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RESUMO

A  gestão  ambiental  planejada  e  estruturada  com  a  participação  de  todos  é

fundamental para que aconteça da melhor forma possível. Este trabalho aborda a

importância da coleta seletiva no município de Santo Ângelo, região noroeste do

estado do Rio Grande do Sul, em virtude da atual precária separação do lixo. A

conscientização por parte dos gestores e da população se faz fundamental para que

o sistema funcione de forma correta. O município hoje possui um ônus devido à falta

de orientação e colaboração por parte da sociedade em virtude da má vontade e

carência de educação relacionada à importância da separação correta do lixo. Por

isso,  boas  práticas  e  bons  exemplos  deverão  ser  valorizados  e  executados.

Pensando  nisso,  deve-se  envolver  empreendedores,  escolas  e  comunidades  e

mostrar que se faz necessário a colaboração de todos para que possamos tornar

Santo Ângelo um exemplo de cidade sustentável e que é possível a coleta seletiva

funcionar  de  forma  adequada.  Isso  poderá  ainda  trazer  benefícios  ao  bolso  do

contribuinte, repercutindo em descontos no IPTU e, também, por meio da troca de

materiais reciclados por cestas básicas.

Palavras-chave:  Coleta  seletiva.  Conscientização.  Boas  práticas.  Benefícios.

Reciclagem.
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ABSTRACT

The environmental management planned and structured with the participation of all is

essential  for  it  to  happen  in  the  best  possible  way.  This  paper  approaches  the

importance  of  selective  collection  in  the  municipality  of  Santo  Ângelo,  in  the

northwest region of the state of Rio Grande do Sul, due to the current precarious

separation of garbage. The awareness of the managers and the population becomes

essential for the system to function correctly. The municipality today has a burden

due to the lack of guidance and collaboration on the part of society due to ill-will and

lack of  education related to  the importance of  the correct  separation of garbage.

Good practices and good examples should therefore be valued and enforced. With

that in mind, we must involve entrepreneurs, schools and communities and show that

it is necessary to collaborate so that we can make Santo Ângelo an example of a

sustainable city and that it is possible for selective collection to function properly. This

could also bring benefits to the taxpayer's pocket, resulting in discounts in the IPTU

and also through the exchange of materials recycled by basic baskets.

Keywords: Selective collect. Awareness. Good habits. Benefits. Recycling.
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1 INTRODUÇÃO

  A reciclagem dos resíduos sólidos é uma alternativa viável para propiciar a

preservação de recursos naturais, a economia de energia, a redução de área que

demanda  o  aterro  sanitário,  a  geração  de  emprego  e  renda,  assim  como  a

conscientização da população para questões ambientais (O´LEARY et. al., 1999). A

falta de conscientização por parte da população e do poder público afeta todo o

trabalho realizado no processo de coleta do lixo. 

Hoje  existe  a  coleta  seletiva  no  município  de  Santo  Ângelo/RS,  mas  os

resíduos são separados e coletados de forma ineficiente, ou seja, inviável para que

se consiga separar e reaproveitar grande parte na central de triagem dos catadores

associados à cooperativa Ecos do Verde. 

Fato  esse  que  acaba  prejudicando  não  somente  o  desenvolvimento  das

atividades realizadas pelos catadores mas, também, traz como consequência um

ônus local  enorme devido à circunstância de que hoje tudo que se é coletado é

pesado e enviado a um aterro sanitário na cidade próxima de Giruá. 

Por  conseguinte,  o  custo  desse  processo  é  mensurado  por  tonelada/dia,

tornando-o  inviável  ao  município  e  inviabilizando  a  reciclagem  dos  resíduos.

Realizando a coleta seletiva de forma correta e adequada, auxiliaria na diminuição

do  desperdício  de  dinheiro  público,  contribuiria  com  o  meio  ambiente  e  ainda

acarretaria maior renda aos catadores.

Conforme o art. 25º da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, se institui que

“o  poder  público,  o  setor  empresarial  e  a  coletividade  são  responsáveis  pela

efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de

Resíduos Sólidos" (BRASIL, 2010, p.1).

O lixo, assim como diversas outras questões, possui conotações diferentes de

acordo com a situação social e cultural na qual o homem está inserido. Entretanto,

de uma maneira geral é possível destacar que o lixo é aquilo que se coloca para

“fora de casa”,  ou seja,  o que não se quer ter contato (GOMES e CARVALHO,

2005). 

O Brasil produz 230 mil toneladas de lixo por dia e cerca de 60% desse lixo

vai para lixões, que são depósitos imensos a céu aberto, sem qualquer tratamento, e

do restante, 38% vão para aterros e “apenas 2% são reciclados” (Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística – IBGE, 2002) e de acordo com pesquisa realizada pelo
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Compromisso  Empresarial  para  Reciclagem  (Cempre,  2002),  237  municípios

brasileiros realizam programas de coleta seletiva, sendo que a maior concentração

destes está nas regiões Sudeste e Sul do país. 

Este estudo prevê alternativas para melhorar a capacidade de reciclagem de

resíduos reciclados, visto que a coleta seletiva  hoje é praticamente inexistente no

município de Santo Ângelo/RS, e assim contribuir com mecanismos e metodologias

que busquem a participação da sociedade na solução deste problema que envolve a

todos. 

Buscando aumentar a disponibilidade dos recursos para serem investidos na

parte ambiental, e em ações de melhoria do meio ambiente, como também melhorar

a qualidade de vida da população e do meio ambiente local, será discutido com as

autoridades a possibilidade de instituir incentivos à coleta seletiva para empresas e

população em troca de tributos, descontos no IPTU e troca de material reciclável por

cestas básicas.

Este  projeto  tem  como  objetivo  principal  melhorar  a  eficiência  da  coleta

seletiva de lixo no município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul.

E especificamente:

• A conscientização das pessoas em relação à importância da participação de

todos na forma correta e adequada da separação na coleta seletiva;

• Incentivos  por  parte  do  poder  público,  em  ações  desenvolvidas  por

empresas e instituições de ensino;

• Aumentar a  disponibilidade dos recursos para serem investidos na parte

ambiental, em ações de melhoria do meio ambiente;

• Melhorar a qualidade de vida da população e do meio ambiente local.

O  projeto  de  intervenção  foi  realizado  no  município  de  Santo  Ângelo/RS,

localizado na região noroeste do Rio Grande do Sul. A população urbana da cidade

conta  80.117  habitantes,  conforme  dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística – IBGE (2017). É o maior município da região das Missões.

