano Municipal de j 24
. .

Gestão Integrada de Resíduos .Sólidos.

ETAPA 09 - Publicação, divulgação final do1 Piano Integrado de Gestão

de Resíduos Sólidos

Sf

ETAPA 10 - Divuígação e finalização do PIGRS 48
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Equipe técnica de elaboração:

Allison Oan/e/ f&rnamfes Coelho Souza

Assessor de Projetos Especiais

Matrícula 50.525-1.
x

Fábio Batísta. dá Silva

Assessor deP/ojetos Especiais

Matrícula 50.524-2

Direíor do^Depajtámento

Matrícula 50.587-1

AUTORIZO NA FORMA DA LEi

FLosa Airuda Coelho
Secretária
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