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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento tem como objetivo apresentar os PARÂMETROS e EXIGÊNCIAS, 

referentes às informações técnicas necessárias para elaboração de PROPOSTA TÉCNICA 

relativa ao MANEJO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS no MUNICÍPIO de 

CUIABÁ, com a exploração dos SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, 

conforme explicitado no EDITAL, CONTRATO e demais ANEXOS, de acordo com o 

previsto na Lei Nº 8987/95, Art. 15º, § 2º. Destaca-se que a duração prevista para esta 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA é de 30 (trinta) anos. 

 

Todos os dados e informações que subsidiaram este ANEXO foram retirados dos 

ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, AMBIENTAL, ECONÔMICO-FINANCEIRA 

E JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ, elaborados pelas empresas LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA E 

CONSÓRCIO ECOPAV SOLUÇÕES URBANAS LTDA E ODEBRECHT AMBIENTAL 

S/A AUTORIZADAS NO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – 

PMI Nº001/2014) para esta finalidade, e por dados apresentados no PMSB/PGIRS 

Cuiabá/2013. 

 

As informações constantes neste documento são referenciais que apresentam as condições 

técnicas necessárias para caracterizar os SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA para a elaboração dos projetos e propostas e não criam obrigações ou 

direitos para a CONCESSIONÁRIA ou para o PODER CONCEDENTE. Destaca-se que o 

presente ANTEPROJETO não objetiva direcionar a escolha da CONCESSIONÁRIA em 

termos de tecnologia ou projeto logístico, devendo a mesma, conforme sua experiência de 

mercado, estruturar sua proposta conforme a melhor relação técnica e custo/benefício.  

 

2. OBJETO 
 

 

Este documento é parte integrante do Edital n° ____/2015, cujo objeto é a contratação de 

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, na modalidade CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 

para a prestação dos serviços públicos de MANEJO INTEGRADO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ.  Neste anexo serão descritos os 
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elementos técnicos relativos aos serviços e implantação de obras objeto do presente 

processo administrativo e que servirão de base para elaboração das propostas técnica e 

comercial a serem apresentadas pelas empresas interessadas. A proposta da Licitante 

deverá atender a todas as indicações do Edital e seus Anexos, sob pena de serem 

desclassificadas. Os referidos serviços e implantação de obras e equipamentos consistem 

em: 

 

a. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos  

a.1. Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares; 

a.2. Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde; 

a.3. Implantação e Operação da Rede de ECOPONTOS. 

b. Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos 

b.1. Remediação, Operação e Monitoramento do Atual Aterro Sanitário; 

b.2. Implantação e Operação de Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos com Tecnologia de Geração de Subprodutos e Redução de 

Resíduos Aterrados; 

b.3. Implantação e Operação e Monitoramento do Novo Aterro Sanitário; 

b.4. Implantação e Operação de Sistema de Tratamento de Resíduos de Serviços 

de Saúde dos Estabelecimentos de Saúde Públicos Municipais; 

b.5. Implantação de Sistema de Triagem e Valorização de RCC, Oriundos dos 

ECOPONTOS; 

b.6. Implantação de Galpões de Triagem; 

b.7. Investigação Ambiental e Elaboração de Projeto de Remediação da Área do 

Antigo “Lixão” de Cuiabá. 

c. Varrição Mecanizada 

d. Programa de Informação e Educação Ambiental.  

 

A Concessionária deverá implantar e operar um sistema integrado de manejo e gestão de 

resíduos sólidos, utilizando tecnologias reconhecidas e demonstrada a sua capacidade 

técnica. Os processos, tecnologias e sistemas propostos para o sistema integrado de manejo 

e gestão de resíduos devem ser integrados e compatíveis com as características específicas 

dos resíduos gerados no MUNICÍPIO, de modo a proporcionar a minimização de resíduos 

aterrados e máximo reaproveitamento dos resíduos.  
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3. SITUAÇÃO ATUAL DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM 

CUIABÁ 
 

O município de Cuiabá/MT tem uma área de 3.538 km2, está situado na margem esquerda 

do rio de mesmo nome e forma uma conurbação com o município vizinho, Várzea Grande. 

Cuiabá possui uma população estimada de 580.489 habitantes, segundo dados do IBGE de 

2015, sendo a cidade mais populosa de Mato Grosso. 

 

Cuiabá é famosa pelas altas temperaturas, apesar de atingir até 10°C nos raros dias frios do 

inverno. O clima é tropical quente e úmido. As chuvas concentram-se de setembro a maio. 

Nos demais meses do ano, as massas de ar seco concentradas no centro do país inibem a 

formação de chuvas. Junto com o afastamento da frente fria vem o aumento do calor que, 

associado à fumaça produzida pelas constantes queimadas nessa época, faz a umidade do ar 

cair a níveis muito baixos, às vezes inferiores a 15%, aumentando os casos de doenças 

respiratórias.  

 

A precipitação média anual é de 1.380mm, com intensidade máxima em dezembro, janeiro 

e fevereiro. 

 

A temperatura média gira em torno de 24ºC e a máxima média chega a 34°C, com máximas 

absolutas superiores a 40°C nos meses mais quentes e abafados. Nos dias chuvosos a 

temperatura máxima não passa de 28°C. 

 

O relevo de Cuiabá é de baixa amplitude (altitudes de 145 a 250 metros). A altitude do 

município é de 165m. 

 

Com um total estimado de 580.489 habitantes (IBGE, 2015), a população de Cuiabá gera 

uma média de 500,19 toneladas/dia de resíduos domiciliares, que são transportados para o 

aterro sanitário, localizado na Estrada do Balneário Letícia, Bairro Várzea do Quilombo, 

distante cerca de 17 Km da área central da cidade. 

 

Com relação à composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares, estudos 

realizados no município de Cuiabá em 2001 e, mais recentemente, em 2014, podem ser 

visualizados nas Figuras 1 e 2, respectivamente.  
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Figura 1 - Composição Gravimétrica RSU de Cuiabá 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ENTERPA 2001, utilizado pelo PANGEA em 2010. 

 
Figura 2 - Composição Gravimétrica RSU de Cuiabá 2014. 

ITEM COMPOSIÇÃO MÉDIA  

Metal 4,52% 

Borracha e couro  4,24% 

Plástico duro 8,53% 

Plástico mole  7,89% 

Vidro 3,44% 

Embalagens longa vida 1,59% 

Isopor 0,87% 

Papel/papelão 10,78% 

TOTAL: RECICLÁVEIS SECOS 41,86% 

Matéria orgânica 24,40% 

Trapos e panos  4,22% 

Entulho 5,58% 

Diversos 23,93% 

TOTAL: ÚMIDOS (ORGÂNICOS + REJEITOS) 58,14% 

Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - 2014 

 

No município de Cuiabá, os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos 

estão agrupados em 4 (quatro) categorias: 

 

 Resíduos Sólidos Domiciliares; 

 Resíduos Secos Recicláveis de Coleta Seletiva; 

 Resíduos da Construção e Demolição; 

 Resíduos de Serviços de Saúde. 

 

O serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares em Cuiabá é executado de forma 

convencional com caminhão coletor compactador com capacidade de 15m³ e 19m³, em 

sistema porta a porta, sendo utilizados 32 caminhões coletores compactadores, adaptados 
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com elevador hidráulico para contêiner e com dispositivos de compactação com capacidade 

adequada ao chassi. A equipe de coleta é composta por 3 coletores e 1 motorista.  

 

Para área de difícil acesso são empregados tratores agrícolas de pequeno porte acoplados a 

caixas acomodadoras de 1,5m³ e carretas de 3m³. Também são utilizados contêineres 

metálicos com capacidade de 1,6m³ e caixas brooks com capacidade de 3m³, atualmente em 

número de 117 e 57 unidades, respectivamente, distribuídos estrategicamente na cidade. 

 

A coleta de resíduos sólidos domiciliares obedece a critérios de frequência em razão da 

quantidade gerada nas respectivas regiões da cidade, e de aspectos urbanísticos como: 

existência de corredores comerciais, áreas de grande fluxo de pedestre e adensamento 

populacional. 

 

Há no município iniciativas de ações de educação ambiental para sensibilização das 

comunidades acerca da redução dos resíduos na fonte, acondicionamento e separação 

correta dos resíduos, porém limitado a reuniões e palestras em bairros, não havendo difusão 

em outros meios de comunicação.  

 

Cuiabá conta atualmente com o serviço público de Coleta Seletiva de porta a porta 

incipiente, realizado por cooperativa ou associações de catadores instituídas no município, 

com eficiência de 1,33% de resíduos secos recicláveis sobre o potencial produzido. Os 

resíduos secos recicláveis da coleta seletiva são destinados às cooperativas ou associações 

de catadores do município: COREPAM (Coleta Seletiva - Bairro Pedra 90), COPERMAR 

(Coleta Seletiva - Bairro Altos da Glória, denominado “Projeto Cuiabá Recicla”), 

ACAMARC (Coleta Seletiva - Parque Antártica) e COOPUNIÃO. 

 

Com relação aos resíduos de construção civil (RCC), nos anos de 2010, 2011 e 2012 foram 

destinados pelos geradores de RCC à Área de Triagem existente no município o total de 

7.192, 15.891 e 35.989 t/ano, respectivamente. Já os RCC, retirados de áreas de despejo 

irregular, por se tratar de uma mistura heterogênea de diversos tipos de resíduos, têm sido 

transportados ao aterro sanitário municipal. 

 

Os resíduos de serviços de saúde gerados pelos estabelecimentos de serviços de saúde 

públicos municipais, cuja responsabilidade pelo manejo adequado é do poder público 

municipal, têm a coleta, o transporte e o tratamento prestados por empresa especializada 
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contratada para esta finalidade. Os resíduos pós-tratamento são destinados ao aterro 

sanitário de Cuiabá. 

 

O município de Cuiabá conta com aterro sanitário desde 1997, operando com licença de 

ambiental vigente sob condicionantes acerca da necessidade iminente de remediação e 

aplicação de técnicas de ampliação e/ou substituição.  

 

O aterro de Cuiabá possui Licença de Operação, LO N° 306902/2013, com validade até 

11/07/2016, expedida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, 

condicionado ao cumprimento de um TAC – Termo de Ajuste de Conduta firmado com o 

Ministério Público, em 12 de junho de 2013, aditado em 16 de julho de 2014. Entre as 

obrigações pactuadas, transcrevemos as seguintes: 

 

 Implantar sistema de disposição de rejeitos urbanos em local adequado, mediante 

apresentação dos estudos relativos ao EIA/RIMA; 

 Realizar a manutenção dos drenos de chorume, com o fim de sanar o vazamento dos 

taludes para fora da área protegida; 

 Elaborar, e submeter para aprovação, o projeto de recuperação do Aterro Sanitário 

Municipal; 

 Elaborar, e submeter para aprovação, o projeto de Encerramento do Aterro Sanitário 

Municipal; 

 Implantar coleta seletiva e promover a inclusão sócio produtiva e emancipação 

econômica dos catadores. 

 

Ainda com relação a áreas com passivo ambiental decorrente da disposição de lixo de 

forma inadequada, tem-se a área do antigo lixão de Cuiabá, localizada na Rodovia Emanoel 

Pinheiro, Km 9, à margem direita no sentido Cuiabá – Chapada dos Guimarães, que fora 

utilizada por mais de 15 anos como depósito a céu aberto dos resíduos sólidos domiciliares 

coletados no município. Há uma demanda judicial que impõe a necessidade de remediação 

da área, havendo inclusive vários estudos acadêmicos acerca da potencial degradação da 

área. No entanto, diante das diversas vertentes que compõe um sistema ambiental completo, 

fazem-se necessários estudos que permitam a identificação e quantificação do passivo e 

elaboração de projeto executivo para promover a remediação da área, de acordo com os 

impactos diagnosticados. 
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Outra questão de relevância em Cuiabá encontra-se na limpeza dos bolsões de lixo 

clandestinos. Este tipo de serviço é desempenhado em grande escala em razão da 

quantidade de locais com a presença de resíduos orgânicos, restos de construção, entulho e 

materiais volumosos como sofá, colchão, guarda-roupas velhos, etc. A SMSU conta com 

pelo menos 3 equipes trabalhando com máquinas e caminhões para promover a retirada 

desses materiais ao longo dos logradouros públicos da cidade.  

 

4. CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 
 

4.1. OBJETIVOS 

 

 O Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos de Cuiabá tem como principais objetivos: 

 

• Prestar o melhor serviço possível no manejo dos resíduos sólidos, de forma 

ambientalmente adequada e economicamente sustentável, em consonância com o 

PGIRS – Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos e com a 

Política Municipal de Resíduos Sólidos, atendendo ainda às demais legislações 

vigentes pertinentes; 

• Dotar o município de Cuiabá de um sistema de gerenciamento integrado de resíduos 

sólidos, contribuindo para uma melhor qualidade de vida e satisfação dos seus 

habitantes; 

• Implantar práticas e procedimentos que visem à redução, reaproveitamento, 

reutilização e a reciclagem de resíduos, nesta ordem; 

• Promover a interação com a população de modo a envolvê-la no projeto de limpeza 

urbana proposto, de forma a que cada cidadão participe nos avanços que o modelo 

se propõe a alcançar. 

 

5. DIRETRIZES AMBIENTAIS 
 

São as seguintes, as diretrizes necessárias à consecução dos objetivos propostos:  

 

 Racionalização da destinação final dos resíduos através da coleta diferenciada em 

função das diversas origens e serviços prestados, tais como: 

• Resíduos domiciliares oriundos da coleta convencional e de áreas de difícil acesso; 



 

13 
 

• Resíduos oriundos da coleta seletiva e de Ecopontos; 

• Resíduos de serviços de saúde oriundos de estabelecimentos públicos municipais; 

• Resíduos produzidos pelos serviços de varrição mecanizada e da coleta de Resíduos 

de Construção e Demolição (Ecopontos); 

• Resíduos resultantes do serviço de coleta de volumosos. 

• Rejeitos resultantes das unidades de triagem, tratamento e valorização dos resíduos 

oriundos dos diversos dispositivos de coleta, bem como do tratamento e 

beneficiamento dos resíduos de construção e demolição. 

 

 Remediação, recuperação e operação da atual área de aterramento de resíduos 

conforme o Plano de Remediação, Ampliação do Atual Aterro Sanitário aprovado pela 

SEMA – MT. 

 

 Detalhar, implantar e operar a nova área do aterro sanitário seguindo as diretrizes 

condicionantes que serão estabelecidas pela SEMA quando da aprovação do respectivo 

sistema já controlado pela SMSU-PMC, em fase final de elaboração.       

 

 Prioridade ao Programa de Educação Ambiental, com a efetiva participação das 

cooperativas, garantindo à população: 

 

• Informação quanto ao manuseio e acondicionamento correto dos resíduos; 

• Incentivar ações que visem à redução de geração de resíduos nas suas origens; 

• Soluções que reduzam a geração de resíduos e incentivem o aumento da segregação 

na fonte para coleta seletiva. 

 

 Ênfase ao programa de Coleta Seletiva, disponibilizando estrutura e sistema logístico 

para subsidiar ações incentivadas pelo Programa de Educação Ambiental e capaz de 

viabilizar as metas de reciclagem do Município. 

 

 Implantação do Centro de Tratamento e Valorização de Resíduos de forma a garantir: 

 

• A adequação do Município às exigências legais quanto à destinação ambientalmente 

adequada de seus resíduos; 

• Minimização dos resíduos a serem aterrados; 
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• Adoção de tecnologias que permitam a valorização dos resíduos e garantam a 

redução do envio de rejeitos para o Aterro Sanitário; 

• Redução de odores; 

• Captação e tratamento dos gases causadores do efeito estufa; 

• Captação e tratamento do líquido percolado, evitando o lançamento in natura no 

meio ambiente; 

• Preservação do meio ambiente de Cuiabá e de sua área de influência, incluindo a 

prevenção quanto à poluição atmosférica, dos mananciais, do solo e impactos à 

fauna e flora. 