Este trabalho foi desenvolvido no período de março a junho de 2018, através

de  pesquisa  documental  e  visitas  à  Prefeitura  de  Santo  Ângelo,  secretarias

municipais  e  instituições  de  ensino,  como  também  conversas  com  as  pessoas

envolvidas.
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2 GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Os  resíduos  domiciliares  hoje  em  dia  são  tratados  como  problema,  pois

ocupam grandes áreas e não são úteis quando estão misturados em aterros ou

lixões. De acordo com Silva, “Em vez de serem vistos apenas como problema, esses

resíduos devem ser encarados como possibilidade de geração de emprego e renda”

(2008).

A solução para todos esses problemas se encontra na mudança de hábitos

diários como, por exemplo, separar os resíduos na fonte geradora e fazer opção por

produtos com maior durabilidade. Aliado à mudança de comportamentos, é salutar o

desenvolvimento de tecnologias como a reciclagem, compostagem, bem como a

construção de aterros sanitários.  

A reciclagem, uma das soluções para o tratamento dos resíduos urbanos,

corresponde ao processo pelo qual se faz novos objetos a partir de coisas usadas.

Este método reduz o volume do lixo, contribuindo para a redução da poluição, bem

como para a recuperação natural do meio ambiente (RUSSO, 2003). 

A geração de resíduos se relaciona com o processo produtivo na medida em

que  consiste  na  etapa  final  da  cadeia.  Ainda,  a  sua  composição  reflete  a

heterogeneidade  do  tecido  social,  sendo  desigual  e  pautada  nos  hábitos  de

consumo de cada classe. A geração, portanto, acompanha o compasso da produção

e do consumo, pressionando o meio natural tanto no início, quanto no final da cadeia

produtiva.  Nesse  último  caso,  os  danos  se  relacionam  com  o  crescimento  das

cidades e a ausência da infraestrutura adequada para o seu suporte.

A  problemática  do  descarte  inapropriado  dos  resíduos  sólidos,  observada

empiricamente no contexto brasileiro,  fomentou,  no  início  da década de 1990,  o

aprofundamento da discussão que tinha como pano de fundo o consenso de que as

cidades logo não comportariam o volume de materiais gerados e que a pressão

sobre o meio natural era inaceitável. Dessa forma, as cidades brasileiras precisaram

mudar o seu modo de operar com o lixo.

Neste sentido, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR

10.004, define Resíduos Sólidos como:

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e
de  varrição.  Ficam  incluídos  [...]  os  lodos  provenientes  de  sistema  de
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tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de
controle  de  poluição,  bem  como  determinados  líquidos  cujas
particularidades  tornem  inviável  o  seu  lançamento  na  rede  pública  de
esgotos  ou  corpos  d’água,  ou  exijam  para  isso  soluções  técnicas  e
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível (2004, p.
1).

A mais recente definição foi instituída pela Lei nº 12.305, de 02 de agosto de

2010,  que  estabelece  a  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos,  abrangendo  os

resíduos sólidos como:

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades
humanas  em sociedade,  a  cuja  destinação  final  se  procede,  se  propõe
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido,
bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis
em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010, p. 1).

A forma adequada de gestão dos resíduos sólidos deve ser implantada de

acordo  com  as  respectivas  necessidades  do  município.  No  município  de  Santo

Ângelo /RS, está inserida dentro da Lei nº 3.583, de 28 de dezembro de 2011, que

"Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico e o Plano Municipal de

Saneamento  Básico  (PMSBP)  do  Município  de  Santo  Ângelo  e  dá  outras

providências".

2.1 Gestão, coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos urbanos de

Santo Ângelo/RS

O  lixo  produzido  no  Brasil  é  composto  basicamente  de  65%  de  matéria

orgânica, 25% de papel, 4% de metal, 3% de vidro e 3% de plástico (SZPILMAN,

2007). A quantidade média de lixo urbano produzido e recolhido em Santo Ângelo é

de aproximadamente 40 toneladas. Em volume, representa 69% de lixo orgânico e

31% de lixo seco ou, quando relacionado com a massa, 85% de lixo orgânico e 15%

lixo seco.

O sistema de limpeza urbana é gerenciado pela Secretaria Municipal de Meio

Ambiente – SEMMA e Secretaria de Obras, sendo que a coleta, o transporte final e a

operacionalização  da  central  de  transbordo  são  de  competência  de  empresas

terceirizadas, sendo elas a CRVR, responsável pelo transbordo, e demais atividades

realizadas pela empresa Via Norte.
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Atualmente a empresa Via Norte conta com 42 funcionários em Santo Ângelo

e dispõe de cinco caminhões de recolhimento. Os veículos são rastreados, o que

garante um maior controle na hora de saber em quais locais o caminhão já passou,

e a central de transbordo está localizada na zona rural, cerca de 7,5 km da sede do

município, com área de aproximadamente 5,5 ha ocupados, num total de 29,14 ha

licenciados. O aterro sanitário de Giruá/RS possui Licença de Operação da FEPAM

– Fundação Estadual de Proteção Ambiental, para seu funcionamento, atendendo às

obrigações da legislação ambiental vigente.

Existe,  nesse município,  a Coleta Seletiva de Lixo Domiciliar,  que tem por

objetivo  principal  reduzir  ao  máximo  a  quantidade  de  resíduos  recicláveis  que

possuem,  os  quais  têm  como  destino  final  o  aterro  sanitário  do  município  de

Giruá/RS,  aumentando  os  custos  ao  cofres  públicos  do  município  de  Santo

Ângelo/RS.

A Coleta Seletiva é o processo de separação e recolhimento de matérias e

resíduos que podem ser reciclados, reutilizados e transformados em novos produtos

de grande utilidade. A separação é efetuada em residências, escolas, condomínios e

empresas,  entre  outros,  e  pretende  diminuir  a  proliferação  de  doenças  e  a

contaminação de alimentos; reduzir os custos com a destinação final do lixo; diminuir

a poluição do solo, da água e do ar; minimizar o desperdício; melhorar as condições

ambientais  e  da  saúde  pública  no  município;  contribuir  para  a  educação  e  a

sensibilização da população; diminuir a exploração dos recursos naturais renováveis

e não-renováveis; além de gerar empregos diretos e indiretos, através de indústrias

recicladoras.

Para a coleta são utilizados caminhões compactadores de resíduos orgânicos

e caminhões com carrocerias apropriadas para os resíduos recicláveis.

2.1.2 Situação real hoje dos resíduos sólidos urbanos no município de Santo

Ângelo/RS

            O ponto de transbordo, hoje, recebe aproximadamente de cada santo-

angelense cerca de 0,7 kg/dia e gera em torno de 54.354 kg/dia de resíduos. A

receita orçada em 2017 com a cobrança de taxas e tarifas referentes à gestão e

manejo de RSU alcança a marca de R$ 3.000.000,00, e a receita arrecadada foi de
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R$ 1.710.392,49,  conforme  dados  fornecidos  pela  Secretaria  Municipal  de  Meio

Ambiente de Santo Ângelo.