 

 Licenciamento Ambiental: 

 

• Caberá a Concessionária providenciar a obtenção e renovação de todas as licenças 

ambientais necessárias para a implantação e operação dos sistemas propostos, 

mantendo a sua validade durante a vigência do período de concessão, com o apoio 

do PODER CONCEDENTE, no que couber. 

 

6. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
 

 A Licitante vencedora obriga-se, sob as responsabilidades legais nos termos da 

legislação aplicável, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária para 

imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 

 

 Deverá a Licitante vencedora, obrigatoriamente, manter no local um Responsável 

Técnico pelos serviços executados, sendo este Engenheiro Sanitarista, Ambiental ou 

Civil, registrado no CREA-MT, com experiência comprovada na área de limpeza 

urbana, conforme requisitos do Edital. 

 

 Todos os equipamentos a serem alocados aos serviços deverão ser dimensionados conforme o 

Edital e seus anexos, demonstrando claramente que atendem aos serviços a que se destinam.  

  

 Todos os funcionários a serem alocados aos serviços deverão ser registrados conforme as 

determinações da CLT e atendendo as  exigências  do(s) sindicato(s) local(ais). 

 

 As propostas técnicas deverão obrigatoriamente respeitar as normas técnicas e legislações 

ambientais, trabalhistas e outras pertinentes. 
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 A Licitante vencedora deverá subsidiar a Comissão Técnica do Núcleo Permanente de Gestão 

de Resíduos Sólidos – CTPGIRS com informações relativas à planilha de fluxo de entrada e 

saída de resíduos sólidos no Aterro Sanitário atual e, posteriormente no Sistema de Tratamento 

e Disposição Final de Resíduos Sólidos, aos resultados dos programas de coleta seletiva, de 

resíduos da construção civil e volumosos, de resíduos de serviços de saúde e outros relativos ao 

manejo dos resíduos sólidos que venham a ser implementados no município. 

 

 Criar mecanismos de comunicação necessária, para livre acesso da população quanto à 

quantidade de resíduos sólidos gerados no âmbito local e aos impactos ambientais e à saúde 

pública e do trabalhador derivados do manejo inadequado de resíduos sólidos, estabelecendo 

um canal de comunicação direto com a sociedade local. 

 

 Monitorar os indicadores de desempenho operacional, ambiental, sanitário e o grau de 

satisfação dos usuários dos serviços públicos relativos ao manejo de resíduos sólidos. 

 

 Promover monitoramento dos serviços relativos ao manejo dos resíduos sólidos de forma 

sistemática, permanente e contínua com a apresentação dos resultados por meio de publicações 

periódicas. 

 

 

7. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 Para fins da presente licitação, os serviços deverão ser executados conforme as 

seguintes características, referências e especificações técnicas: 

 

7.1. COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES  

 

  A Licitante deverá elaborar o PLANEJAMENTO DA COLETA DE RESÍDUOS 

DOMICILIARES com o dimensionamento do quantitativo de caminhões coletores 

compactadores com ano de fabricação igual ou inferior a 2 (dois) anos anteriores ao 

ano da licitação, mantendo o período limite de uso de 48 (quarenta e oito meses) para 

todo o período da concessão, tendo em vista a área urbana e rural (distritos e 

comunidades consolidas) do Município de Cuiabá e a previsão de crescimento 

populacional constante no PGIRS/Cuiabá (2013), além de outras informações que 

julgar apropriadas, observando os itens constantes no Anexo III. 
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 São considerados resíduos domiciliares aqueles gerados por residências, condomínios 

residenciais e/ou mistos, estabelecimentos e prédios públicos, escritórios, feiras, 

mercados e comércio em geral, desde que classificados de acordo com a ABNT em 

Classe II A/NBR10.004. Os mesmos devem estar acondicionados em sacos plásticos e 

depositados em recipientes adequados, com volume estipulado na Legislação 

Municipal (Lei Nº 5.422, de 12 de julho de 2011 e Lei Complementar Municipal Nº 

374, de 31 de março de 2015) vigente. 

 

 São considerados resíduos comerciais com características de resíduos domiciliares os 

gerados nos estabelecimentos comerciais, industriais não perigosos (Classe II 

A/NBR10.004), públicos e de prestação de serviços. Os mesmos devem estar 

acondicionados em sacos plásticos e depositados em recipientes adequados, com 

volume estipulado na legislação municipal vigente. 

 

 No caso do gerador exceder o volume estipulado na legislação municipal (200 l/dia ou 

50 kg/dia), ou praticar qualquer outro descumprimento das normas vigentes, fica a 

Licitante vencedora ciente que deverá comunicar oficialmente ao órgão gestor da 

prefeitura, as informações a respeito da constatação e do gerador infrator, se possível 

registrando o fato com fotos e/ou vídeos para ação efetiva da fiscalização. 

 

 Para a coleta domiciliar em condomínios residenciais horizontais ou verticais, a 

Licitante vencedora deverá executar os serviços observando os itens abaixo: 

 

• Os resíduos domiciliares deverão estar acondicionados em sacos plásticos e 

dispostos em contêineres, armazenados em abrigos de resíduos. 

• Os contêineres deverão estar protegidos das intempéries em abrigos localizados 

no interior dos condomínios, a serem providenciados pelo mesmo. 

• A Prefeitura Municipal estará estimulando e normatizando a utilização de 

contêineres em PEAD de no mínimo 0,7m³, padronizados para o armazenamento 

de resíduos domiciliares em condomínios, considerando os dispositivos de 

adaptação para o basculamento mecânico ao veículo coletor.  
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 O monitoramento da realização dos SERVIÇOS deverá ser feito pela Concessionária 

por meio de sistema de GPRS ou similar, com disponibilidade de informações online 

para a Prefeitura.  

 

 A Licitante deverá propor metodologia e elaborar o planejamento da coleta de resíduos 

sólidos em áreas de difícil acesso para todo o período da concessão, de maneira a 

garantir a prestação dos serviços nas localidades municipais onde as condições de 

acesso não permitam a coleta convencional. 

 

 O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) de 

Cuiabá define como grandes geradores de resíduos sólidos (Lei nº 5.422 de 12 de julho 

de 2011): 

 

• Os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, 

institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, 

geradores de resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe II, pela 

NBR nº 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, em 

volume superior a 200 (duzentos) l/dia ou 50 (cinquenta) kg/dia; 

• Os condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto cuja soma dos 

resíduos sólidos, caracterizados como resíduos Classe 2, pela NBR nº 10.004, 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, gerados pelas unidades 

autônomas que os compõem, seja em volume médio diário igual ou superior a 

200 (duzentos) litros ou 50 (cinquenta) quilos. 

• Os grandes geradores poderão receber o serviço através de coleta comercial, o 

qual deverá ser pago diretamente à Licitante vencedora, sendo contabilizado 

como receita acessória. 

 

7.1.1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

 A coleta domiciliar deverá ser realizada porta a porta em todas as vias públicas oficiais 

abertas à circulação e as que venham a ser abertas na vigência deste contrato, 

atendendo à sede, os Distritos e comunidades consolidadas. 
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 O serviço de coleta dos resíduos domiciliares deverá ser executada por caminhões 

compactadores de carga traseira, com ano de fabricação igual ou inferior a 2 (dois) 

anos anterior ao ano da licitação. Os caminhões compactadores utilizados deverão ser 

dotados de: 

 

• Equipamentos de compactação em caixa fechada com capacidade adequada ao 

chassi, topografia e condições de tráfego e acesso aos diferentes bairros de 

Cuiabá; 

• Suporte para pás e vassouras, que se constituem em equipamentos obrigatórios 

para uso da guarnição; 

• Guincho para içar contêineres de 0,7 m³ e 1,6m³; 

• Sistema de retenção do líquido resultante da decomposição dos resíduos 

(chorume), com dispositivo para descarga em local previamente indicado pela 

fiscalização; 

• Dispositivo automático de descarga, sem interferência humana direta; 

• Sistema de rastreamento. 

 

 A composição da guarnição padrão para a realização dos serviços referentes a coleta 

domiciliar, deverá apresentar 1 (um) motorista e 3 (três) garis coletores efetivos. 

 

 O sistema de comunicação e controle deverá contar com serviço de radiocomunicação, 

disponível também para a fiscalização. 

 

 A Licitante vencedora deverá propor coleta conteinerizada em áreas estratégicas da 

cidade, disponibilizando contêineres de PEAD e metálicos com capacidade média de 

0,7 m³ e 1,6m³, equipados com ganchos para içamento e basculamento através dos 

caminhões compactadores, em quantidade suficiente para o atendimento da demanda 

referente à proposição. 

 

• As quantidades e locais onde estarão disponibilizados os contêineres a que se refere o 

item anterior deverão ser indicadas através de mapas e planilhas. 

• Todos os contêineres em utilização e sob responsabilidade da Licitante vencedora 

deverão ser lavados mensalmente e receber manutenção sempre que se fizer 
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necessário, de forma a estarem continuamente limpos e em perfeito estado de 

conservação, pintados e com a identificação da Prefeitura Municipal de Cuiabá. 

• A Licitante vencedora deverá providenciar a troca de qualquer contêiner sob sua 

responsabilidade que se encontre danificado. 

 

 No tocante ao período, frequência e horário dos serviços, tem-se o seguinte: 

 

• A coleta será executada de acordo com frequência definida pela Concessionária, não 

sendo admitida frequência de coleta inferior a três vezes por semana ou intervalos de 

coleta superiores a 48 horas. 

• A área central estendida do município composta pelos bairros Centro Norte, Centro 

Sul, Popular, Goiabeiras, Duque de Caxias, Quilombo, Araés, Jardim Cuiabá, Baú, 

Lixeira, Bandeirantes, Areão, Poção, Jardim das Américas, Dom Aquino, Porto, 

Cidade Alta, Pico do Amor, Jardim Tropical, Jardim Paulista, Terceiro e Jardim 

Europa deverá ser atendida com frequência de coleta diária. 

• A coleta deverá ser realizada com frequência diária e/ou alternada, de segunda a 

sábado, sendo prevista 01 (uma) hora de intrajornada, nos períodos diurno e noturno, 

sendo sugerido os seguintes horários: 

 

 Diurno: O início da coleta se dará às 07:00 h e o término até as 15:20 h, nos dias 

com maior produção de resíduos a jornada poderá ser estendida em até 02 (duas) 

horas. 

 Noturno: O início da coleta se dará às 19:00 h e o término até as 03:20 h, nos dias 

com maior produção de resíduos a jornada poderá ser estendida em até 02 (duas) 

horas. 

• Aos domingos e feriados deverão ser disponibilizadas equipes operacionais de forma 

a manter a realização da coleta nas áreas onde se verificar necessário, evitando 

acúmulos e transtornos para a população. 

 

 Em locais onde não haja condições de acesso a veículo coletor, a licitante deverá 

propor alternativa para coleta e transporte dos resíduos. 

 

 Os garis coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com cuidado, depositá-

los no veículo coletor, ou, caso os recipientes sejam reutilizáveis, esvaziá-los 
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completamente, com o cuidado necessário para não danificá-los e devolvê-los ao local 

de origem. 

 

 Os resíduos que por ventura caírem dos recipientes ou do veículo coletor durante a 

coleta deverão ser varridos e recolhidos. 

 

 Quando os resíduos se encontrarem acondicionados em sacos plásticos, dever-se-á 

tomar precauções para evitar o rompimento dos mesmos, antes de depositá-los no 

veículo compactador. 

 

 Os veículos coletores deverão ser carregados de tal maneira que os resíduos não 

transbordem nas vias públicas. 

 

 Deverão ser respeitados os limites de ruído estabelecidos nas normas e disposições 

legais. 

 

 Os resíduos resultantes da coleta domiciliar deverão ser encaminhados para o Aterro 

Sanitário Municipal, até a implantação do Sistema de Tratamento e Disposição Final no 

Município de Cuiabá, não podendo, em hipótese alguma, ser depositado em locais não 

autorizados pela fiscalização. 

 

 A descarga dos veículos coletores compactadores se dará somente após ser efetuada a 

pesagem em balança rodoviária eletrônica, instalada no próprio destino final. 

 

 Havendo necessidade, a Licitante vencedora poderá remanejar os itinerários e 

redimensionar os setores de coleta, para melhor atender à execução do serviço, desde 

que com prévia autorização da Contratante. 

 

 Os caminhões compactadores deverão ser higienizados periodicamente, utilizando-se 

produtos desinfetantes biodegradáveis, de forma que os mesmos, quando da execução 

de suas atividades, não liberem odores desagradáveis à população. 

 

 Nos serviços de coleta dos resíduos sólidos com caminhões compactadores deverão ser 

coletados os seguintes materiais: 
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• Resíduos Sólidos Domiciliares; 

• Resíduos provenientes da limpeza de feiras livres; 

• Resíduos sólidos originados pelos pequenos geradores, de acordo com a 

indicação do PGIRS de Cuiabá; 

• Restos de móveis e utensílios domésticos e outros similares, em pedaços que 

fiquem contidos em recipientes de até 200 (duzentos) litros ou 50 Kg; 

• Outros resíduos, após autorização da fiscalização da Prefeitura Municipal. 

 

 A Licitante vencedora fornecerá todos os insumos necessários para a plena execução 

dos serviços, estando aí inclusos, equipamentos, estrutura operacional, mão de obra 

direta e indireta e materiais de consumo. 

 

 Os integrantes da equipe deverão portar durante a execução dos serviços, os EPI’s – 

Equipamentos de proteção individual obrigatórios para o desempenho da atividade. 

 

 O controle dos serviços será realizado através da pesagem dos resíduos transportados 

em balança localizada no Aterro Sanitário Municipal atual, e posteriormente no local 

de implantação do Sistema de Tratamento e Disposição Final a ser implantado no 

Município, sendo esta aferida por órgão competente, garantindo a integridade dos 

resultados de pesagem. O peso apurado por viagem é lançado em planilha de 

totalização diária, onde deverão constar as datas, horário, procedência dos resíduos, 

peso bruto, tara do veículo, peso líquido, placa do veículo e identificação da Licitante 

vencedora. A finalidade do controle é alimentar o acompanhamento estatístico do 

serviço e da geração de resíduos no Município. 
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Quadro 1 – Estimativa de Produção Média Anual de Resíduos Sólidos Domiciliares para o Período 

de 30 Anos. 

 

Fonte: PMSB/PGIRS/2013 (Revisado) 

 

 

7.2. COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS REJEITOS DA COLETA 

SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS E DEMAIS OBRIGAÇÕES DA 

CONCESSIONÁRIA. 

 

Período da 

Concessão

Produção Média Anual 

de RSD (t/ano)

Ano 1 184.591

Ano 2 189.202

Ano 3 193.903

Ano 4 198.695

Ano 5 203.580

Ano 6 208.559

Ano 7 213.634

Ano 8 218.807

Ano 9 224.079

Ano 10 229.452

Ano 11 234.928

Ano 12 240.508

Ano 13 246.195

Ano 14 251.991

Ano 15 257.896

Ano 16 261.300

Ano 17 264.749

Ano 18 268.244

Ano 19 271.785

Ano 20 275.372

Ano 21 279.007

Ano 22 282.690

Ano 23 286.422

Ano 24 290.202

Ano 25 294.033

Ano 26 297.914

Ano 27 301.847

Ano 28 305.831

Ano 29 309.868

Ano 30 313.958
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 A Licitante deverá elaborar o planejamento para a coleta dos rejeitos oriundos dos 

Galpões de Triagem, provenientes do processo de segregação dos resíduos secos 

recicláveis da coleta seletiva executada por cooperativas ou associações 

autogestionárias instituídas no município de Cuiabá, para todo o período da concessão, 

com o dimensionamento dos veículos, equipamentos e mão de obra, tendo em vista as 

metas estabelecidas pelo Município, descritas no Quadro 2 deste Item e considerando 

que cerca de 25% a 30% dos resíduos coletados na coleta seletiva pública serão 

constituídos de rejeitos.  

 

 A meta de coleta seletiva estabelecida pelo Poder Concedente deverá nortear a 

elaboração do planejamento da Licitante vencedora para realização dos serviços de 

coleta e disposição final dos rejeitos.  