            Em relação aos resíduos recicláveis, estes são encaminhados para uma

central de triagem, operada pela Associação de Reciclagem e Educação Ambiental

Ecos  do  Verde.  O  trabalho  destes  colaboradores  acontece  na  etapa  inicial  da

reciclagem, onde ocorre a separação dos materiais como papelão, vidro, plástico,

metal etc. para venda.

           A triagem dos resíduos é possível graças à coleta seletiva de lixo realizada

pelo município de Santo Ângelo, sendo que na central de transbordo a Associação

Ecos  do  Verde  detém  um  contrato  de  prestação  de  serviços  com  a  Prefeitura

Municipal para separar e comercializar os materiais com esse potencial. 

Para  atender  a  demanda dessa associação foi  construída  uma central  de

triagem de lixo no próprio aterro, facilitando assim os trabalhos de reciclagem que,

além  de  gerar  renda  para  os  colaboradores,  auxilia  na  preservação  do  meio

ambiente.

Figura 1 - Central de Triagem - Santo Ângelo/RS

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santo Ângelo (2018)

Existem ainda outros grupos de pessoas organizadas e apoiadas pelo poder

público municipal desempenhando essa função. Entre os resíduos recicláveis estão
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os  papéis,  papelão,  caixas  de  leite,  caixas  de  ketchup,  fotocópias,  plásticos,

garrafas,  isopor,  saco  de  lixo,  esponjas,  lonas,  nylon,  sacos  de  leite,  lata  de

alumínio, clipes, fios elétricos, grampos, esponjas de aço, espelhos.

A coleta  seletiva,  hoje,  no  município  de  Santo  Ângelo,  acontece  com  a

programação de bairros em  bairros, conforme esquema apresentado nas figuras a

seguir reproduzidas.

Figura 2 - Folder de campanha orientada à separação do lixo (frente)

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santo Ângelo (2018)
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Figura 3 - Folder de campanha orientada à separação do lixo (verso)

Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santo Ângelo (2018)

Os resíduos são dispostos na frente das casas em lixeiras e recolhidos pela

empresa ganhadora da licitação, sendo ela a empresa Via Norte, transportando até

o ponto  de transbordo hoje  existente  e  depois  carregando estes  resíduos até  o

aterro do município vizinho de Giruá/RS.

2.2  Conscientização  e  participação  de  todos:  papel  fundamental  na

estruturação da coleta seletiva

Segundo Almeida (2000),  é  de fundamental  importância a estruturação da

coleta  seletiva,  pois  expressa  o  pensamento,  a  visão  e  o  comprometimento  da

instituição com o meio ambiente. Torna-se necessário que a política ambiental seja

compatível  com outras políticas e normas internas da organização para se obter

uma melhoria contínua do seu desempenho ambiental. 

O autor ainda afirma que a Política Ambiental trata de um compromisso com a

melhoria  contínua  do  desempenho  ambiental  da  instituição,  através  da

implementação  de  um  sistema  de  gestão  com  metas  de  melhoria  definidas.  É

compromisso de todos instituir a redução aos impactos ambientais nos processos,
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produtos  e  serviços  e  certificar  a  contratação de fornecedores e  prestadores de

serviços que também tenham o mesmo comprometimento.

Entende-se  por  gestão  ambiental  (MORENO  e  POL,  1999)  aquela  que

incorpora os valores do desenvolvimento sustentável na organização social e nas

metas  corporativas  da  empresa  e  da  administração  pública.  Integra  políticas,

programas e  práticas  relativas  ao  meio  ambiente,  em um processo  contínuo  de

melhoria da gestão. 

Busca a maior eco eficiência aplicada às melhores e mais limpas tecnologias

disponíveis.  Prioriza  a  minimização  da  geração  de  resíduos,  a  reciclagem,  a

reutilização e a disposição final adequada. O desenvolvimento de um sistema de

gestão ambiental exige, em primeiro lugar, a adaptação a uma Política Ambiental

que  deve  recorrer  dos  princípios  de  ação  da  organização,  assumindo  os

compromissos e cumprimentos da lei ou normas que estão estabelecidas e regulam

os comportamentos das pessoas, das sociedades, das empresas, das formas de

produção e seus efeitos. 

Na  visão  de  Schenini  (2005),  a  adoção  de  medidas  ambientalmente

responsáveis é motivada por razões internas e externas das organizações. Dentre

as  razões  internas  estão  a  diminuição  de  custos,  a  atualização  tecnológica,  a

otimização nos processos produtivos e o desenvolvimento de uma cultura interna

ecologicamente correta. 

No  que  concerne  às  razões  externas  estão  a  tendência  à  prevenção  de

acidentes  ecológicos  por  parte  da  sociedade  e  as  demandas  das  partes

interessadas,  principalmente  de  agências  financiadoras,  comunidade  local,

organizações  da  sociedade  civil  e  governo.  Diante  da  necessidade  de  poupar

matérias-primas e recursos, conservar energia e preservar o meio ambiente, torna-

se imprescindível uma eficiente gestão de resíduos sólidos, a partir de um conjunto

de ações, comportamentos e procedimentos que possuam como objetivo central a

minimização dos impactos ambientais, ligados à produção e à destinação do lixo.

Para Lima (2001), o modelo de gestão integrada de resíduos sólidos pode ser

entendido como “um conjunto de referências político – estratégicas, institucionais,

legais, financeiras, sociais e ambientais capaz de orientar a organização do setor”.

São elementos indispensáveis na composição de um modelo de gestão: 

 Reconhecimento dos diversos agentes sociais envolvidos, identificando os

papeis por eles desempenhados e promovendo sua articulação; 
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 Integração  dos  aspectos  técnicos,  ambientais,  sociais,  institucionais  e

políticos para assegurar a sustentabilidade;

 Consolidação da base legal necessária e dos mecanismos que viabilizem a

implementação das leis; 

 Mecanismos de financiamento para a auto-sustentabilidade das estruturas

de gestão e do gerenciamento; 

 Informação à sociedade, empreendida por todos os setores, para que haja

controle social;

 Sistema  de  planejamento  integrado,  orientando  a  implementação  das

políticas públicas para o setor. 

Para  a  aplicação  da  gestão  integrada  de  resíduos  sólidos  (MESQUITA

JÚNIOR, 2007), devem-se definir estratégias, ações e procedimentos que busquem

o desenvolvimento sustentável a partir do consumo responsável, da minimização da

geração de resíduos e da promoção do trabalho dentro de princípios que orientem

para um gerenciamento adequado, com a participação dos diversos segmentos da

sociedade, de forma articulada.
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A cidade de Santo Ângelo situa-se, de acordo com a figura 4, na encosta

ocidental do Planalto Médio do Estado do Rio Grande do Sul, Zona Fisiográfica das

Missões. Com altitude de 286 metros acima do nível  do mar,  está localizada na

bacia hidrográfica do Rio Ijuí, na intersecção das coordenadas geográficas 28º07’11”

a 28º22’26” de latitude sul e 54º05’36” a 54º33’55” de longitude oeste do Meridiano

de Greenwich, e está a 459 km de distância da capital  do estado, Porto Alegre.

Santo Ângelo possui uma área total de 681,27 km2, sendo 615,45 km2 de área rural

e 65,84 km2 de área urbana.

A área do município de Santo Ângelo localiza-se na província geomorfológica

do  Planalto  Meridional,  apresentando  um  relevo  tipo  tectônico,  dioclasado  e

suavemente ondulado, com declividade variando de 3% a 10% com formação de

coxilhas tubulares. O município de Santo Ângelo limita-se com o município de Giruá

a noroeste, a oeste com o município de Guarani das Missões e os municípios de

Entre-Ijuís e Vitória das Missões, e a leste e nordeste com Catuípe.

Figura 4 - Localização de Santo Ângelo no estado do Rio Grande do Sul

Fonte: IBGE (2012)
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3.1 Proposta de intervenção

3.1.1 Identificação do problema

O município de Santo Ângelo possui hoje um Plano de Saneamento Básico e

Política de Resíduos Sólidos bastante eficiente relacionado às leis, porém o que se

vê  na  prática  são  ações  desenvolvidas  de  forma  ineficaz.  A  coleta  seletiva  é

praticamente inexistente, criando assim a atual situação do município no que toca à

gestão dos resíduos sólidos urbanos.

A falta de conscientização por parte dos agentes envolvidos criou o cenário

que  a  cidade  hoje  enfrenta.  A  ausência  da  Educação  Ambiental  e  a  cultura  da

população em relação à gestão ambiental adequada e correta destinação final dos

resíduos contribuiu para que a coleta seletiva se tornasse de pouca importância,

resultando em ineficiência no manejo daqueles.

3.1.2 Justificativa

Com a  preocupação  e  a  participação  de  todos  os  agentes  envolvidos,  o

cenário que o município hoje enfrenta mudaria com ações desenvolvidas de forma

integrada  e  coletiva.  Transformando  o  contexto  em  uma  cidade  mais  limpa  e

consciente das causas ambientais e, principalmente, contribuindo com o município

de Santo Ângelo/RS no que se refere aos gastos desnecessários do dinheiro público

com questões como a falta de planejamento e a gestão dos resíduos sólidos. O

controle e a conscientização da correta separação do lixo evitaria um ônus hoje

desnecessário aos cofres públicos.

3.1.3 Objetivo

Melhorar  de  forma  significativa  a  coleta  seletiva  no  município  de  Santo

Ângelo/RS,  contribuindo  com  uma  forma  de  destinação  correta  e  adequada.

Contribuir  e melhorar a qualidade de vida do meio ambiente e das pessoas que

trabalham e necessitam da renda desse material reciclado.
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Verificar  e  tornar  a  empresa  responsável  pela  coleta  e  destino  final  dos

resíduos até transbordo, comprometida com o trabalho realizado e eficaz nos dias

estabelecidos para coleta seletiva, conforme programa por bairros.

Sensibilização por parte da sociedade e dos órgão públicos acerca de que se

faz  necessário  a  colaboração  de  todos,  para  que  funcione  a  coleta  seletiva  no

município, evitando o gasto desnecessário com lixo que não é separado e reciclado,

encaminhado junto com lixo orgânico ao município de Giruá/RS.

3.1.4 Resultados e impactos esperados

Os  resultados  e  impactos  esperados  incluem a  elaboração  do  projeto  de

intervenção com as ações desenvolvidas com a participação e mobilização de todas

as  partes  envolvidas,  visando  a  melhoria  e  adequação  do  município  de  Santo

Ângelo/RS às boas práticas de gestão dos resíduos sólidos urbanos.

Além  de  se  fortalecer  nas  questões  ambientais  e  ainda  demonstrar  que

através da colaboração de todos é possível tornar-se um exemplo na coleta seletiva

e nas formas sustentáveis e sociais. 

A coleta seletiva, funcionando de forma planejada e com estrutura adequada,

beneficiará não só somente o município de Santo Ângelo/RS, através dos recursos

economizados, como também, pode auxiliar na construção de uma sociedade cada

vez mais consciente e preocupada as questões ambientais.

3.1.5 Ações de intervenção

Para obter os resultados esperados e atingir os objetivos deste projeto são

necessárias algumas ações de intervenção, como:

• Reunião e explanação para os agentes envolvidos com o atual cenário;

• Entrevista com os membros do Conselho, para verificar quais ações foram

executadas  do  Plano  Municipal  de  Saneamento  Básico,  relacionadas  à  coleta

seletiva; 

• Divulgação nas rádios e mídias sobre a importância da colaboração de cada

um;

• Reunião com empresa responsável pela coleta e destinação final para uma

coleta eficaz.
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3.1.6 Atores envolvidos

Os agentes  envolvidos  serão  a  Prefeitura  Municipal  de  Santo  Ângelo/RS,

principalmente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, os catadores da

associação Ecos do Verde, escolas municipais e privadas, instituições de ensino,

empresas e a sociedade como um todo.

Todos  deverão  participar  de  forma  efetiva  nas  campanhas  de  educação

ambiental e coleta seletiva do município. Bem como, na divulgação da importância

da colaboração de todos para que esse ciclo funcione e auxilie na criação de uma

cidade melhor e capaz de reduzir gastos com o lixo.

Além destes,  as  associações  empresárias  e  administradores de  indústrias

farão  parte  desta  conscientização,  em  programa  específico,  com  o  intuito  de

formalizar os incentivos fiscais para as empresas que destinam corretamente seus

resíduos, originando o desconto no IPTU.

3.1.7 Recursos necessários

Para a gestão adequada e correta da coleta seletiva dos resíduos sólidos são

necessários recursos cognitivos, ligados ao poder político, recursos organizacionais

e estruturais.  Envolvimento das pessoas engajadas nesse projeto com divulgação

das campanhas de Educação Ambiental, palestras e folder distribuídos em locais de

fácil  acesso  e  movimentação.  Empresa  comprometida  com  a  campanha  de

educação ambiental, quanto à importância da coleta seletiva adequada e o reflexo

na  qualidade  de  vida  das  pessoas  e  no  controle  dos  recursos  e  gastos

desnecessários para o município.