 

 A quantidade de Resíduos Reciclados será considerada como o total de resíduos 

comercializados provenientes da coleta seletiva e do processamento nos Galpões de 

Triagem pelas organizações de catadores indicadas pelo Poder, medidos por pesagem 

em balanças aferidas por órgão competente e localizadas nas referidas organizações. 

 

 Para efeito de informações ambientais, a quantidade de Resíduos Sólidos Domiciliares 

será considerada como o total de resíduos recebidos no Sistema de Tratamento e 

Disposição Final, somado aos Resíduos Recicláveis coletados na coleta seletiva e 

processados nos galpões de triagem pelas cooperativas de catadores. 

 

 As metas específicas detalhadas no Quadro 2 apresentam a expectativa de eficiência de 

coleta seletiva, onde os percentuais representam os materiais secos reaproveitáveis e/ou 

recicláveis sobre total potencial de resíduos recicláveis secos (42%) obtidos em dados 

recentes de gravimetria (2014) e também em relação ao total de RSD. 

 

 Deve-se considerar que a eficiência da coleta seletiva está relacionada à composição 

gravimétrica, cujos levantamentos deverão ser realizados pela concessionária, 

semestralmente. Outra consideração importante relaciona-se ao PMSB/PGIRS, que 

apresenta a obrigatoriedade de revisão em prazo não superior a quatro anos. 
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 As metas de coleta seletiva (Quadro 2) deverão ser avaliadas semestralmente e, se 

necessário, ajustadas anualmente, adequando-a aos resultados da caracterização física 

(gravimetria) dos resíduos, que deverá ser executada semestralmente. 

 

Quadro 2 – Metas de Coleta Seletiva ao Longo do Período da Concessão. 

 
Fonte: PMSB/PGIRS/2013 

 

  As cooperativas ou associações de catadores executarão os serviços de coleta seletiva 

pública, mediante contrato firmado junto ao município de Cuiabá e utilizarão os 

galpões de triagem viabilizados pela administração municipal para a operacionalização 

Relativo a Qtdade 

Total de Recicláveis 

Secos 

Relativo a Qtdade 

Total de RSD

Ano 1 4,18% 1,76%

Ano 2 5,44% 2,28%

Ano 3 5,60% 2,35%

Ano 4 5,77% 2,42%

Ano 5 5,94% 2,49%

Ano 6 6,12% 2,57%

Ano 7 6,30% 2,65%

Ano 8 6,49% 2,73%

Ano 9 6,69% 2,81%

Ano 10 6,89% 2,89%

Ano 11 7,09% 2,98%

Ano 12 7,31% 3,07%

Ano 13 7,53% 3,16%

Ano 14 7,75% 3,26%

Ano 15 7,98% 3,35%

Ano 16 8,22% 3,45%

Ano 17 8,47% 3,56%

Ano 18 8,72% 3,66%

Ano 19 8,99% 3,77%

Ano 20 9,26% 3,89%

Ano 21 9,53% 4,00%

Ano 22 9,82% 4,12%

Ano 23 10,11% 4,25%

Ano 24 10,42% 4,37%

Ano 25 10,73% 4,51%

Ano 26 11,05% 4,64%

Ano 27 11,38% 4,78%

Ano 28 11,72% 4,92%

Ano 29 12,08% 5,07%

Ano 30 12,44% 5,22%

Meta de Coleta Seletiva  %

Período da 

Concessão
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dos serviços de triagem, classificação, prensagem/beneficiamento e comercialização do 

resíduo seco reciclável oriundo da coleta pública seletiva em quaisquer de suas 

modalidades implantadas. 

 

 É de responsabilidade da concessionária a implantação e manutenção da rede de PEV's 

(Pontos de Entrega Voluntária), PEPV's (Pontos de Entrega de Pequenos Volumes - 

ECOPONTOS) e contêineres para coleta solidária, em número e localização adequados 

ao atendimento no município, considerando o estabelecido nas metas de coleta seletiva 

do PGIRS e deste Anexo. 

 

  A rede de ECOPONTOS, os PEV'S e Galpões de Triagem necessários ao serviço de 

coleta seletiva deverão obedecer à legislação ambiental, à de uso, ocupação e 

urbanização do solo, além das normas e recomendações técnicas pertinentes, devendo 

ser estabelecida em áreas definidas e fornecidas pela administração municipal. 

 

 A administração municipal procederá à cessão de uso dos Galpões de Triagem para as 

cooperativas ou associações de catadores a fim de cumprirem suas atividades.  

 

 A concessionária fornecerá às cooperativas ou associações de catadores materiais, 

especificamente panfletos e sacos plásticos, em quantidade suficiente para o 

desenvolvimento contínuo dos programas de informação ambiental dirigidos aos 

munícipes. 

 

 A concessionária fornecerá para cada cooperativa ou associação de catadores 50 big 

bags por mês para o desenvolvimento contínuo do programa de coleta seletiva.  

 

 Os serviços de triagem, classificação, prensagem/beneficiamento e comercialização dos 

materiais recicláveis provenientes dos serviços públicos de coleta seletiva, em 

quaisquer de suas modalidades porta a porta ou aporte voluntário, serão prestados 

exclusivamente por cooperativas ou associações de catadores. 

 

  A receita oriunda da comercialização dos materiais recicláveis provenientes dos 

serviços de triagem, classificação, prensagem/beneficiamento dos resíduos secos 

recicláveis coletados pelo serviço público de coleta seletiva e processados nos Galpões 
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de Triagem será exclusiva das cooperativas ou associações de catadores operadoras dos 

sistemas.  

 

 A concessionária deverá auxiliar as cooperativas a obter um preço de venda dos 

materiais recicláveis em valores semelhantes aos obtidos pela concessionária na venda 

dos produtos provenientes do sistema de tratamento de resíduos sólidos a ser 

implantado no município, de modo a obter preços mais vantajosos possíveis no 

mercado. 

 

 A licitante deverá prever o fornecimento de 4 (quatro) caminhões tipo baú, com 

capacidade de 20m³, sendo um para cada cooperativa instituída no município, para a 

execução dos serviços de coleta seletiva pública nas modalidades porta a porta, postos 

de coleta solidária, PEV´s e ECOPONTOS (somente os resíduos secos recicláveis). 

Esses veículos serão cedidos para uso das cooperativas e deverão ser substituídos nos 

anos 10 e 20, de modo a garantir o perfeito estado de conservação.  

 

 A licitante deverá prever o fornecimento de 1 (um) caminhão tipo baú, com capacidade 

de 20m³, como reserva técnica para a coleta seletiva pública executada pelas 

cooperativas ou associações de catadores.  

 

 Os veículos coletores deverão conter um alerta de coleta. 

 

 As despesas com manutenção e combustível ficarão a cargo das cooperativas. 

 

7.2.1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

 A coleta dos rejeitos deverá ser realizada no período diurno, com frequência definida 

considerando a exigência dos quantitativos estabelecido nas metas do Quadro 2 do item 

7.2. 

 

 Os veículos coletores utilizados deverão ser dotados de sistema de rastreamento. 

 

 Os veículos coletores deverão conter um alerta de coleta. 
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 Deverão ser respeitados os limites de ruído estabelecidos nas normas e disposições 

legais. 

 

 Os rejeitos coletados nos Galpões de Triagem deverão ser encaminhados ao Aterro 

Sanitário Municipal, não podendo, em hipótese alguma, ser depositados em locais não 

autorizados pela fiscalização. 

 

 Os quantitativos de rejeitos deverão ser mensurados a partir dos quantitativos de 

resíduos sólidos domiciliares no Quadro 1 do item 7.1.1, das metas estabelecidas no 

Quadro 2 do item 7.2 e considerando que os rejeitos poderão constituir-se no máximo 

em 30% dos resíduos da coleta seletiva pública processados nos galpões. A partir desse 

quantitativo, a cooperativa ou associação poderá ser enquadrada como grande gerador, 

sendo, portanto, passando a ser de sua responsabilidade a coleta e disposição final dos 

rejeitos provenientes de suas atividades. 

 

 A coleta dos rejeitos dos galpões de triagem poderá ser executada pelo veículo da 

coleta regular. 

 

 Os veículos utilizados pela concessionária na coleta dos rejeitos deverão ser lavados 

periodicamente, utilizando-se produtos desinfetantes, de forma que os mesmos, quando 

da execução de suas atividades, não liberem odores desagradáveis à população. 

 

 A composição da guarnição padrão para a realização dos serviços referentes a coleta 

seletiva, deverá apresentar 1 (um) motorista e 2 (dois) garis coletores efetivos. 

 

 Os integrantes da equipe deverão portar durante a execução dos serviços, os EPI’s – 

Equipamentos de proteção individual obrigatórios para o desempenho da atividade. 

 

 Para controle do cumprimento das metas relativas a coleta seletiva serão considerados 

os quantitativos de resíduos efetivamente comercializados pelas cooperativas e que 

retornaram ao ciclo produtivo. 

 

 Para controle do quantitativo de rejeitos a concessionária poderá estabelecer 

mecanismos de aferição como pesagem ou estimativa volumétrica, mediante a 
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instalação de contêineres em número compatível com o quantitativo de rejeitos 

referentes ao atendimento das metas de coleta seletiva. 

 

7.3. COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

 

 No âmbito dos serviços de coleta e transporte de resíduos sépticos, entende-se como 

coleta de resíduos sépticos de saúde o recolhimento de todos os resíduos a seguir 

especificados, desde que acondicionados nos recipientes de padrão oficial, seja qual for 

o seu número: 

 

• Resíduos de hospitais, postos de saúde, posto de medicamento e ambulatórios 

municipais; 

• Resíduos de clínicas médicas e odontológicas municipais; 

• Resíduos de laboratórios de análises clínicas, anatomia patológica e radiologia 

municipais; 

• Resíduos de banco de sangue e outros estabelecimentos municipais similares. 

 O serviço de coleta de resíduos sólidos de saúde consiste no recolhimento dos resíduos 

provenientes do serviço de saúde, isto é, resíduos perigosos gerados durante as 

diferentes etapas de atendimento de saúde humana ou animal, diagnósticos, tratamento, 

imunizações, pesquisa e que contenham agentes patogênicos. Assim, trata-se de 

resíduos originários de hospitais, prontos socorros, farmácias, clínicas médicas, 

odontológicas, veterinárias, laboratórios de análises, ambulatórios e postos de saúde 

localizados no município.  

 

 A Resolução n° 005 de 1993 do CONAMA atribui aos estabelecimentos de saúde a 

responsabilidade pelo gerenciamento dos seus resíduos, desde a geração até a 

disposição final. O serviço aqui descrito, portanto, contempla os RSS gerados pelos 

estabelecimentos públicos de serviços de saúde municipais, sob sua responsabilidade, a 

exemplo de: hospitais, pronto socorro, unidade de saúde da família, posto de saúde, etc. 

 

 Os Quadros 3 e 4 apresentam a relação dos Geradores de RSS dos estabelecimentos 

públicos municipais, pode ser verificada ainda no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES NET/DATASUS/Secretaria de Atenção à Saúde. 
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 Novas unidades geradoras de RSS que vierem a ser instaladas ou assumidas pela 

administração municipal passam a ser atendidas pela Licitante vencedora no que tange 

aos serviços aqui descritos. 

 

 Estabelecimentos privados geradores de RSS poderão, a seu critério e mediante 

negociação com a Licitante vencedora, receber o serviço através de coleta comercial, o 

qual deverá ser pago diretamente à mesma, constituindo-se em receita acessória. 

 

 

Quadro 3 – Relação dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde a Serem Atendidos pelos Serviços de 

Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de RSS  

 

Fonte: Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de 

Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015). 

 

 

 

ORDEM ESTABELECI MENTOS ENDEREÇO BAI RRO

1

Almoxarifado da Divisa 

Zoonoses,Vig. Sanitaria 

Epidemiologica,Vig. Nasc. Óbitos

Av. Mário Palma s/n Ribeirão do Lipa

2 C.S JD Independência Av. São Sebastião nº 1772 Jardim Independencia

3 C.S Ribeirão da Ponte Rua Bolivia nº 02 Ribeirão da Ponte

4 C.S.Osmar Cabral/Liberdade Rua Um Qd 01 nº 01 Osmar Cabral

5 Centro de Saúde Av. Tapuias s/n Novo Terceiro

6 Centro de Saúde Alvorada Rua Piratininga S/N Alvorada

7 Centro de Saúde Ana Poupina Av. Carmindo de Campos Dom Aquino

8 Centro de Saúde Bela Vista Rua Principal S/N Bela Vista

9 Centro de Saúde Campo Velho Rua Presidente Medici Campo Velho

10 Centro de Saúde Cidade Alta Av Jornalista Alves de Oliveira S/N Cidade  Alta

11 Centro de Saúde Cidade Verde Rua Santa Luzia S/N Cidade Verde

12 Centro de Saúde CPA IV Av. Curio S/N CPA IV

13 Centro de Saúde Dom Aquino Rua Irmã Elvira Paris n°01 Dom Aquino

14 Centro de Saúde Grande 3° Rua Teles Pires Grande Terceiro

15 Centro de Saúde Jd Imperial Rua 2300 100 Jardim Imperial

16 Centro de Saúde Jd Leblon Rua Projetada S/N Jardim Leblon

17
Centro de Saúde Lixeira/Baú

Av. Prof.João Felix s/n- Rua São Benedito nº 12 

Baú
Lixeira

18 Centro de Saúde Paiaguás Av. Principal s/n Res. Paiaguas

19 Centro de Saúde Parque Cuiabá Av. K05 Qd 18 nº 23 Pq Cuiabá

20 Centro de Saúde Pico do Amor Rua Capitão Ipora nº 01 Pico do Amor

21 Centro de Saúde Planalto Rua Monte Azul s/n Planalto

22 Centro de Saúde Quilombo Rua Americo Salgado s/n Quilombo

23 Centro de Saúde São Gonçalo Av.B S/N Cohab São Gonçalo nº 01 São Gonçalo

24 Centro de Saúde Sucuri Estrada Velha da Guia KM 08 s/n Sucuri

25 Centro de Saude Tijucal Av. Espigão nº 1000 Tijucal

26 Clinica Odont Tijucal Av. Espigão S/N Tijucal

27 Clínica Odont. CPA III Rua D S/N CPA III

28 Clinica Odont. Dom Aquino Av. Carmindo de Campos s/n Dom Aquino

29 Clínica Odont. Jd Leblon Rua Projetada S/N Jardim Leblon

30 Clínica Odont. Jd Vitória Rua 19 S/N Jardim Vitoria

31 Clínica Odont. Osmar Cabral Rua F12 S/N Jardim Fortaleza

32 Clinica Odont. Planalto Av. dos Trabalhadores s/n Planalto

33 Clinica Odont. Verdão Av. Agricola Paes de Barros nº 1627 Verdão

34 Coord. Atenção Básica Rua São Joaquim 306 Porto

35 Coord. Atenção Secundária Rua São Joaquim 306 Porto

36 Coord. Saúde Mental ( Res.Terap) Rua São Joaquim 306 Porto

37 Coord. Zona Rural Rua São Joaquim 306 Porto

38 Gerência de Serviços Gerais Rua São Joaquim 306 Porto

39
Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá Av. General Vale nº192 Bandeirantes

40 Laboratório Central ( LACEC) Rua Rio Piraim S/N Grande Terceiro
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Quadro 4 – Relação dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde a Serem Atendidos pelos Serviços de 

Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de RSS (Continuação).  

 

Fonte: Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica para a Prestação de 

Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015). 