3.1.8 Orçamento

Conforme  o  Termo  de  Referência,  o  custo  orçado  para  contratação  da

empresa  responsável  pelo  marketing  e  divulgação  das  campanhas  de

conscientização sobre a  importância da correta separação do lixo consta do Quadro

1, abaixo.
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Quadro 1 - Orçamento de materiais

MATERIAIS CUSTO EM REAIS
Material impresso R$ 4.000,00
Divulgação em rádio/tevê/sites/escolas R$ 20.800,00
Transporte R$ 2.300,00
Disponibilidade dos envolvidos/instituições -
TOTAL R$ 27.100,00
Fonte: Elaborado pela autora

3.1.9 Viabilidade

A exequibilidade do projeto apresentado dependerá da participação ordenada

das pessoas envolvidas, bem como do interesse do poder público em abraçar e

desenvolver o projeto - que é de suma importância para os cofres públicos - como

também  da  colaboração  de  todos  os  agentes  envolvidos,  para  juntos

desempenharem um papel fundamental na questão de gerenciamento de resíduos

sólidos e gestão ambiental adequada. A conscientização e o manejo indiferenciado

dos  diversos  tipos  e  classes  de  resíduos,  será  de  grande  dificuldade,  mas  é

necessário e de extrema relevância ambiental, social e econômica.

3.1.10 Riscos e dificuldades

Os  riscos  e  dificuldades  quanto  ao  projeto  de  intervenção  envolvem  a

percepção das dificuldades e a importância da dedicação dos agentes envolvidos

quanto à gestão dos resíduos sólidos, bem como, informar e convencer as pessoas

da sua necessidade urgente e adequação e melhorias constantes.

3.1.11 Cronograma
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Quadro 2 - Cronograma

ETAPA
PERÍODO

FEV MAR ABR MAI JUN JUL
1  -  Planejamento,  elaboração  das
estratégias  e  incentivos.  Entrevistas.
Determinar os agentes colaboradores.

X X

2 - Reuniões com os principais envolvidos X X X X
3 - Elaboração do material de campanha e
marketing  e  escolha  de  locais  de
divulgação

X X

4 - Divulgação/campanhas e marketing da
situação atual da coleta seletiva

X X X X

5  -  Palestras,  campanhas  de
conscientização  -  escolas  -  sociedade  e
poder público

X X

6  -  Resultados  apontados  pelos
colaboradores

X X

7 - Reunião final para pontos alcançados X X
Fonte: Elaborado pela autora

3.1.12 Gestão, acompanhamento e avaliação

A gestão será realizada pela Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santo

Ângelo,  e  acompanhada  pelos  demais  membros  envolvidos  no  projeto.  Serão

efetuados encontros para se discutirem os tópicos e as atividades desenvolvidas por

cada parceiro do projeto. Esses encontros serão quinzenais e colocados em atas. A

cada reunião serão mostrados os  pontos  evoluídos e aplicados,  assim como as

avaliações, melhorias e adequações que precisam ser reavaliados.

3.2 Termo de referência

3.2.1 Objeto

Contratação de empresa especializada para:

1 - Executar e acompanhar através dos meios de comunicação como rádios,

jornais,  mídias  digitais,  nas  campanhas  de  divulgação  da  importância  da

participação  por  parte  das  instituições  de  ensino,  comunidade,  escolas  e  poder

público na separação correta do lixo no município de Santo Ângelo/RS. O reflexo da



26

colaboração quanto aos gastos economizados com dinheiro público, na qualidade de

vida do meio ambiente e papel social na vida dos catadores. 

2 - Engajamento dos agentes envolvidos e da empresa contratada quanto à

importância da divulgação e colaboração de todos na participação no projeto, para o

sucesso da coleta seletiva correta e a diminuição dos custos desnecessários por

falta de conscientização da população na gestão dos resíduos sólidos.

3.2.2 Justificativa

Os meios de comunicação são as principais ferramentas para que o projeto

aconteça e incentive a população como um todo sobre a importância da correta

separação da coleta seletiva do município. Sem essa alternativa a divulgação de

campanhas se tornaria de pouco acesso e praticamente insignificante, devido hoje

às rede sociais  e  comunicação serem de grande repercussão na informação ao

cidadão.  Como  também  o  transporte  dos  parceiros  em  debates  e  palestra  de

conscientização. 

3.2.3 Descrição do objeto

A  empresa  contratada  deverá  fazer  a  campanha  de  conscientização  da

correta  separação  do  lixo  diariamente,  incentivando  a  população  no  seu  papel

fundamental  nesse processo,  contribuindo para  um meio  ambiente  sustentável  e

sólido  e  ainda  auxiliando  no  custo-benefício  para  o  município  de  Santo  Ângelo,

evitando desperdício do dinheiro público e colaborando também com o interesse

social dos catadores.

Todos  e  quaisquer  materiais  de  campanha  e  divulgação  serão  de

responsabilidade da empresa e deverão passar pela aprovação dos envolvidos.
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Quadro 3 - Descrição do objeto

LOTE I
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 Divulgação/campanhas rádios u 1
2 Divulgação/campanhas tevê u 1
3 Divulgação mídias sociais u 1
4 Folders/banners u 9
5 Palestras u 7
6 Campanhas população - SEMMA u 9

Fonte: Elaborado pela autora

3.2.3.1 Divulgação nas rádios: a campanha deverá ser feita diariamente orientando e

solicitando  a  contribuição  da  população  e  dos  agentes  envolvidos  sobre  a

importância da correta separação do lixo e da participação de todos nesse processo.

3.2.3.2 Divulgação na Tv:  a campanha deverá ser feita diariamente orientando e

solicitando  a  contribuição  da  população  e  dos  agentes  envolvidos  sobre  a

importância da correta separação do lixo e da participação de todos nesse processo.

3.2.3.3  Divulgação nas mídias  sociais:  a  campanha deverá  ser  feita  diariamente

orientando e solicitando a contribuição da população e dos agentes envolvidos sobre

a  importância  da  correta  separação  do  lixo  e  da  participação  de  todos  nesse

processo.

 

3.2.3.4 Folders e banners: deverá haver a disponibilidade de folders e banners na

Prefeitura Municipal de Santo Ângelo/RS, principalmente na Secretaria Municipal de

Meio  Ambiente  –  SEMMA.  Como  também  nas  instituições  de  ensino,  escolas,

empresas e nos locais de maior circulação de pessoas, para maior divulgação e

esclarecimentos.

3.2.3.5 Palestras: as palestras deverão ser agenciadas pela empresa contratada e

deverão ser ministradas pelos agentes envolvidos e com a responsabilidade de todo

material  da  empresa  ganhadora.  Como  também,  o  transporte  deverá  ficar  sob

responsabilidade da empresa.
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3.2.3.6  Campanhas/empresa/SEMMA:  deverão  ser  feitas  campanhas  de

conscientização na praça do Brique, para auxiliar e orientar a população quanto à

sua importância e distribuição de folders e solicitação de participação para adesão

ao projeto.

3.2.4 Fundamentação legal

O Prefeito do Município de Santo Ângelo torna público, no Departamento de

Compras e Patrimônio da Prefeitura Municipal,  sito  à  Rua Antunes Ribas,  1096,

centro, que estarão sendo protocolados envelopes (propostas e documentos) para o

registro de preços unitários dos produtos descritos no item 1. Esta licitação é do tipo

menor preço, EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE  E  MICROEMPREENDEDORES  INDIVIDUAIS,  e  será  regida  pela  Lei

Federal  n°  10.520  de  17/07/2002,  pela  Lei  Complementar  123/2006,  Decretos

Municipais  nº  3117/2006  e  nº  2723/1999,  que  instituem,  respectivamente,  a

modalidade  Pregão  e  o  Sistema de  Registro  de  Preços  no  Município  de  Santo

Ângelo, bem como, subsidiariamente, pelas normas federais pertinentes ao assunto,

no que couber, em especial a Lei Federal n° 8666/93.

3.2.5 Estimativa de custos

Quadro 4 - Estimativa de custos

LOTE I

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
CUSTO

UNITÁRIO
1 Divulgação rádios u 1 R$ 9.300,00
2 Divulgação tevê u 1 R$ 22.000,00
3 Divulgação mídias sociais u 1 R$ 7.000,00
4 Folders/banners u 9 R$ 6.000,00
5 Palestras/transporte u 7 R$ 3.100,00

6
Campanhas  praças  -
SEMMA

u 9 R$ 2.000,00

TOTAL R$ 49.400,00
Fonte: Elaborado pela autora
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3.2.6 Critérios de julgamento

3.2.6.1  –  A  licitante  deverá  apresentar-se  para  credenciamento  junto  ao  (à)

pregoeiro  (a),  por  meio  de  seu  representante  legal,  ou  através  de  procurador

regularmente constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único

admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

3.2.6.2 -  A identificação será realizada através da apresentação de documento de

identidade e o credenciamento será feito da seguinte forma: 

a)  se  a  empresa  for  representada  diretamente,  por  meio  de  dirigente,

proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar: 

1) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

2)  Ato  constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  e  alterações  em  vigor,

devidamente registrado, em se tratando de sociedade empresária (comercial), e, no

caso  de  sociedade por  ações,  acompanhado  do  documento  de  eleição de seus

administradores; ou 

3)  Inscrição  do  ato  constitutivo,  no  caso  de  sociedade  simples  (civil),

acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou 

4)  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade

estrangeira  em  funcionamento  no  país,  e  ato  de  registro  ou  autorização  para

funcionamento expedido pelo órgão competente quando atividade o exigir.

 b) se a empresa for representada por procurador, deverá apresentar: 

1) Instrumento público ou particular de procuração com firma do outorgante

reconhecida, com indicação dos necessários poderes para formulação de propostas

e prática dos demais atos inerentes ao certame, ou 

2) Termo de Credenciamento (ANEXO II).

3.2.6.3 -  Para participar da presente licitação e, também, para poder usufruir dos

benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro

de 2006 e suas alterações, a licitante deverá, nos termos do artigo 8° da Instrução

Normativa n° 103 de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do

Comércio,  apresentar  Certidão  expedida  pela  Junta  Comercial,  ou  Declaração

firmada  por  contador  (ANEXO  III)  de  que  se  enquadra  como  microempresa  ou

empresa de pequeno porte. Em caso de cooperativas deverá atender, também, à Lei
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11.488/2007, artigo 34.

3.2.6.4 – A documentação referente ao item 3.1. e item 3.2 deverá ser apresentada

do lado fora dos envelopes no ato de protocolo dos mesmos.Para exercer o direito

de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a licitante fazer-

se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. Caso não haja

representante legal credenciado, a empresa não será desclassificada, fica, porém,

impedida  de  participar  dos  lances  nas  condições  previstas  neste  edital.  O

representante  credenciado  será  o  único  admitido  a  intervir  no  procedimento

licitatório, no interesse da representada.O credenciado poderá representar empresas

distintas,  desde  que  não  participem  do  mesmo  item/lote,  ou  seja,  não  sejam

concorrentes, sob pena de desclassificação do referido item/lote.

 

3.2.6.5 –  A proposta (usar modelo ANEXO I do edital),  cujo prazo de validade é

fixado  pela  Administração  em  60  dias,  deverá  ser  apresentada  em  papel  com

identificação da empresa, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou

entrelinhas, identificada e assinada pelo representante legal da proponente, devendo

conter: 

a)  Identificação  da  empresa  (Razão  Social/Nome,  CNPJ/CPF,  endereço,

telefone, e-mail, etc..); 

b) Descrição completa do item de acordo com o especificado no edital, com a

marca do produto cotado. 

c) Preço indicado em moeda nacional, com 2 (duas) casas decimais após a

vírgula, onde deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, impostos,

taxas  e  contribuições  sociais,  obrigações  trabalhistas,  previdenciárias,  fiscais  e

comerciais,  que eventualmente incidam sobre a operação e, ainda,  despesas de

entrega e outras necessárias para a perfeita execução do objeto licitado.

No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do Pregão, o (a) Pregoeiro

(a),  inicialmente,  receberá  os  envelopes  nº  01  –  PROPOSTA  e  nº  02  –

HABILITAÇÃO, já protocolados. 5.1.1 Uma vez encerrado o prazo para o protocolo

dos envelopes, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 5.2.

A  seguir,  será  realizado  o  credenciamento  das  interessadas,  as  quais  deverão

comprovar, por meio 2de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e
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lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame. 5.3. Caso não

haja  representante  legal  credenciado,  a  empresa  não  será  desclassificada,  fica,

porém, impedida de participar dos lances nas condições previstas neste edital. 5.4.

A seguir, os envelopes das propostas serão abertos e as propostas analisadas pelo

(a) pregoeiro (a), que, se necessário, utilizará de auxílio técnico para julgar pela sua

classificação ou não. 5.5 Os lances serão iniciados após a análise das propostas

apresentadas, a critério do (a) pregoeiro (a). Se necessário, este horário, bem como

a data, poderão ser postergados.