 

7.3.1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

 A Licitante deverá elaborar o PLANEJAMENTO DA COLETA DE RSS para todo o 

período da concessão, tendo em vista os estabelecimentos geradores sob 

ORDEM ESTABELECI MENTOS ENDEREÇO BAI RRO

41 Policlínica Coxipó Rua 24 de Agosto Vista Alegre

42

Policlínica CPA I - Atende Centro 

América e N. Paraíso
Rua Obidos S/N CPA I

43 Policlínica Pascoal Ramos Rua Benedito Antonio s/n Pascoal Ramos

44 Policlínica Pedra 90 Rua Newton Rabelo de Castro nº 1355 Pedra 90

45 Policlínica Planalto Av dos Trabalhadores S/N Carumbé

46 Policlínica Verdão Av. Agricola Paes de Barros s/n Verdão

47 PSF - Aguaçú - (Zona Rural) Estrada do Aguaçú Aguaçu

48 PSF ALTOS DA SERRA I EII Rua Rui Barbosa nº 34/Av. Rui Barbosa nº 27 Alto da Serra

49 PSF Canjica/Terra Nova Av Senegal S/N Terra Nova

50 PSF Colorado I E II Av. Tres Cruzes s/n- Av Joaquim Louzada s/n Novo Colorado

51 PSF Coxipó do Ouro (Zona Rural) Residuo Encaminhado p/ PSF Rio dos Peixes Dist. Coxipó do Ouro

52 PSF da Guia (Zona Rural) Distrito da Guia Dist. Da Guia

53 PSF Despraiado I E II Rua Presidente Afonso Pena,nº 1840 Dispraiado

54 PSF Dr Fábio I E II Rua Rondonopolis nº 13 ADA 53 Dr. Fábio

55 PSF Nova Esperança IE II Trv. J S/N Nova Esperança

56 PSF Novo Mato Grosso Rua Novo Mato Grosso nº 01 Novo Mato Grosso

57 PSF Novo Milênio/Del Rey Rua 02 qd 05 s/n Novo Milenio

58 PSF Novo Paraíso II Rua Dante de Oliveira nº 01 Rua D nº 46 Novo Paraiso

59 PSF Parque Atalaia  I E II Rua D s/n Pq Atalaia

60 PSF Pedra 90 I E II Av. Nilton Rabelo s/n - I CAIC Pedra 90

61
PSF Pedra 90 III E IV Av. Integração III S/N Pedra 90

62 PSF Pedra 90 V E VI Av. NiltonRabelo s/n Pedra 90

63 PSF Pedregal Rua Taiana s/n Pedregal

64 PSF Renascer Rua do Rosario Oeste s/n Pedregal

65 PSF Resid. Coxipó I E II Av Principal s/n - Av B s/n Res Coxipó

66 PSF Resid. Coxipó III Aav. Bacairi Getulio Vargas

67 PSF Ribeirão do Lipa Rua Orivaldo de Souza,nº 01 Ribeirão do Lipa

68 PSF Rio dos Peixes (Zona Rural) Rodov. MT 251 Dist. Rio dos Peixes

69 PSF Santa Amalia/Araça Av. Principal s/n Jd Santa Amalia

70 PSF Santa Fortaleza/Santa Laura Rua F12 S/N Jardim Fortaleza

71 PSF St Isabel III Rua Vereador Wilson Alves Diniz nº 2050 St Isabel

72 PSF. JD Industriario I E II Rua 20 qd 17 s/n Jardim Industriario

73 Serviço Ambulatorial Esp. (SAE) Rua Piraim S/N Grande Terceiro

74 UPA Morada do Ouro Av. Tancredo Neves Morada do Ouro II

75 USF - Barreiro Branco (Zona Rural) Residuo Encaminhado p/ PSF Rio dos Peixes Barreiro Branco

76

USF 1º De Março - USF João Boasco 

Pinheiro
Av. Principal s/n - Av. Principal nº 05 Primeiro de Março

77
USF Areão

Av.Desembargador Antonio Quirino de Araujo 

nº 01
Areão

78

USF Jd Umuarama Altos da Gloria -

USF Três Barras
Rua 29 s/n Três Barras

79

USF JD União/2655152 USF Jd 

Florianópolis
Rua 19, Qd 52, Nº 11 Jardim Florianopolis

80 USF Jd Vitória I - USF  JD Vitória II Rua A 333- Rua 05 nº 42 Jardim Vitoria

81 USF Jd Vitória IV - USF Jd Vitória III Rua B s/n - Rua 06 qd 11 nº 142 Jardim Vitoria

82 USF Ouro Fino e USF Serra Dourada Av.Brasil nº 1668 Ouro Fino
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responsabilidade do poder municipal atualmente existentes (Quadro 4), suas 

localizações, frequências e períodos de coleta, estimativas de produção de resíduos de 

serviços de saúde (Quadro 5), determinações legais quanto ao período para tratamento 

de tais resíduos após a sua geração, assim como a previsão de crescimento 

populacional do Município de Cuiabá - constante em seu PGIRS, além de outras 

informações que julgar apropriadas. 

 

 Todos os equipamentos e materiais utilizados para este serviço deverão estar de acordo 

com as normas da ABNT, da ANVISA e com outras regulamentações vigentes para a 

coleta de RSS. 

 

 Os veículos automotores bem como os equipamentos adequados e necessários para a 

Execução dos Serviços de Coleta e Transporte de RSS deverão ser dimensionados de 

forma a serem suficientes, em quantidade e qualidade, para atender, de maneira 

adequada, a prestação de serviços proposta. 

 

 A frota de veículos alocados ao serviço deverá ser composta por equipamentos sem 

uso, ou seja, zero quilômetro.  

 

 A composição da guarnição padrão para a realização dos serviços referentes a coleta de 

resíduos de serviços de saúde, deverá apresentar 1 (um) motorista e 2 (dois) garis 

coletores efetivos. 

 

 A coleta dos resíduos será realizada nas unidades de saúde municipais,  obedecendo 

programação apresentada pela Licitante vencedora no Planejamento da Coleta de RSS.  

 

 Todas as bombonas e/ou contêineres que estiverem sendo utilizados pela contratante 

deverão estar sempre limpos e em perfeito estado de conservação, com a identificação 

da Prefeitura Municipal de Cuiabá, além das estabelecidas nas normas técnicas 

pertinentes. Tais recipientes deverão receber manutenção sempre que se fizer 

necessário e/ou quando solicitado pela Contratante.  

 

  A Licitante vencedora deverá providenciar a troca de qualquer bombona ou contêiner 

que se encontre danificado. 
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  Deverão ser observadas e avaliadas diariamente as formas de segregação e 

acondicionamento dos resíduos disponibilizados pelos geradores para a coleta, tendo 

em vista ser responsabilidade dos mesmos atender às normas e resoluções vigentes, 

principalmente à RDC-ANVISA 306/04, CONAMA 358/05 e ABNT-NBR 7.500/94, 

informando à Contratante quanto a irregularidades encontradas nas unidades de saúde. 

 

  Os veículos utilizados para a coleta de RSS, principalmente os resíduos biológicos 

(Grupo A), os resíduos químicos (Grupo B) e os perfuro cortantes (Grupo E), deverão 

ser dotados dos seguintes requisitos: 

 

• Certificado para transporte de resíduos perigosos – INMETRO; 

• Atendimento às normas técnicas da ABNT; 

• Estar devidamente identificado; 

• Não possuir sistemas de compactação dos resíduos; 

• Utilização de EPI pela equipe de coleta. 

 

 Os veículos coletores utilizados deverão ser dotados de sistema de rastreamento. 

 

 O sistema de comunicação e controle deverá contar com serviço de radiocomunicação, 

disponível também para a fiscalização. 

 

 Os garis coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com cuidado depositá-

los no veículo coletor, ou, caso os recipientes sejam reutilizáveis, esvaziá-los 

completamente, com o cuidado necessário para não danificá-los e devolvê-los ao local 

de origem. 

 Quando os resíduos se encontrarem acondicionados em sacos plásticos, dever-se-á 

tomar precauções para evitar o rompimento dos mesmos, antes de depositá-los no 

veículo coletor. 

 

 Deverão ser respeitados os limites de ruído estabelecidos nas normas e disposições 

legais. 

 

 Os resíduos resultantes da coleta deverão ser encaminhados para a Unidade de 

Tratamento de RSS a ser instalada no complexo do Sistema de Tratamento e 

Disposição Final de Resíduos Sólidos a ser implantado no Município Cuiabá, não 
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podendo, em hipótese alguma, ser depositados em locais não autorizados pela 

fiscalização. 

 

 Os resíduos entregues pelos veículos coletores serão pesados no momento da descarga, 

em balança aferida por órgão competente e localizada na Unidade de Tratamento de 

RSS. 

 

 Havendo necessidade, a Licitante vencedora poderá remanejar os itinerários e 

redimensionar os setores de coleta, para melhor atender à execução do serviço, desde 

que com prévia autorização da Contratante. 

 

 A Licitante vencedora fornecerá todos os insumos necessários para a plena execução 

dos serviços, estando aí inclusos, equipamentos, estrutura operacional, mão de obra 

direta e indireta e materiais de consumo. 

 

 Os integrantes da equipe deverão portar durante a execução dos serviços, os EPI’s – 

Equipamentos de proteção individual obrigatórios para o desempenho da atividade. 

 

 O controle dos serviços será realizado através da pesagem dos resíduos transportados 

em balança localizada na Unidade de Tratamento de RSS a ser instalada no complexo 

do Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos a ser implantado no 

Município Cuiabá, sendo a mesma aferida por órgão competente. O peso apurado por 

viagem é lançado em planilha de totalização diária, onde deverão constar as datas, 

horário, procedência dos resíduos, peso bruto, tara do veículo, peso líquido, placa do 

veículo e identificação da Licitante vencedora. A finalidade do controle é o 

acompanhamento estatístico do serviço e da geração de resíduos no Município, assim 

como o desempenho da Concessionária, no que se refere aos quantitativos propostos 

para coleta e tratamento. 

 

Quadro 5 – Estimativa da Produção Média Mensal da Geração de RSS na Rede Pública, relativa 

aos Estabelecimentos de Serviços de Saúde Públicos associados à presença de leitos.  
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Fonte: Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-financeira e Jurídica para a Prestação de 

Serviços Públicos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos no Município de Cuiabá (2014/2015). 

 

7.4. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ECOPONTOS 

 

 Os Pontos de Entrega para Pequenos Volumes (ECOPONTOS) são Equipamentos 

públicos destinados ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos limitados a 1 (um) metro cúbico por descarga, gerados e entregues pelos 

munícipes, podendo ainda ser coletados e entregues por pequenos transportadores 

diretamente contratados pelos geradores, equipamentos esses que, sem causar danos à 

saúde pública e ao meio ambiente, deverão ser usados para a triagem de resíduos 

Período da 

Concessão

QUANTITATIVO DE RSS DOS 

ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS 

DE SAÚDE PÚBLICOS MUNICIPAIS 

T/ANO

Ano 1 783

Ano 2 793

Ano 3 804

Ano 4 814

Ano 5 825

Ano 6 836

Ano 7 846

Ano 8 857

Ano 9 869

Ano 10 880

Ano 11 891

Ano 12 903

Ano 13 914

Ano 14 926

Ano 15 938

Ano 16 950

Ano 17 962

Ano 18 974

Ano 19 987

Ano 20 999

Ano 21 1011

Ano 22 1024

Ano 23 1037

Ano 24 1050

Ano 25 1063

Ano 26 1076

Ano 27 1089

Ano 28 1103

Ano 29 1116

Ano 30 1130
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recebidos, posterior coleta diferenciada e remoção para adequada disposição. Os 

ECOPONTOS deverão atender às especificações da norma brasileira NBR 

15.112/2004 da ABNT. Os ECOPONTOS também serão utilizados pela população 

para entrega de materiais recicláveis secos. 

 

 A Licitante deverá elaborar o PLANEJAMENTO DO SERVIÇO COM PROJETO 

BÁSICO DAS INSTALAÇÕES DOS ECOPONTOS a serem construídos, 

considerando o quantitativo do Quadro 6 e estimando a localização dos ECOPONTOS 

a serem implantados para todo o período da concessão, tendo em vista as diretrizes do 

PGIRS, além de outras informações que julgar apropriadas, observando os itens do 

Anexo III. 

 

 A localização das áreas para implantação dos ECOPONTOS será definida e fornecida 

pelo município, com base em estudos de demanda a serem realizados pela licitante 

vencedora, apontando a localização mais favorável dentro de cada bacia de captação 

apresentada na Figura 3, com uma distribuição estratégica nas regiões administrativas 

norte, sul, leste e oeste do município. 

 

Figura 3 – Planta Esquemática apresentando 24 opções de localização para implantação de ECOPONTOS 

com suas respectivas bacias de captação. 
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Fonte: Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil de Cuiabá, I&T(2006). 

 

 Os ECOPONTOS constituem postos de recebimento de resíduos com potencial para 

reciclagem ou cujas características os tornem inadequados para a coleta domiciliar 

comum, com volume limite de 1,0 m³ por carga, a serem instalados em locais 

estratégicos do Município, a fim de oferecer aos munícipes alternativas à coleta seletiva 

porta a porta de recicláveis e evitar o descarte irregular de resíduos da construção, 

demolição e volumosos em pontos clandestinos. Os resíduos a que se destinam os 

ECOPONTOS são: 

 

• Galhadas, restos de podas e aparas de jardins; 

• RCC 

• Bens inservíveis volumosos; 

• Resíduos Secos potencialmente recicláveis (plásticos, vidros, metais e papéis). 

 

 A Figura 4 apresenta o Lay Out básico de um ECOPONTO. 

 

Figura 4 –Lay Out Básico de ECOPONTO. 
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Fonte: Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil de Cuiabá, I&T(2006). 

 

7.4.1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

 

 Os resíduos levados pelos munícipes até os ECOPONTOS serão acondicionados, de 

forma segregada e temporariamente, em contêineres estacionários de capacidades 

nominais variáveis e/ou baias de alvenaria. 

 

 A coleta deverá ser efetuada por veículos do tipo poli guindastes duplos e/ou 

caminhões roll on roll off para os resíduos armazenados em contêineres e pás 

carregadeiras e/ou mini carregadeiras e caminhões basculantes para os resíduos 

armazenados em baias, de acordo com o planejamento definido pela Licitante 

vencedora. 

 

 Após a coleta nos ECOPONTOS, os resíduos da construção e volumosos deverão ser 

transportados até o Sistema de Tratamento e Disposição Final a ser implantado no 

Município de Cuiabá, de onde serão encaminhados para o tratamento e a destinação 

final adequada ao tipo de material: 
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• Os RCC serão encaminhados para Unidade de Triagem e Reciclagem de Resíduos 

da Construção Civil a ser implantada no Sistema de Tratamento e Disposição Final 

a ser implantado no Município de Cuiabá; 

• Nas instalações dos ECOPONTOS deverão ter placas indicativas com a proibição 

do descarte de RCC CLASSE D - Resíduos perigosos (tintas, óleos, solventes, etc), 

conforme NBR 10004/2004. Caso o descarte ocorra, esses resíduos deverão ser 

encaminhados para aterro de resíduos perigosos, as custas da Concessionária; 

• Os restos de poda e galhadas serão destinados para a Unidade de Compostagem, 

no Sistema de Tratamento e Disposição Final, não sendo permitida a disposição 

final em Aterro Rejeitos; 

• Os resíduos volumosos serão encaminhados para oficinas de reforma, para as 

organizações de reciclagem ou retornarão para o produtor, acontecendo, nesse 

caso, a logística reversa. 

 

 Os resíduos recicláveis serão coletados pelas cooperativas ou associações de catadores 

contratadas pelo município para coleta seletiva pública, cujos galpões de triagem forem 

os mais próximos, para seu processamento. 

 

 A guarnição do serviço deverá ser composta por Supervisor, Operadores de pá-

carregadeira, Operador/motorista de caminhão basculante, operador/motorista de 

veículos do tipo poli guindastes duplos e caminhões roll on roll off, Encarregados e 

Agentes de Limpeza, em número definido conforme planejamento elaborado pela 

Licitante vencedora. 

 

 Os integrantes da equipe deverão portar durante a execução dos serviços, os EPI’s – 

Equipamentos de proteção individual obrigatórios para o desempenho da atividade. 

 

 O controle dos serviços será realizado através da pesagem dos resíduos transportados 

em balança localizada no Sistema de Tratamento e Disposição Final e nos Galpões de 

Triagem a serem implantados no Município de Cuiabá, sendo esta aferida por órgão 

competente. O peso apurado por viagem é lançado em planilha de totalização diária, 

onde deverão constar as datas, horário, procedência dos resíduos (com discriminação 

do ECOPONTO) e peso bruto, tara do veículo e peso líquido, no caso de RCC e 

volumos. A finalidade do controle é o acompanhamento estatístico do serviço e da 
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geração de resíduos no Município, assim como avaliar o desempenho da 

Concessionária com relação as suas proposições. 