3.2.6.6 – Verificada a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos

neste edital, a licitante detentora da oferta de valor mais baixo e as detentoras das

ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos

lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação

da  vencedora.  6.2.  Não  havendo  pelo  menos  03  (três)  ofertas  nas  condições

definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o

máximo de 03 (três),  oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que

sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 6.3. No curso da sessão, as

autoras  das  propostas  que  atenderem aos  requisitos  dos  itens  anteriores  serão

convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, em

valores  distintos  e  decrescentes,  a  partir  da  autora  da  proposta  classificada  em

segundo lugar, até a proclamação da vencedora. 6.4. Caso duas ou mais propostas

iniciais  apresentem  preços  iguais,  será  realizado  sorteio  para  determinação  da

ordem  de  oferta  dos  lances.  6.5.  A  oferta  dos  lances  deverá  ser  efetuada  no

momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos

itens 6.3 e 6.4. 6.6. Dada a palavra à licitante, esta disporá de 1 (um) minuto para

apresentar nova proposta. 6.7. Poderá ser solicitado prazo para analisar preço, que

será concedido a critério do Pregoeiro. 6.8. É vedada a oferta de lance com vistas ao

empate. 6.9. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a

proponente desistente às penalidades previstas neste Edital. Poderá o (a) Pregoeiro

(a) analisar casos em virtude de erro. 6.10. O desinteresse em apresentar lance

verbal, quando convocada pelo (a) Pregoeiro (a), implicará na exclusão da licitante

da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos

lances,  sendo  mantido  o  último  preço  apresentado  pela  mesma,  que  será

considerado para efeito de ordenação das propostas. 6.11. Caso não seja ofertado
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nenhum lance verbal,  será verificada a conformidade entre a proposta escrita de

menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o (a) Pregoeiro

(a) negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 6.12.

O  encerramento  da  etapa  competitiva  dar-se-á  quando,  convocadas  pelo  (a)

Pregoeiro  (a),  as  licitantes  manifestarem seu  desinteresse  em apresentar  novos

lances. 6.13. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o

menor preço apresentado, o (a) Pregoeiro (a) verificará a aceitabilidade da proposta

de valor  mais baixo,  comparando-a com os valores consignados em planilha  de

custos,  decidindo  motivadamente  a  respeito.  6.14.  A  classificação  dar-se-á  pela

ordem crescente de preços propostos e aceitáveis e será declarada vencedora a

licitante  que  ofertar  o  menor  preço  por  item,  desde  que  a  proposta  tenha  sido

apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o

preço de mercado. 6.15. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) estejam em desacordo com os termos do edital, ou que ensejem dúvidas

em sua formulação; 

c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;

d) afrontem qualquer dispositivo legal vigente ou estejam em desacordo com

os termos do edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

6.16. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar

direitos, sem previsão no edital,  serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a

proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 6.17. Não serão

consideradas, para julgamento das propostas,  vantagens não previstas no edital.

6.18.  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,  o (a)  pregoeiro (a)

procederá  à  abertura  do  invólucro  contendo  os  documentos  de  habilitação  da

licitante que apresentou a melhor proposta,  para verificação do atendimento das

condições fixadas no edital. 6.19. A habilitação far-se-á com a verificação de que a

licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social

e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e

Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do

edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira.

6.20.  Verificado  o  atendimento  das  exigências  fixadas  no  edital,  a  licitante  será

declarada vencedora. 6.21. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender

às exigências habilitatórias, o (a) pregoeiro (a) inabilitará a licitante e examinará as
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ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação e,

assim,  sucessivamente,  até  a  apuração  de  uma  que  atenda  ao  edital,  sendo  a

respectiva licitante  declarada vencedora.  6.22.  Nas situações previstas nos itens

6.11 e 6.21, o (a) pregoeiro (a) poderá negociar diretamente com o proponente para

que seja obtido preço melhor. 6.23. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá

manifestar,  imediata  e  motivadamente,  a  intenção  de  recorrer,  quando  lhe  será

concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando

as demais licitantes,  desde logo,  intimadas a apresentar  contrarrazões,  em igual

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos. 6.24. O acolhimento de recurso importará

a invalidação apenas dos atos  insuscetíveis  de aproveitamento.  6.25.  A falta  de

manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro à vencedora. 6.26. Da

sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo

de outros, o registro das licitantes credenciadas, das propostas escritas e verbais

apresentadas, da ordem de classificação, da análise da documentação exigida para

habilitação e dos recursos interpostos.

3.2.6.7  -  A  adjudicação  do  objeto  do  presente  certame  será  viabilizada  pelo

pregoeiro sempre que não houver recurso. 8.2. A homologação da licitação é de

responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser  realizada depois da

adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo pregoeiro, ou, quando houver

recurso,  pela  própria  autoridade  competente,  depois  de  decididos  os  recursos e

constatada a regularidade dos atos procedimentais. 8.3. Homologada a licitação pela

autoridade competente, a adjudicatária será convocada para assinar o contrato no

prazo  dentro  do  prazo  regulamentado  no  edital.  8.4.  Se  a  licitante  vencedora,

regularmente convocada, não celebrar o contrato, aplicar-se- á o disposto no art. 4º,

XVI, da Lei nº. 10.520/2002.

3.2.6.8 - Tendo alguma licitante manifestado, imediata e motivadamente, durante a

sessão pública do pregão, a intenção de recorrer, ser-lhe-á concedido o prazo de 3

(três) dias para apresentação das razões do recurso. 9.2. Constará na ata da sessão

a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas as

demais  licitantes  ficaram  intimadas  para,  querendo,  manifestarem-se  sobre  as
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razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias corridos após o término do prazo da

recorrente,  proporcionando-se,  a  todas,  vista  imediata  do  processo.  9.4.  A

manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, durante a

sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 9.5. O

recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o

ato recorrido, a qual  poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua

decisão ou fazê-lo  subir,  acompanhado de suas razões,  devendo,  neste caso,  a

decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do

recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.

3.2.7 Prazo, local e condições de entrega

As  entregas  deverão  ser  efetuadas  junto  à  Secretaria  Municipal  de

Planejamento e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em horário de expediente,

em até 05 dias úteis após a solicitação e envio da mesma ao endereço de email

fornecido pela licitante. 10.2. Verificada a desconformidade de algum dos produtos,

a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias num prazo de até

48 horas, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital. 10.3. O material a ser

entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa

preservação  do  mesmo  e  a  sua  segurança  durante  o  transporte.  10.4.  A  nota

fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entrgue junto com o seu objeto. 10.5. O

recebimento  definitivo  ocorrerá  de  forma  tácita  em  30  dias  do  recebimento

provisório,  desde  que  até  então  nada  conste  expressamente  em desabono  aos

materiais  fornecidos.  10.6.  O  recebimento  provisório  ou  definitivo  não  exclui  a

responsabilidade civil pelo fornecimento dos materiais, nem a ético-profissional pela

perfeita execução deste objeto.