 

 Deverão ser implantados 10 ECOPONTOS durante o período da Concessão, conforme 

cronologia estabelecida no Quadro 6. 

 

 A Concessionária deverá providenciar o Licenciamento Ambiental relativo à 

implantação dos ECOPONTOS. 

 

Quadro 6 – Quantidade de ECOPONTOS a ser implantados em Cuiabá no Período de Concessão. 

 

Fonte: PMSB/PGIRS Cuiabá (2013) - Revisado. 

 

7.5. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

 

Período da Concessão Quantidade de ECOPONTOS

Ano 1 -

Ano 2 1

Ano 3 1

Ano 4 -

Ano 5 1

Ano 6 1

Ano 7 -

Ano 8 -

Ano 9 1

Ano 10 1

Ano 11 -

Ano 12 -

Ano 13 -

Ano 14 1

Ano 15 1

Ano 16 -

Ano 17 -

Ano 18 -

Ano 19 -

Ano 20 -

Ano 21 -

Ano 22 -

Ano 23 -

Ano 24 1

Ano 25 1

Ano 26 -

Ano 27 -

Ano 28 -

Ano 29 -

Ano 30 -

Total 10
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 São consideradas três fases: 

 
• 1ª FASE - Utilização da área do atual aterro que atenderá aos 06 

primeiros anos do contrato de concessão, mediante implementação de projeto 

de remediação e ampliação; 

 

• 2ª FASE – Implantação do novo Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos 

de Cuiabá nos 1º e 2º anos do contrato de concessão, com solução integrada e 

de longo prazo para valorização dos subprodutos dos resíduos sólidos, que 

atenderá no mínimo por 30 anos, ou seja, até o final de contrato, com início 

das operações previsto para o 3º ano de concessão; 

 

• 3ª FASE – Implantação do novo Aterro Sanitário no período do 5º e 6º anos, 

com início das operações previsto para o 7º ano do contrato de concessão. 

 

7.5.1. 1ª FASE: REMEDIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E OPERAÇÃO DO ATUAL 

ATERRO SANITÁRIO 

 

 Solução transitória, que terá duração aproximada de 6 anos, enquanto não se conclui a 

instalação do novo Sistema de Tratamento e Disposição Final, e que utilizará, para 

disposição dos resíduos domiciliares e resíduos do serviço de saúde do município 

previamente tratados, a área onde atualmente está situado o Aterro Municipal de 

Cuiabá, na Estrada Balneário Letícia, Km 6, s/n, Bairro Barreiro Branco (antiga estrada 

Coxipó do Ouro), o que se justifica pelo abaixo relatado: 

 

• A prefeitura firmou com o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), obrigando-se a 

remediar o atual sitio de disposição final e substituí-lo nova área. 

• O Termo de Ajustamento de Conduta determina ainda os prazos para a elaboração 

dos projetos necessários para a operação do atual aterro, bem como delimita prazos 

para apresentação da nova área. 

• Ainda, conforme exposto no Termo  de  Ajustamento  de  Conduta  e corroborado 

na atual Licença de Operação do Aterro Municipal sob o Nº 306902/2013, vigente 

até o 11/07/2016, e respaldada pelo Parecer Técnico Nº 74375 / CGRS / SUIMIS / 

2013, o aterro atual continuará a receber os resíduos sólidos domiciliares e de 

serviços de saúde tratados, desde que sua operação seja realizada de maneira 

tecnicamente adequada e, seja   realizada   a   sua   recuperação   e   remediação,   

afim   de   não interromper a disposição dos resíduos sólidos urbanos no município 
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de Cuiabá, conforme cláusula 1.2 "com relação ao atual aterro sanitário" do 

documento  formalizado  nos  autos  de  Inquérito  Civil  Nº  000679-002/2008, até 

que seja concluído o licenciamento e implantação do novo sistema de tratamento e 

disposição final dos rejeitos urbanos junto ao órgão ambiental competente. 

• A área já é utilizada para destinação de resíduos, o que limita o seu uso para outras 

aplicações. 

• A atual localização do aterro municipal é afastada de aglomerações urbanas, 

conforme limites estabelecidos na legislação. 

• É impositiva a continuidade do uso do atual aterro enquanto se viabiliza a 

implantação do novo Sistema de Tratamento e Disposição Final, em face da 

ausência de alternativas imediatas para recebimento dos resíduos gerados pelo 

Município. 

 

7.5.1.1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NA 1ª FASE 

 

 Consiste na remediação da área, com a implementação do projeto técnico fornecido 

pelo Município, concomitantemente a manutenção e operação ambientalmente 

adequada do Aterro Sanitário Municipal de Cuiabá. Tem como objetivo permitir a 

disposição final ambientalmente adequada de todos os RESÍDUOS SÓLIDOS 

COMUNS originados no Município de Cuiabá durante o prazo da concessão, não 

excluindo o tratamento adequado das substâncias geradas neste processo, tais como 

lixiviados (chorume) e gases. 

 

 A Concessionária será responsável pela operação, manutenção, encerramento e 

monitoramento do ATERRO atual até o início de operação do novo Sistema de 

Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos, que será implantada em área 

indicada e cedida pelo MUNICÍPIO.  

 

 Uma vez fornecido o Projeto Técnico de Remediação e Ampliação do Aterro Sanitário 

atual, a Concessionária será responsável pela sua implementação, além de  elaboração 

de projetos executivos complementares, se for necessário, conforme as condições 

aprovadas pelos órgãos ambientais competentes. 

 



 

42 
 

 Durante todo o período da Concessão a Concessionária será responsável pela 

manutenção e monitoramento do referido ATERRO.  

 

 A operação da unidade deverá atender a todas as regulamentações vigentes, consistindo 

minimamente nas seguintes etapas: 

 

• Recepção dos resíduos classe II A – NBR 10.004/ABNT; 

• Pesagem dos caminhões na  entrada  e  saída  para  o  controle  dos quantitativos dos 

resíduos sólidos recebidos na unidade; 

• Descarga do veículo coletor de resíduos em área definida para a operação 

diária; 

• Espalhamento e compactação dos resíduos com auxílio de trator de esteira; 

• Recobrimento diário  dos  resíduos  com  uma  camada  de  terra  ou material 

inerte. 

 

 Também é parte integrante das operações do aterro na 1ª Fase: 

 

• A manutenção contínua das estruturas de drenagem de chorume, de gases e de 

águas pluviais; 

• A recomposição de taludes; 

• A coleta e tratamento dos efluentes líquidos, com a substituição do sistema de 

tratamento de efluentes existente; 

• A manutenção dos acessos; 

• A manutenção do sistema de segurança; 

• A realização periódica das atividades de monitoramento do aterro, tais como: 

 Monitoramento das águas superficiais; 

 Monitoramento das águas subterrâneas; 

 Monitoramento do chorume gerado no maciço de resíduos; 

 Monitoramento do efluente tratado na unidade de tratamento de chorume;  

 Monitoramento da qualidade das águas dos poços de monitoramento 

localizados na área do aterro; 

 Monitoramento geotécnico do maciço do aterro. 
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 A Licitante deverá elaborar o planejamento das obras e operações, incluindo os 

investimentos e custos operacionais do Aterro Sanitário para todo o período da 1ª Fase, 

tendo em vista a previsão de crescimento populacional e da evolução per capita da 

geração de RSU no Município de Cuiabá, constante no PGIRS, a implantação  e  

desenvolvimento  da  coleta  seletiva,  os impactos do Programa de Educação 

Ambiental do município, além de outras informações que julgar apropriadas, conforme 

os itens do Anexo III. 

 

 A Licitante deverá prever a disponibilidade de instalações administrativas,  oficina, 

almoxarifado, galpão de manutenção  de  máquinas, auditório, unidade de lavagem de 

caminhões, balança, unidade de tratamento de efluentes líquidos, bem como as 

estruturas de captação de gases, chorume e águas pluviais, compatíveis com o 

adequado funcionamento da unidade. 

 

 Para suporte à execução dos serviços, deverão ser previstos todos os equipamentos 

necessários, devidamente dimensionados conforme planejamento elaborado pela 

Licitante.  

 

 A guarnição do serviço deverá ser composta por Supervisor, Apontador, Motorista, 

Operadores de trator de esteira, pá-carregadeira, retroescavadeira e de escavadeira 

hidráulica, Operador/motorista de caminhão basculante, Operador de autoclave e 

triturador, e Agentes de Limpeza, em número definido conforme planejamento 

elaborado pela Licitante. 

 

 Os integrantes da equipe deverão portar durante a execução dos serviços, os EPI’s – 

Equipamentos de proteção individual obrigatórios para o desempenho da atividade. 

 

 O controle dos serviços será realizado através da pesagem dos caminhões na entrada e 

saída em balança rodoviária instalada no local, sendo esta aferida por órgão 

competente, para o controle dos quantitativos dos resíduos sólidos recebidos na 

unidade. O peso apurado por viagem é lançado em planilha de totalização diária, onde 

deverão constar as datas, horário, procedência dos resíduos, peso bruto, tara do veículo, 

peso líquido, placa do veículo transportador e identificação da Licitante vencedora. A 

finalidade do controle é o acompanhamento estatístico do  serviço  e  da  geração  de  
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resíduos  no Município, além de compor importante índice para avaliação do 

desempenho dos serviços concedidos. 

 

 As Etapas a serem consideradas na 1ª FASE são as seguintes:  

 

• Pré-implantação: período considerado para realização dos estudos e ajustes dos 

projetos técnicos de Remediação e Ampliação do Aterro Sanitário existente 

fornecidos pelo município e conclusão do LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 

concomitante as operações, que não poderão ser interrompidas.  

• Implantação: envolve a construção física das obras de remediação e preparação para 

recepção dos resíduos sólidos no ATERRO SANITÁRIO atual, já no contexto da 

implementação do projeto remediação e ampliação, concomitante as operações, que 

não poderão ser interrompidas.   

• Operação: etapa na qual o ATERRO SANITÁRIO atual recebe RSU continuamente, 

de forma técnica e ambientalmente adequada.  

• Encerramento: período destinado à realização das obras para encerramento das 

atividades de aterramento segundo as normas ambientais vigentes.  

• Pós-encerramento: fase caracterizada pelo monitoramento do ATERRO 

SANITÁRIO, após a etapa de encerramento.  

 

 Ainda na primeira fase, no 1º ano, deverá ser implantada a unidade de tratamento de 

RSS por autoclavagem seguida de sistema de descaracterização dos resíduos tratados.  

 

 O sistema de tratamento a ser implantado deve permitir: 

• Alto grau de eficiência em desinfecção; 

• Baixo impacto ambiental; 

• Operação simplificada; 

• Baixo custo de investimento; 

• Baixo custo operacional. 

 

 Após  o  processo  de  autoclavagem,  os  resíduos  já  desinfectados  deverão passar 

por um sistema de trituração, para descaracterização dos resíduos, capaz de transformar 

o resíduo perfuro-cortante (Classe E, conforme Resolução CONAMA 358/2005) em 

resíduo comum (Classe D, conforme Resolução CONAMA 358/2005), passível de ser 

descartado em aterro sanitário. 
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 A operação da Unidade de Tratamento de RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

deverá consistir, minimamente, das seguintes etapas: 

 

• Recebimento dos resíduos em recipientes apropriados; 

• Armazenamento temporário dos resíduos em área de espera; 

• Inativação dos microrganismos por autoclavagem; 

• Descaracterização dos resíduos perfuro-cortantes (Classe E) por meio de trituração; 

• Armazenamento temporário do RSS inativado para posterior disposição final no 

aterro de rejeitos, operação que deverá ser previamente ratificada pelo órgão 

ambiental responsável. 

 

 A licitante deverá elaborar o planejamento referente à implantação do sistema de 

tratamento de RSS e sua operação, conforme itens do Anexo III. 

 

 Também na primeira fase, no 2º ano, será implantada a unidade de triagem e 

beneficiamento de RCC, que permita a valorização dos resíduos e a redução dos 

resíduos aterrados. 

 

 No processo de recebimento dos RCC na unidade o material deverá passar por uma 

inspeção que garantirá a qualidade do produto final. 

 

 O beneficiamento poderá ser por Sistema de Britagem, constituído por britador de 

mandíbulas que desagrega os resíduos deixando-os em varias dimensões, aliados a 

Sistema de Peneiras, onde os agregados são selecionados por um sistema vibratório de 

peneiras e saem pelos transportadores de correias em granulometrias diferentes. 

 

 Deverá ser elaborado planejamento das obras e serviços considerando o beneficiamento 

dos seguintes materiais:  

 

• Concretos e rochas naturais: resíduos de vigas, pilar, peças moldadas em 

concreto, pedras em seu estado natural, blocos de concreto e outros. 

• Argamassa: compostos de areia, cal e cimento. 
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• Cerâmica: blocos e telhas de cerâmica, tijolos de barro, placas e lajes de 

cerâmica, azulejos e pisos de cerâmica, tubulações e louças de cerâmicas e 

outras matérias compostas por cerâmica. 

• Madeira: Paletes de madeira, vigas, caibros, ripas e demais peças de madeira. 

 

7.5.2. 2ª FASE: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS COM 

TECNOLOGIA DE GERAÇÃO DE SUBPRODUTOS E REDUÇÃO DE 

RESÍDUOS ATERRADOS 

 

 Solução integrada e de longo prazo, que atenderá no mínimo 30 anos, e utilizará, para 

tratamento dos resíduos sólidos urbanos no município, uma área identificada pelo 

Poder Concedente, o que se justifica pela: 

 
• A Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  (PNRS),  lei  federal  nº 12.305/2010, 

em seu artigo 7º define como um dos seus objetivos a “não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição 

final ambientalmente adequada dos rejeitos”. A PNRS reforça este posicionamento 

quando, em seu artigo 9º, ao listar as diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, 

afirma que “na gestão  e  gerenciamento  de  resíduos  sólidos,  deve  ser observada 

a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos”. Por fim, a PNRS estabeleceu o prazo até 1º de agosto de 2014 para a 

destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos através do seu artigo 54, 

quando diz: “A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o 

disposto no § 1º do art. 9º, deverá ser implantada em  até  4  (quatro)  anos  após  a  

data  de  publicação  desta  Lei”. Atualmente está em discussão, na esfera 

legislativa, a ampliação deste prazo, para atendimento à grande maioria dos 

municípios brasileiros, que não conseguiram se adequar em tempo. Dentro deste 

cenário, para que o Município de Cuiabá assuma a vanguarda na adequação aos 

princípios de sustentabilidade formalizados através da PNRS, é prevista a 

implantação de um Sistema de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos. 

Trata-se de um equipamento público capaz de, dentro dos princípios da viabilidade 

econômica e   ambiental,   proporcionar a valorização dos resíduos através de 

tecnologia de geração de subprodutos como energia, combustível, composto 

orgânico, itens recicláveis, crédito de carbono, entre outros, e a disposição 
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adequada dos rejeitos por conseguinte minimizados, aos diversos tipos de resíduos 

sólidos gerados por Cuiabá e sua área de influência. 

 
 O Sistema de Tratamento proposto deverá proporcionar: 

 
• O máximo aproveitamento dos resíduos, com redução de massa e aproveitamento 

dos subprodutos;  

• A valorização do resíduo, possibilitando o aproveitamento dos seus componentes 

orgânicos e passiveis de reciclagem;  

• O aproveitamento dos materiais presentes nos resíduos domiciliares em processos 

tais como reciclagem, valorização da fração orgânica, aproveitamento energético e 

outros;  

• A agregação de valor econômico aos subprodutos resultantes dos processos de 

aproveitamento do sistema proposto, de forma a reduzir os custos do tratamento e 

disposição final de resíduos;  

• A diminuição de passivos ambientais.  

 

7.5.2.1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO NA 2ª FASE 

 
 
 Consiste na implantação do novo Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos, que 

deverá estar em operação a partir do 6º ano do contrato. 

 

 O novo Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos deverá reunir, num só local e de 

maneira integrada, as seguintes unidades: 

 
• Unidade de tratamento e valorização de resíduos recicláveis secos e 

orgânicos, com tecnologia que garanta agregação de valor aos 

subprodutos e o envio apenas de rejeitos para o Aterro Sanitário; 

• Unidade para tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); 

• Unidade de Triagem e Beneficiamento de Resíduos da Construção e 

Demolição provenientes dos serviços públicos de coleta, prioritariamente, 

dos ECOPONTOS; 

• Aterro sanitário de rejeitos, empregando as técnicas mais adequadas de 

proteção ao meio ambiente; 

• Laboratórios de análises  para  acompanhamento  dos  processos  e 

desenvolvimento de tecnologias aplicáveis; 

• Centro de treinamento com auditório para palestras.  
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 A Licitante deverá descrever a solução técnica proposta para o tratamento de resíduos 

sólidos domiciliares (RSD), tendo-se como base a implantação de linhas de separação 

mecânica para RSD provenientes da coleta indiferenciada dos resíduos, para posterior 

exploração do mesmo, devendo apenas os rejeitos ser dispostos no aterro sanitário.  

 

 Não serão permitidas tecnologias de tratamento térmico com o propósito de redução 

dos resíduos aterrados, sem agregação de valor. 

 

 A Licitante deverá apresentar a tecnologia proposta para valorização dos resíduos secos 

recicláveis e compostáveis, com agregação de valor aos subprodutos, tendo em vista 

que apenas os rejeitos deverão ser encaminhados à disposição final em aterro sanitário. 

 

 A Licitante deverá apresentar a concepção (descritiva e gráfica) do sistema proposto 

identificando a solução relativa à valorização dos subprodutos provenientes do sistema 

de tratamento, para os quais deverão ser especificados a forma de retorno ao ciclo 

produtivo, não sendo permitido a disposição dos subprodutos processados no aterro 

sanitário, o qual deverá receber apenas os rejeitos provenientes do sistema de 

tratamento. 

 

 O processo tecnológico a ser proposto pela licitante deverá gerar uma quantidade de 

rejeitos a serem aterrados igual ou inferior a 35% da quantidade de resíduos que 

adentrarem a planta de processo. 

 

 A Licitante deverá identificar de forma clara e detalhada o processo definido para o 

retorno dos subprodutos ao ciclo produtivo, garantido a sua efetiva valorização.  

 

 A área para implantação do sistema de tratamento será indicada e fornecida pelo 

município. 

 

 Prevê-se a implantação do sistema de tratamento de resíduos no mesmo complexo do 

novo aterro sanitário, a qual será definida no EIA/RIMA em andamento no Município, 

com previsão de conclusão até Fevereiro de 2016. 

 

 O âmbito da intervenção deve envolver:  
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• Fornecimento, montagem e manutenção de todo o equipamento mecânico, 

eletromecânico e elétrico.  

• Execução das redes técnicas associadas a esta instalação, rede elétrica e rede de 

comunicação entre equipamentos. 

• Execução das edificações civis. 

 

 A Licitante deverá elaborar o planejamento das obras e operações, incluindo os 

investimentos e custos operacionais do novo Sistema de Tratamento de Resíduos 

Sólidos para todo o período da concessão, tendo em vista a previsão de crescimento 

populacional e da evolução per capita da geração de RSU no Município de Cuiabá, 

constantes no PGIRS, a implantação e desenvolvimento  da  coleta  seletiva,  os 

impactos do Programa de Educação Ambiental do município, além de outras 

informações que julgar apropriadas. 

 

 A Licitante deverá prever a disponibilidade de instalações administrativas, oficina, 

almoxarifado, galpão de manutenção de  máquinas, auditório, unidade de lavagem de 

caminhões, balança, entre outros elementos essenciais ao bom funcionamento do 

sistema. 

 

 Os processos tecnológicos envolvidos no sistema de tratamento proposto deverão ter 

como limite de emissão de efluentes e gases os parâmetros definidos nas legislações 

Federais e Estaduais vigentes. 

 

 No desenvolvimento, implantação e operação do sistema proposto deverão ser atendidas 

todas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), legislação 

ambiental aplicável e demais normas pertinentes.   

 

 Será exigido seguro de performance do empreendimento que garanta prazo de implantação, 

operação adequada, desempenho e eficiência propostos. Esse seguro garantirá à 

Municipalidade a indenização no caso de não cumprimento das exigências impostas.  

 

 As licitantes deverão apresentar o projeto de concepção do sistema com as alternativas 

tecnológicas tecnicamente consistentes, compatíveis com as legislações 
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(Federais/Estaduais), considerando-se as diretrizes de aproveitamento de materiais e de 

valorização constantes neste Anteprojeto.  

 

 O projeto deve apresentar a descrição dos processos e alternativas tecnológicas por fase do 

processo, classe e tipos de resíduos, destacando as vantagens e desvantagens, capacidade 

operacional, capacidade mínima e máxima em cada uma das etapas de operação, 

justificando-se o dimensionamento e modularização se houver.  

 

 O projeto deve caracterizar os sistemas físicos, físico-químicos, biológicos e bioquímicos, 

dimensionar os efluentes e subprodutos, efluentes líquidos, pastosos, gasosos de qualquer 

natureza, explicitando o tratamento e a destinação final desses materiais.  
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 O projeto deve apresentar o fluxograma com o balanço de massa, a produtividade bruta e 

líquida em termos de geração de subprodutos (tonelada processada/quantidade de 

subproduto) e dados da evolução da produtividade.  O projeto também deve detalhar todos 

os equipamentos e processos de apoio que façam parte da linha de produção direta e 

descrever as ações de manutenção periódicas e corretivas previstas no processo, bem como 

apresentar cronograma simplificado de manutenção preventiva, ações relacionadas à 

limpeza, trocas rotineiras de equipamentos e peças.  

 

 As Etapas a serem consideradas na 2ª FASE são as seguintes: 

  

• Pré-implantação: período considerado para realização dos estudos e elaboração dos 

projetos executivos, LICENCIAMENTO AMBIENTAL em  área indicada pelo 

Município.  

• Implantação: envolve a construção física e instalações de equipamentos do 

SISTEMA DE TRATAMENTO proposto.  

• Operação e Manutenção: etapa na qual o SISTEMA DE TRATAMENTO recebe 

RSU continuamente.  

• Monitoramento: período concomitante a operação, caracterizado pelo controle das 

atividades do SISTEMA DE TRATAMENTO segundo as normas técnicas e 

ambientais vigentes.  

 

7.5.3. 3ª FASE: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO NOVO ATERRO 

SANITÁRIO 

 

 A Licitante deverá elaborar o PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO 

NOVO ATERRO SANITÁRIO, com base nos quantitativos de resíduos que serão 

dispostos no novo aterro e a vida útil igual ou superior a vigência do contrato de 

concessão, considerando as normas técnicas pertinentes e todos os requisitos e 

exigências do órgão ambiental licenciador do empreendimento.  

 

 O novo aterro sanitário terá sua área definida e fornecida pelo município, mediante os 

resultados dos trabalhos de elaboração do EIA/RIMA, com previsão de conclusão para 

Fevereiro/2016. 
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 O projeto de implantação do novo Aterro Sanitário deverá ser o resultado dos estudos a 

serem desenvolvidos pela Licitante vencedora focando especificamente o terreno 

designado pelo Poder Concedente, e suas interferências. 

 

 O planejamento proposto para a implantação do novo aterro sanitário deverá abordar, 

entre outros, os temas abaixo relacionados, descrevendo os procedimentos que serão 

empregados após a definição da nova área pelos estudos do EIA/RIMA:  

 

• Com Relação ao Levantamento Topográfico Cadastral e Planialtimétrico 

 O projeto do novo aterro sanitário necessita, como subsídio primário, o 

conhecimento da extensão da propriedade e sua conformação topográfica, de 

forma a subsidiar todas as decisões quanto ao aproveitamento da mesma. 

Dentre esses aspectos devem ser destacados a definição da geometria dos 

aterros, a delimitação das áreas de empréstimo, a definição das áreas de 

barreira vegetal, o arranjo geral da implantação das áreas de disposição de 

resíduos, das edificações, das vias de acesso internas, etc. 

 Esse levantamento deverá apresentar diversos “layers” com informações como 

curvas de nível, drenagem (rios, córregos, açudes, etc.), vias de acesso, 

vegetação (mata, macega, cultura, etc), cortes, talude, afloramento de rocha, 

cercas, etc. Essa planta é georeferenciada, contando com coordenadas UTM. 

• Com Relação as Sondagens de Investigações e Ensaios 

O conhecimento das características do subsolo onde se implantará o novo aterro 

sanitário é de fundamental importância uma vez que permite o conhecimento da 

capacidade de suporte do solo, suas características como material de empréstimo, a 

determinação da posição do lençol freático, a determinação da condutividade 

hidráulica, a eventual determinação do topo rochoso, enfim gera uma série de 

informações que permitem uma primeira avaliação sobre a adequabilidade da área 

para a implantação de um aterro sanitário. 

Assim, dada a importância do real conhecimento dessas condicionantes para a 

definição das diretrizes de projeto e operação do aterro sanitário, incluindo, dentre 

muitos outros, a capacidade de suporte e as condições de permeabilidade para o 

estabelecimento dos sistemas necessários para impermeabilização, deverá ser 

elaborada uma campanha de investigação geotécnica, tendo como instrumento basilar 

e complementar os trabalhos do EIA/RIMA que estarão disponibilizados no momento 

de sua aprovação pelo órgão ambiental competente.  
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• Essa campanha deverá contemplar 

 Sondagens à percussão e furos a trado; 

 Execução de ensaios de infiltração “in situ”; 

 Coleta de amostras de solo e; 

 Elaboração de conjuntos de ensaios em laboratório, considerando: determinação 

do peso específico natural; análise granulométrica completa com sedimentação; 

determinação da umidade higroscópica natural; ensaios de compactação Proctor 

Normal, sem reuso do material; determinação dos Limites de Atterbeg e; ensaios 

de permeabilidade a carga constante (em laboratório) sobre corpo de prova 

moldado compactado, próximo à condição de Gcmáx. 

 

• Com Relação a Limpeza do Terreno e Serviços Iniciais de Terraplanagem 

A correta e efetiva drenagem das fundações das áreas de implantação das células de 

disposição de lixo é fundamental para assegurar a qualidade dos serviços de 

impermeabilização e a garantia de não se constituir eventuais planos de fraqueza.  

Deverá contemplar a limpeza da camada superficial, incluindo os serviços de 

desmatamentos e destocamentos, devendo ser realizada em total observância ao 

determinado pelo Projeto Executivo e todas as diretrizes estabelecidas pelo Poder 

Concedente, devendo ser efetivada mediante a prévia marcação dos "off-sets" pela 

equipe de topografia. 

Os limites desses serviços deverão atender à projeção de intervenção a cada etapa, 

definindo-se uma sobre largura mínima adicional de 3 metros em todos os limites do 

aterro, exceto se determinado em contrário em obra em função de feições 

diferenciadas. 

Neste sentido deve ser ressaltado que esses serviços deverão se ater somente às etapas 

planejadas no plano de avanço a ser aprovado pelo Poder Concedente, ou seja, não se 

deverá implementar quaisquer decapagens ou, desmatamentos, fora dos limites 

estritamente necessários pois, caso contrário, poderá resultar áreas desnudas 

totalmente susceptíveis à ação de intempéries, decorrendo erosões laminares ou por 

sulcos, tendo como agravante a possível existência de blocos de rocha. Esses blocos 

de rocha deverão exigir, sempre que julgado necessário em obra, a prévia avaliação 

de especialista geotécnico e/ou geólogo, de maneira a não se ter riscos de 

desconfinamento ou instabilidade dos mesmos. 
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O controle geométrico desses serviços deverá ser efetivado por meio de aparelhos 

topográficos, observando-se os alinhamentos, cotas e inclinações dos taludes, 

previamente determinados quando do término dos trabalhos de limpeza do terreno. 

Todos os trabalhos deverão ser conduzidos em conformidade ao estabelecido nas 

Especificações Técnicas. 

• Com Relação a Drenagem de Águas Sub-Superficiais 

A drenagem das fundações visa impedir o desenvolvimento de sub-pressões de água 

sob a pilha de lixo, especificamente sob o sistema de impermeabilização e, 

complementarmente, não permitindo a ocorrência de erosões internas com a remoção 

progressiva da fração fina do solo, que poderia implicar no colapso da fundação. 

A locação desses drenos considera as feições locais avaliadas pelo levantamento 

topográfico da área, por mapeamentos de superfície de hidrogeólogo e inferidos das 

várias investigações geotécnicas executadas.  

Nesse sentido, considerando que o aterro sanitário desenvolver-se-á segundo um 

rigoroso plano de avanço de ocupação de alteamento de suas células, ao longo do 

plano de concessão, o projeto desse sistema também deve ser estabelecido segundo 

etapas. 

• Com Relação aos Drenos Principais 

Os drenos principais deverão contemplar uma seção composta por tubos de concreto 

armado, envoltos por material granular em brita, contando com revestimentos com 

manta geotêxtil tipo bidim OP-30 ou similar. 

Esses drenos estarão submetidos a diferentes amplitudes de esforços solicitantes, em 

função da altura do maciço sanitário em cada posição. Diante dessas pressões os tubos 

drenos terão que, imprescindivelmente, contar com sistemas diferenciados de 

embasamento, de maneira a garantir a sua integridade a longo prazo.  

• Com Relação Tapete Drenante 

Deverá ser executado em áreas de influência dos diversos drenos considerados,  

considerando as feições específicas de cada local. 
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As areias deverão ser grossas e uniformes, lavadas, isentas de matéria orgânica, solos 

ou outros materiais que possam vir a prejudicar o seu desempenho hidráulico. 

Deverão ser lançadas em camadas de 20 cm e compactadas por intermédio de placa 

vibratória. 

• Com Relação às Caixas de Passagem 

Nas derivações dos vários segmentos de drenagem, deverão ser executadas caixas de 

passagem em concreto armado, devidamente dimensionadas para os diferentes 

esforços solicitantes, decorrentes das alturas variáveis do aterro sanitário 

sobrejacente.  

Tem por função garantir a mudança da direção preconizada em projeto, sem prejuízo 

das ligações entre os vários segmentos de tubo. As suas dimensões serão função das 

obliquidades dos tubos de ligação a montante e jusante da caixa. 

• Com Relação a Caixa Final de Recepção 

Implantação de uma caixa de recepção de monitoramento a jusante dos drenos, que 

permitirá todos os procedimentos de coleta de águas para fins de encaminhamento 

para análise periódica em laboratório, cujos laudos poderão ser encaminhados 

rotineiramente ao Órgão Ambiental, integrando o sistema de monitoramento 

ambiental do aterro sanitário. 

Apresentará também importante função de derivação do dreno principal, para 

posterior encaminhamento para restituição dessas vazões ao corpo receptor. 

• Com Relação ao Fornecimento de Solo e Execução de Aterro Compactado 

A exploração será rigorosamente planejada, considerando manter sempre uma reserva 

estratégica operacional.  

O material de jazida poderá ser proveniente de exploração dentro dos terrenos do 

aterro sanitário, obtido da utilização dos materiais de cobertura a serem recebidos no 

aterro sanitário, além da garantia de jazida externa, previamente avaliada por 

mapeamento de superfície por engenheiro geotécnico e geólogo. 

• Com Relação a Execução de Aterro Compactado 
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O desenvolvimento dos trabalhos de aterro propriamente dito, tem como referência 

básica executar um aterro de base, nos locais definidos pelos projetos ou onde se 

julgar conveniente pela Fiscalização. 

Nos locais previstos à instalação de geomembranas, estas deverão estar protegidas 

com uma cobertura de solo, após a sua instalação. 

No caso de se prever chuvas, a praça compactada deverá ser rapidamente selada com 

auxílio de rolos lisos. 

As camadas a serem compactadas deverão estar necessariamente nas faixas de 

umidade de projeto, observando que aquelas que se tornarem muito úmidas deverão 

ser arejadas por meio de escarificadores das motoniveladoras ou grade de discos 

(tracionada por tratores de pneus). As superfícies muito secas deverão ser 

escarificadas e umedecidas por caminhões irrigadeira. 

O grau de compactação mínimo das camadas compactadas será de 98% do PN, 

avaliado conforme determinado na Norma NBR - 7182 - Solo: Ensaio de 

Compactação. 

O controle geométrico deverá ser desenvolvido com base em levantamentos 

topográficos das seções transversais acabadas, respeitando desvios menores que 0,05 

m. 

O controle de compactação no campo deverá ser efetuado por intermédio de ensaios 

tipo Hilf-Proctor, executados em um número mínimo de 1 ensaio a cada 1000 m3, 

sem reuso do material. 

Para balizamento do controle de compactação, deverão ser executados ensaios de 

compactação Proctor Normal no mínimo a cada 2.500 m3 e sempre que se tiver 

materiais diferenciados ou a critério da Fiscalização. Esses ensaios serão executados 

com no mínimo 5 pontos e sem reuso do material. 

No caso de solos argilosos para as camadas de impermeabilização deverão ser 

previstos ensaios de permeabilidade a carga variável em laboratório, em corpos de 

prova compactados moldados. 

Esse procedimento de avaliação por intermédio de ensaios laboratoriais deverá ser 

aplicado não só para a jazida local como para a jazida externa. 
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• Com Relação Obras de Infraestrutura do Aterro Sanitário 

 

 Dreno Testemunho  

Objetivando controlar o sistema de impermeabilização deverá ser implantado 

dreno testemunho sob a camada impermeabilizada, com função de conduzir o 

líquido que venha transpor a barreira de proteção, podendo identificar falhas de 

rompimento dessa proteção, possibilitando sua recuperação e evitando 

contaminação do solo e das águas subterrâneas.  

 Impermeabilização de Fundação 

Deverá ser impermeabilizada toda a superfície de fundação, de maneira a impedir 

que os percolados do lixo atinjam o solo. 

A impermeabilização das fundações deverá contar com um sistema de múltiplas 

barreiras, além de um sistema de drenagem do chorume que evite a sua 

acumulação e o crescimento das pressões de líquidos e gases no interior da pilha 

de aterro.  

As múltiplas barreiras deverão ser instaladas sobre o terreno limpo, isento de solos 

vegetais ou de baixa capacidade de suporte ou ainda outros obstáculos tais como 

troncos, raízes ou pontas de rocha. As múltiplas barreiras deverão se constituir 

minimamente por camada de manta geossintética em PEAD, com espessura de 

2mm, e camada de impermeabilização com mistura de solo-bentonita terá 

espessura de 0,80 m e deverá ser composta de uma mistura de solo e bentonita 

sódica (5%) distribuído em 4 camadas de 0,20 m cada e devidamente compactado. 

Essas camadas tem o objetivo de evitar contaminação do solo e águas caso ocorra 

rupturas ou rasgo na manta. 

 Drenagem de Chorume na Fundação 

Esse sistema deverá contar com drenos de chorume principais e secundários, da 

mesma maneira que os drenos de nascentes, devidamente dimensionados para as 

diferenciadas solicitações que ocorrerão ao longo do plano de assentamento. 

É importante frisar que os alinhamentos designados em projeto, a serem 

corroborados no projeto executivo, poderão ser ajustados em função da topografia 



 

58 
 

remanescente dos serviços de instalação dos serviços de tratamento de fundação e, 

ademais, considerando sempre que ocorrerão de forma simultânea com as 

atividades de impermeabilização, visto que nesses drenos serão instaladas mantas 

duplas em PEAD, 2mm. 

A garantia de sua integridade e funcionalidade hidráulica são fatores que têm que 

ser imprescindivelmente respeitados.  

Dentro da garantia que se dever estabelecer no projeto, é importante a adoção de 

um fator de segurança. 

Deve ser considerado o aspecto da íntima interligação dos drenos de fundação com 

o sistema de drenagem de gases, uma vez que se constata a correlação entre a 

drenagem desses efluentes. Ou seja, uma condição de drenagem ineficiente de um 

poderia acarretar a perda de funcionalidade do outro. Assim, os drenos verticais de 

gases deverão ser diretamente interligados a esses drenos de fundação de modo a 

garantir, desde a primeira célula de lixo, a exaustão dos gases para a superfície, 

para queima e aproveitamento, e a drenagem do chorume para o devido 

tratamento. 

 Drenagem de Gases na Fundação 

O sistema de drenagem de gases deve ser implementado desde a fundação, a partir 

do momento em que se preconiza um sistema intimamente interligado.  

Nesse sentido, o dreno vertical apresenta-se com dupla função, de drenagem 

ascensional de gases para a superfície e de chorume para os drenos de fundação. 

 Drenagem de Águas Pluviais 

Os serviços de drenagem de águas pluviais contemplam todas as atividades e 

elementos que garantem a qualidade dos serviços operacionais junto às praças de 

disposição de resíduos, aos acessos operacionais e das próprias células de 

disposição, de modo a evitar processos de infiltração junto às células, garantindo a 

segurança geotécnica e a minimização de vazões de chorume. Assim sendo, o 

plano de implantação do sistema de drenagem de águas pluviais deverá estar 

intimamente associado ao plano de desenvolvimento das operação das células de 

resíduos. 
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 Sistema de Tratamento dos Efluentes Líquidos 

A Licitante deverá apresentar a proposta relativa à tecnologia a ser aplicada no 

tratamento e disposição final dos efluentes, considerando o atendimento as normas 

técnicas e legislação previstas para o lançamento de efluentes vigentes (CONAMA 

Nº357/2005 e CONAMA Nº 430/2011). Caso os estudos do EIA/RIMA defina o 

local do novo aterro em área contígua ao atual, poderá ser avaliada a possibilidade 

de construção de um sistema único, compatibilizando-o com o Projeto de 

Remediação e Ampliação em processo de aprovação na SEMA/MT. 

 

 O planejamento deverá conter a concepção do projeto do novo aterro sanitário, os 

métodos construtivos e as rotinas operacionais da proposição. 

 

 Para suporte à execução dos serviços, deverão ser previstos equipamentos 

dimensionados conforme planejamento elaborado pela Licitante e passíveis de 

compartilhamento com outras unidades do novo Sistema de Tratamento, desde que não 

prejudique a eficiência de sua operação. 

 

 A guarnição do serviço deverá ser composta minimamente por Engenheiro, Supervisor, 

Apontador, Motorista, Operadores de trator de esteira, pá-carregadeira, 

retroescavadeira e de escavadeira hidráulica, Operador/motorista de caminhão 

basculante, Operador de autoclave e triturador, e Agentes de Limpeza, em número 

definido conforme planejamento elaborado pela Licitante. 

 

 Os integrantes da equipe deverão portar durante a execução dos serviços, os EPI’s – 

Equipamentos de proteção individual obrigatórios para o desempenho da atividade. 

 

 O controle dos serviços será realizado através da pesagem dos caminhões na entrada e 

saída através de balança rodoviária, sendo esta aferida por órgão competente, para o 

controle dos quantitativos dos resíduos sólidos recebidos na unidade. O peso apurado 

por viagem é lançado em planilha de totalização diária, onde deverão constar as datas, 

horário, procedência dos resíduos, peso bruto, tara do veículo, peso líquido, placa do 

veículo transportador e identificação da Licitante vencedora. A finalidade do controle é 

o acompanhamento estatístico  do  serviço  e  da  geração  de  resíduos  no Município, 

além de constituir importante instrumento de avaliação do desempenho dos serviços. 
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 As Etapas a serem consideradas na 3ª FASE são as seguintes: 

  

• Pré-implantação: período considerado para realização dos estudos e 

elaboração dos projetos e LICENCIAMENTO AMBIENTAL em área 

indicada e fornecida pelo Município.  

• Implantação: envolve a construção física do SISTEMA DE 

DISPOSIÇÃO FINAL.  

• Operação: etapa na qual o SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL recebe 

RSU continuamente.  

• Monitoramento: período concomitante a operação, caracterizado pelo 

controle das atividades do SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL segundo 

as normas ambientais vigentes.  

 

 

Quadro 7 - Estimativa da Quantidade de Resíduos para Disposição Final, Devendo ser Considerado que 

as Operações do Novo Aterro dar-se-ão a partir do 6º Ano. 
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* Incluindo os Rejeitos dos Galpões de Triagem. 

Fonte: PGIRS/Cuiabá/2013 

 

7.5.4. INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA 

REMEDIAÇÃO DO ANTIGO “LIXÃO” DE CUIABÁ 

 

 A área do antigo “Lixão” de Cuiabá, localizada na Rodovia Emanoel Pinheiro – Km 

9,  é uma questão grave de passivo ambiental no município e uma demanda do 

Ministério Público Estadual desde o ano de 1997, quando se deu o encerramento das 

atividades de disposição de resíduos naquele local, neste contexto a licitante deverá 

apresentar um plano de investigação ambiental e projeto para remediação da área do 

lixão e da sua área de influência,  priorizando ações que minimizem os impactos 

instalados ou potenciais. 

 

RDC - PERÍODO 

ANTERIOR A 

IMPLANTAÇÃO DO ST*

REJEITOS 

SISTEMA DE 

TRATAMENTO*

REJEITOS DOS 

RESÍDUOS DA 

LIMPEZA 

PÚBLICA

RSS PÓS 

TRATAMENTO
TOTAL

Ano 1 181.351 1.053 783 183.187

Ano 2 184.882 1.064 793 186.739

Ano 3 189.343 1.074 804 191.221

Ano 4 193.882 1.085 814 195.781

Ano 5 198.501 1.096 825 200.421

Ano 6 69.088 1.107 836 71.030

Ano 7 70.713 1.118 846 72.677

Ano 8 72.366 1.129 857 74.353

Ano 9 74.047 1.140 869 76.056

Ano 10 75.757 1.152 880 77.789

Ano 11 77.496 1.163 891 79.550

Ano 12 79.264 1.175 903 81.341

Ano 13 81.061 1.187 914 83.162

Ano 14 82.888 1.199 926 85.012

Ano 15 84.744 1.211 938 86.893

Ano 16 85.774 1.223 950 87.946

Ano 17 86.813 1.235 962 89.009

Ano 18 87.861 1.247 974 90.083

Ano 19 88.919 1.260 987 91.166

Ano 20 89.987 1.272 999 92.258

Ano 21 91.064 1.285 1.011 93.361

Ano 22 92.151 1.298 1.024 94.473

Ano 23 93.247 1.311 1.037 95.595

Ano 24 94.352 1.324 1.050 96.726

Ano 25 95.466 1.337 1.063 97.866

Ano 26 96.589 1.351 1.076 99.016

Ano 27 97.722 1.364 1.089 100.175

Ano 28 98.862 1.378 1.103 101.343

Ano 29 100.012 1.391 1.116 102.520

Ano 30 101.169 1.405 1.130 103.705

Total 947.959 2.167.413 36.632 28.450 3.180.454

PERÍODO DA 

CONCESSÃO

ESTIMATIVA DA QUANTIDADE T/ANO
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 O projeto de remediação deve definir as ações para a recuperação do lixão, 

priorizando as ações que ofereçam menores investimentos e prazos e que contemplem 

a recuperação ambiental da área do lixão e da sua área de influência. 

 

 Trata-se de uma área com cerca de 18 ha ocupada por lixo, localizada na Rodovia 

Emanoel Pinheiro – Km 9, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, as margens do 

córrego Ribeirão do Lipa, contribuinte da bacia do Rio Cuiabá, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 – Localização da Área do Antigo Lixão. 

 

 

Fonte: (Régis Knechtel, 2013) 

 

 A área está inserida na unidade de relevo denominada Depressão Cuiabana, possui 

uma topografia com amplitude altimétrica em torno de 25 m, entre as cotas 300 e 275 

m (Régis Knechtel, 2013).  

 

 O tema sempre foi de interesse acadêmico e alguns trabalhos de grande importância já 

foram desenvolvidos, como é o caso dos ESTUDOS GEOFÍSICOS INTEGRADOS 

REALIZADOS NO LIXÃO DE CUIABÁ (Shiraiwa, Lisovsky, Elis, Porsani, & 

Borges, 2002), Figura7, os resultados mostraram que a interpretação integrada 

geofísica-geológica permitia caracterizar a área do lixão e, consequentemente, a 

pluma de contaminação resultante do chorume originado. Os resultados dos estudos 

mostraram ainda que a pluma contaminante atingia a zona saturada. Na interpretação 

das Sondagens Elétricas Verticais, foi possível caracterizar a zona de transição solo-

rocha, definir a profundidade do topo rochoso, a profundidade do nível d'água e a 

espessura do pacote de lixo. De acordo com o trabalho, esses resultados são reflexos 
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da disposição inadequada dos resíduos, em local onde o nível freático é pouco 

profundo e nas proximidades de um córrego, de forma que ocorre o transporte de 

chorume para outros locais onde existem moradias de populações ribeirinhas, as quais 

convivem com o perigo da contaminação.  

 

Figura 6 – Área de Investigação geofísica já realizada na área do Lixão. 

  

Fonte: (Régis Knechtel, 2013) 

Figura 7 – Área de Investigação geofísica já realizada na área do Lixão. 

 

 

Fonte: (ShiraiwaI, Lisovsky, ElisII, PorsaniIII, & BorgesIV, 2002) 

 Os trabalhos a serem realizados devem abranger no mínimo o seguinte 

(DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA - UFMT, SANECAP, 2005, 2011): 

 

1. Informações Cadastrais 
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- Caracterização da área a ser recuperada - Este item contempla uma síntese da 

caracterização ambiental da área a ser recuperada, incluindo a descrição dos 

aspectos inerentes aos meios físico, biótico e antrópico. Contempla ainda uma 

síntese fotográfica desta caracterização ambiental. 

2. Levantamentos de estudos já realizados 

3. Investigação preliminar  

- Tamanho da área; 

- Forma e tempo de disposição dos resíduos na área; 

- Avaliação das tendências e/ou possibilidade de ocupação da área e entorno; 

- Vizinhanças e distâncias às áreas urbana, rural e industrial; 

- Classificação conforme distâncias pré-estabelecidas em legislação ambiental. 

4. Inventário Físico 

- Mapas (geológico, pedológico, etc); 

- Levantamento topográfico cadastral - Este item contempla o levantamento 

topográfico e planialtimétrico com a poligonal da área a ser recuperada sendo 

materializada em planta em escalas de 1:500 e 1:1.000, com curvas de nível e 

coordenadas UTM’s.  

- Geologia, geotecnia, hidrogeologia; 

- Tipo de resíduos dispostos na área (origens, classificação, volume); 

- Existência de sulcos de drenagem na área; 

- Destino dos efluentes líquidos, percolados e gases. 

5. Execução de análises e ensaios 

5.1. Fase 1 

- Geologia; 

- Geofísica; 

- Hidrogeologia; 

- Instalação de poços de monitoramento; 

- Análise do solo, com avaliação dos aspectos físicos, químicos, etc. 

5.2. Fase 2 

- Geotécnica; 

- Topografia; 

- Análises para caracterização das águas superficiais; 

- Análises para caracterização das águas subterrâneas. 
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6. Elaboração do Projeto Executivo 

- Concepção; 

- Identificação dos Impactos Ambientais; 

- Medidas Mitigadoras; 

- Obras de Remediação; 

- Monitoramento. 

 

7.6. IMPLANTAÇÃO DE GALPÕES DE TRIAGEM 

 

 Galpão de triagem pode ser definido como estrutura física devidamente equipada, 

adequada à triagem, classificação, armazenamento e comercialização dos materiais 

secos recicláveis. 

 

 A Licitante vencedora deverá elaborar o PLANEJAMENTO E PROJETO DOS 

GALPÕES DE TRIAGEM, em terrenos indicados e fornecidos pela Prefeitura, assim 

como providenciar o Licenciamento Ambiental, atendendo os quantitativos 

estabelecidos no Quadro 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 8 – Quantitativo de Galpões de Triagem a serem Implantados durante o Período de Concessão. 
ANO DESCRIÇÃO UN QUANTIDADE 

1º Ano Galpão de Triagem un 03 

2º Ano Galpão de Triagem un 01 

TOTAL  un 04 
Fonte: PMSB/PGIRS/LEI COMPLEMENTAR Nº364/14  

 

 Os resíduos a que se destinam os galpões de triagem são os oriundos da coleta seletiva 

pública e os manejados pelas cooperativas de catadores instituídas no município. 
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 Os galpões a serem implantados deverão ser de grande porte, com no mínimo 600 m² 

de área construída, utilizando estruturas pré-moldadas ou pré-fabricadas, com  

definição de pé direito alto, favorecendo as condições de conforto e permitindo, dentro 

dos limites dos equipamentos utilizados, verticalizar a armazenagem dos materiais. O 

fechamento deverá ser em alvenarias com blocos cerâmicos ou de concreto, ou outra 

solução que se mostrar adequada, apresentando capacidade mínima para processar 10 

t/dia de materiais secos recicláveis. 

 

 Considerando que nos galpões serão processados muitos materiais não resistentes ao 

fogo, recomendamos precauções com relação a incêndio da edificação, prevendo a 

instalação dos equipamentos de combate ao fogo necessários e colocando a alvenaria 

internamente à estrutura quando esta for metálica. 

 

 Com relação às aberturas, prever ventilação superior cruzada, sempre que possível, 

explorar o uso de “sheds” e superfícies brancas para redução da iluminação artificial e 

utilizar exaustores eólicos, sempre que possível. 

 

 Recomendamos a utilização de mezaninos ou edificação anexa ao Galpão para 

instalações de apoio como escritórios, sanitários, vestiários, refeitório e outros espaços 

necessários, deixando o piso do galpão o mais livre possível para a realização das 

tarefas específicas de triagem, processamento e estoque dos materiais. 

 

 O galpão deve ser composto de uma área de descarga, silo com área para armazenar um 

dia e meio a dois dias da coleta diária prevista, uma área para triagem primária e 

secundária, área para prensagem, uma para estoque dos fardos e expedição com 

capacidade para armazenar mais ou menos uma semana de cargas fechadas.  

 

 Na definição das redes elétricas é necessário prever posição das esteiras, prensas e 

outras tomadas de apoio e aterrar a rede. 

 

 Ao definir as redes de distribuição de água é recomendável prever diversos pontos de 

uso pelo galpão, prever solução para lavagem de pisos, mesas de triagem e silo. 

 
 Prever também distribuição de telefonia e dados, proteção contra descargas 

atmosféricas e proteção contra incêndio. 
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 Prever sistema de captação filtragem, reservação e distribuição para uso da água pluvial 

na realização de tarefas secundárias (limpeza, rega de plantas e outras). 

 

 Prever a colocação de painéis para captação da energia solar, com vistas a suprir parte 

da demanda de energia dos galpões. 

 

 Para o escritório deverá ser prevista área mínimo de 12 m². 

 

 Para sanitários e vestiários deverá ser consultada a NR 24/78 do Ministério do Trabalho 

e Emprego e observar os dados da Figura 8. 

 

Figura 8 – Parâmetros para dimensionamento de sanitários e vestiários dos Galpões de Triagem. 

 
Fonte: Manual de Gestão de Resíduos I&T. 

 

 Para o refeitório deverá ser previsto espaço de 1 m² por usuário, instalação de pia, 

bebedouro, aquecedor de marmitas e fogão, prevendo ainda a possibilidade de sua 

conversão em Sala de Reuniões e Treinamento, usando mesas e móveis. 

 

 Na execução das baias destinadas ao armazenamento, por tipo, dos materiais já triados, 

deverá ser utilizada estrutura em perfis metálicos com tela trançada de fio grosso, 

devendo ser previstos dispositivos de travamento superior e de fechamento frontal. 

 

 Na execução do piso interno utilizar concreto desempenado simples e do piso externo a 

compactação do solo e a distribuição de pedra 1, devendo haver um cuidado maior com 

os locais de tráfego de veículos de carga.  

 

 A concessionária deverá fornecer 4 caminhões tipo Baú, com capacidade para 21m³, 

sendo um para cada cooperativa legalmente instituída no município, para execução da 

coleta seletiva de sua responsabilidade. Os caminhões deverão ser substituídos a cada 

10 anos. 
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 Conforme metas estabelecidas pelo MNCR/MT/2015, o número estabelecido de 

catadores por cooperativa ou associação é de aproximadamente 50 catadores. 

Atualmente o município conta com 4 cooperativas ou associações de catadores: 

COOPERMAR, COOREPAM, ACAMARC e COOPERUNIÃO. 

 

 Deverá ser providenciado pela Licitante o Licenciamento Ambiental das unidades a ser 

implantadas. 

 

7.7. VARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS 

 

 A Licitante deverá apresentar o PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS com 

dimensionamento, programação, mapeamento dos locais de varrição entre outros 

elementos técnicos que possam definir e detalhar a execução dos serviços. 

 

 A varrição mecanizada de vias constitui a operação mecanizada de recolhimento e 

remoção de materiais dispostos ao longo das vias e logradouros públicos, depositados 

pela ação das chuvas, ventos ou pela ação das atividades humanas. 

 

 O objetivo desse serviço é manter as principais vias e logradouros públicos em perfeito 

estado de limpeza e conservação e evitar a obstrução do sistema de drenagem pluvial 

pela deposição desses materiais nas bocas de lobo e tubulações de escoamento. 

 

 Este serviço deverá ser dimensionado de forma a levar em conta as sinergias com a 

varrição manual, visto que, quando aplicada a setores adequados, a varrição 

mecanizada apresenta maior produtividade que a varrição manual. 

 

 O porte da varredeira mecânica pode variar de acordo com a largura, o traçado e outras 

características das vias, cabendo à Licitante vencedora dimensionar os equipamentos de 

acordo com o planejamento elaborado. 

 

 Para o dimensionamento dos serviços deverão ser adotados os indicadores mínimos de 

produtividades de 3,5 e 6,25 km de sarjeta/h, para varredeiras de pequeno e grande 

porte, respectivamente, num quantitativo de 02 (duas) varredeiras para o período de 

Concessão. 
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 As varredeiras de pequeno porte poderão se deslocar até o setor de serviços utilizando a 

autopropulsão, para curtas distâncias, ou poderão ser transportadas em caminhões 

equipados com prancha baixa (tipo reboque para veículos), no caso de maiores 

distâncias. 

 

 Nas áreas onde serão alocadas as varredeiras de pequeno porte, deverão ser 

disponibilizados contêineres metálicos com a finalidade de receber suas produções; a 

coleta a partir destes pontos poderá ocorrer através de caminhões compactadores ou 

basculantes, em função das características dos resíduos. 

 

 Para as de grande porte, o deslocamento deverá ocorrer por autopropulsão, por serem 

montadas em chassis de caminhão, o que lhes confere maior autonomia. 

 

 Para nenhum modelo de varredeira será autorizada a formação de pontos de acúmulo 

para retirada por outros equipamentos. 

 

 O abastecimento de água das varredeiras deverá ser realizado no local da prestação do 

serviço, por meio de caminhões pipa ou alternativa a critério da Licitante. 

 

 Os serviços de manutenção e limpeza em vias com trânsito de veículos deverão ser 

convenientemente sinalizados e serem executados no sentido do fluxo dos veículos; 

deve ser disponibilizado sistema complementar de sinalização dianteira, lateral e 

traseira, no mínimo composto por cones de sinalização, corrente zebrada de segurança 

e luzes de alerta. 

 

 Os equipamentos utilizados deverão dispor de sistema de rastreamento. 

 

 O sistema de comunicação e controle deverá contar com serviço de radiocomunicação, 

disponível também para a fiscalização. 

 

 A guarnição do serviço de varrição mecânica será composta por 01 operador de 

varredeira e um agente de limpeza. 
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 Os operadores de varredeira deverão atender a jornadas de trabalho no regime de 08 

(oito) horas por dia de segunda a sexta, e aos sábados em regime de 04 (quatro) horas 

diárias. 

 

 Caberá à Licitante vencedora estipular programações de plantão aos domingos para as 

principais vias e logradouros públicos, caso identifique esta necessidade ou caso haja 

demanda do poder público. 

 

 Os integrantes da equipe deverão portar durante a execução dos serviços, os EPI’s – 

Equipamentos de proteção individual obrigatórios para o desempenho da atividade. 

 

 Deverão ser respeitados os limites de ruído estabelecidos nas normas e disposições 

legais. 

 

 Havendo necessidade, a Licitante vencedora poderá remanejar os itinerários e 

redimensionar os setores de varrição, para melhor atender à execução do serviço, desde 

que com prévia autorização da Contratante. 

 

 O controle dos serviços será realizado através da conferência diária, por parte da 

fiscalização municipal, do trecho previsto pela programação de varrição, quando 

deverão ser anotadas as datas, horário, nome e extensão das vias e a identificação da 

Licitante vencedora; a finalidade do controle é acompanhamento estatístico do serviço 

prestado e avaliar o desempenho da Concessionária com relação aos quantitativos 

propostos. 

 

7.8. PROGRAMA DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

 Consiste na elaboração, implantação, operação e manutenção de um PROGRAMA DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) para o Município de Cuiabá, com enfoque as 

questões afetas ao manejo dos resíduos sólidos, desde a geração até a disposição final, 

garantindo sua continuidade e o atingimento de seus objetivos. 

 

 O PEA tem como objetivo executar ações de educação ambiental que resultem na 

sensibilização da comunidade quanto ao seu papel na manutenção de um meio 

ambiente sadio, ressaltando a importância das atividades sociais, econômicas e 
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culturais e focando na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. Como 

consequência será promovida a evolução dos comportamentos relativos à limpeza 

urbana por parte dos munícipes e a adequação à legislação ambiental brasileira. 

 

 O PEA deverá cobrir os seguintes aspectos: 

• Caracterização sócioeconômica e ambiental do município de Cuiabá; 

• Público alvo: todos os residentes no município. 

• Adoção do princípio dos 7R (repensar, reduzir, reutilizar, reparar, reintegrar, 

recusar e reciclar), visando desenvolver a cultura local para a valorização: 

 da redução na geração de resíduos; 

 do acondicionamento correto dos resíduos gerados; 

 da coleta seletiva. 

• No que tange à metodologia, divisão das ações entre os âmbitos formal e não 

formal: 

 Abordagem formal: aquela que se concretiza no ensino escolar, a ser 

praticada, prioritariamente, pelos profissionais de educação integrantes da 

Secretaria de Educação. Estes participarão da formação continuada em EA, 

promovida pela Licitante vencedora, após o que passarão a ser 

multiplicadores desta concepção com o corpo discente. As ações poderão se 

dar na forma de Encontros para formação continuada dos docentes e dos 

demais servidores públicos, entre outras. 

 Abordagem não formal: concebida como atividades educacionais 

organizadas e sistemáticas, que se realizam fora dos quadros do sistema 

formal de ensino. Deverá focar a sociedade civil, os coletores de recicláveis e 

os servidores públicos municipais da administração direta e indireta. 

Abrangerá ações educativas diretamente para a comunidade, através dos 

mobilizadores ambientais que trabalharão junto a população, disseminando 

informações sobre a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos. As ações 

educativas poderão se dar na forma de seminários, palestras, mesas redondas 

e oficinas, além de campanhas educativas, em atendimento ao preconizado 

no PNRS e demais legislações ambientais. 

 

• Adoção das seguintes metas específicas, que devem ser perseguidas e 

acompanhadas, para atingimento dos objetivos do PEA: 
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 Incentivar a realização da Agenda Ambiental na Administração Pública 

nos órgãos públicos municipais; 

 Consolidar e ampliar a utilização dos Ecopontos pela comunidade. 

 Concepção de um centro educacional na área do aterro sanitário, onde 

serão programadas visitas guiadas para esclarecimento sobre o 

funcionamento do novo Sistema de Tratamento e Disposição Final de 

Resíduos Sólidos e seus benefícios. Deverá também dispor de espaço 

sala de aula/ auditório para a realização de palestras sobre temas afins. 

 Orientar os geradores, por meio de ações de educação ambiental, quanto a utilização 

dos ECOPONTOS para a disposição dos resíduos de construção e demolição e 

volumosos (até o limite de 1m³) e materiais recicláveis para a coleta seletiva. 

 

7.9. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

 As instalações de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, incluindo o 

sistema de triagem e valorização dos resíduos, sistema de triagem e beneficiamento de 

RCC, sistema de tratamento de RSS, aterro sanitário atual e futuro, instalações dos 

galpões de triagem e ECOPONTOS são passiveis de licenciamento ambiental junto ao 

órgão de meio ambiente do estado SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente de 

Mato Grosso
1
, cabendo a CONCESSIONÁRIA providenciar a obtenção e renovação de 

todas as licenças ambientais necessárias para a implantação das obras e prestação dos 

serviços previstos no OBJETO, mediante auxílio e cooperação do Município, 

mantendo-as vigentes durante todo o período de concessão.  

 

 A Figura 9 apresenta a Licença de Operação do Aterro Sanitário atual, com validade 

até 11/07/2016. 

 

 

 

 

 

                                                      
1http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=772&I
temid=425  
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=859&Itemi
d=508 

http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=772&Itemid=425
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=772&Itemid=425
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=859&Itemid=508
http://www.sema.mt.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=859&Itemid=508
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Figura 9 – Cópia da Licença de Operação (LO) do Aterro Sanitário Atual. 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

8.0. CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

 

 Os Projetos Executivos deverão ser apresentados ao órgão gestor do município, até 60 

(sessenta dias) anteriores a data de execução de cada obra, obedecendo ao período 

apresentado no cronograma abaixo, devidamente aprovado pelos órgãos competentes e 

acompanhados das respectivas ART´s e Licenças Ambientais. 

 

Quadro 9 – Cronograma para Apresentação de Projeto Executivo 

 

 

9.0. CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

 As obras deverão ser executadas no período apresentado no cronograma abaixo, 

devendo os quantitativos estar adequados à apresentação da proposta técnica. 

 

Quadro 10 – Cronograma para Execução das Obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição das Obras Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 9 Ano 10 Ano 14 Ano 15 Ano 24 Ano 25

Apresentação de Planos de Trabalho (versão executiva) para os serviços

Projeto Executivo dos ECOPONTOS

Projeto Executivo dos Galpões de Triagem

Projeto Executivo da Remediação e Ampliação do Aterro Sanitário Atual 

Projeto Executivo do Novo Aterro Sanitário

Projeto Executivo do Sistema de Tratamento e Valorização dos RSD

Projeto Executivo do Sistema de Tratamento dos RSS

Projeto Executivo do Sistema de Triagem e Beneficiamentpo dos RCC

CRONOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

Descrição das Obras Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 9 Ano 10 Ano 14 Ano 15 Ano 24 Ano 25

Implantação da Rede de ECOPONTOS

Implantação dos Galpões de Triagem 

Remediação e Ampliação do Aterro Sanitário Atual

Implantação do Novo Aterro Sanitário

Implantação do Sistema de Tratamento e Valorização dos RSD

Implantação do Sistema de Tratamento dos RSS

Implantação do Sistema de Triagem e Beneficiamentpo dos RCC

CRONOGRAMA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS
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10.0. CRONOGRAMA PARA INÍCIO DAS OPERAÇÕES 

 

 Os serviços deverão ser iniciados no período indicado no cronograma abaixo. 

 

Quadro 11 – Cronograma para Início das Operações. 

 

Descrição das Obras Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares

Coleta de RSS dos Estabelecimentos Públicos Municipais

Operação da Rede de ECOPONTOS

Remediação e Operação do Aterro Sanitário Atual

Operação do Novo Aterro Sanitário

Operação do Sistema de Tratamento e Valorização dos RSD

Operação do Sistema de Tratamento dos RSS

Operação do Sistema de Triagem e Beneficiamento dos RCC

Varrição Mecanizada

Programa de Educação Ambiental

Ano 1

CRONOGRAMA DE INÍCIO DAS OPERAÇÕES