3.2.8 Obrigação das partes

Pelo  inadimplemento  das obrigações,  seja  na  condição de participante  do

pregão ou de contratante,  as  licitantes,  conforme a infração,  estarão sujeitas  às

seguintes penalidades: 
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a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do

direito de licitar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 10% sobre o

valor estimado da contratação; 

b)  manter  comportamento  inadequado  durante  o  pregão:  afastamento  do

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo

de 1 ano; 

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada de contratar): suspensão

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de

10% sobre o valor estimado da contratação; 

d)  Pelo  atraso  injustificado  na  entrega  dos  produtos,  além  dos  prazos

estipulados no contrato, será aplicada multa na razão de 0,5% (meio por cento) por

dia  de  atraso,  até  15  (quinze)  dias  consecutivos,  após o  qual  será  considerada

inexecução contratual. 

e)  Pela  execução  do  contrato  com  irregularidades  passíveis  de  correção

durante a execução e sem prejuízo do resultado: advertência; 

f) No caso de inexecução parcial do contrato ou execução em desacordo com

o solicitado, será aplicada multa de 8% (oito por cento), cumulada com a pena de

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração

pelo prazo de 02 anos. 

g) No caso de inexecução total do contrato será aplicada multa de 10% (dez

por cento) cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento

de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos.  h) Se causar prejuízo

material resultante diretamente da execução contratual: declaração de inidoneidade

cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração

Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato.

13.2. As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato e,

caso não tenha sido formalizado, sobre o valor da nota de empenho. 13.3. Nenhum

pagamento  será  efetuado  pela  Administração  enquanto  pendente  de  liquidação

qualquer  obrigação  financeira  que  for  imposta  ao  fornecedor  em  virtude  de

penalidade ou inadimplência contratual.
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3.2.9 Pagamento

As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à

conta de crédito aberto através das dotações orçamentárias de cada órgão que fará

uso dos produtos. Após a entrega e termo de recebimento do objeto, o pagamento

será efetivado em até 20 dias úteis.  As notas fiscais não poderão conter rasuras e

deverão informar o número da conta bancária para depósito em nome da empresa.

3.2.10 Sanções / penalidades

Pelo  inadimplemento  das obrigações,  seja  na  condição de participante  do

pregão ou de contratante,  as  licitantes,  conforme a infração,  estarão sujeitas  às

seguintes penalidades: 

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do

direito de licitar com a Administração pelo prazo de 1 ano e multa de 10% sobre o

valor estimado da contratação;

 b)  manter  comportamento  inadequado  durante  o  pregão:  afastamento  do

certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo

de  1  ano;  c)  deixar  de  manter  a  proposta  (recusa  injustificada  de  contratar):

suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 ano

e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 

d)  Pelo  atraso  injustificado  na  entrega  dos  produtos,  além  dos  prazos

estipulados no contrato, será aplicada multa na razão de 0,5% (meio por cento) por

dia  de  atraso,  até  15  (quinze)  dias  consecutivos,  após o  qual  será  considerada

inexecução contratual. 

e)  Pela  execução  do  contrato  com  irregularidades  passíveis  de  correção

durante a execução e sem prejuízo do resultado: advertência; 

f) No caso de inexecução parcial do contrato ou execução em desacordo com

o solicitado, será aplicada multa de 8% (oito por cento), cumulada com a pena de

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração

pelo prazo de 02 anos. 

g) No caso de inexecução total do contrato será aplicada multa de 10% (dez

por cento) cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento

de contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos. 
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h) Se causar prejuízo material resultante diretamente da execução contratual:

declaração  de  inidoneidade  cumulada  com  a  suspensão  do  direito  de  licitar  e

contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o

valor atualizado do contrato.  As multas serão calculadas sobre o montante não

adimplido do contrato e, caso não tenha sido formalizado, sobre o valor da nota de

empenho.  Nenhum  pagamento  será  efetuado  pela  Administração  enquanto

pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor

em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.2.11 Das disposições finais

Pedidos  de  esclarecimento  sobre  dúvidas  de  ordem  técnica,  bem  como

aquelas decorrentes de interpretação do edital, devem ser enviados ao (à) Pregoeiro

(a)  até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data  fixada  para  a  abertura  da  sessão

pública, por meio do endereço eletrônico licitacao@santoangelo.rs.gov.br. Pedidos

de impugnação ao ato convocatório deste pregão serão recebidos até 2 (dois) dias

úteis  antes  da  data  fixada  para  o  recebimento  das  propostas,  devendo  ser

protocolados junto ao Departamento de Compras da Prefeitura Municipal, sito à Rua

Antunes Ribas, 1096, centro, CEP 98801-630, Santo Ângelo/RS .Não serão aceitos

pedidos  de  impugnação  enviados  por  fac-símile,  email,  ou  qualquer  outro  meio

eletrônico de transmissão de dados.

É facultado ao (à) Pregoeiro (a), auxiliado pela Equipe de Apoio, efetuar, em

qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que

deveria constar originalmente da proposta.  A apresentação da proposta de preços

implica  na  aceitação  plena  e  total  das  condições  deste  Pregão,  sujeitando-se  a

licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93.  A proponente

que  vier  a  ser  contratada  ficará  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições

contratuais,  os  acréscimos  ou  supressões  que  se  fizerem  necessários,  por

conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º da Lei

8666/93, sobre o valor inicial contratado.  O Contratante não aceitará a transferência

de responsabilidade da CONTRATADA.   As normas deste  edital  de  licitação na

modalidade pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
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entre os interessados.  O desatendimento de exigências formais,  desde que não

comprometam a exata compreensão de sua proposta ou a aferição das condições

de  habilitação dos  licitantes,  não  implicará  no afastamento  sumário  de  qualquer

licitante.  As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas

aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento

ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município;  O Município de Santo

Ângelo reserva-se o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em

parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.  Os casos omissos serão

resolvidos pelo (a) Pregoeiro (a), que decidirá com base na legislação em vigor. Fica

eleito o Foro da Comarca de Santo Ângelo para nele serem dirimidas quaisquer

dúvidas  decorrentes  da  presente  licitação,  com  renúncia  de  outros  ainda  que

privilegiados.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que existam leis com diretrizes quanto à Política Nacional de Resíduos

Sólidos  e  que  auxiliem  os  municípios,  o  que  se  pode  verificar  e  identificar  na

realidade,  é  que  mesmo  assim,  ainda  existem  muitas  problemas  para  serem

enfrentados e sanados. A coleta seletiva existente na cidade já é um grande avanço,

comparado aos demais municípios vizinhos.

Porém,  o  que  falta  é  planejamento,  estratégia  e  gestão  quanto  à  coleta

seletiva ineficaz.  Para isso,  uma das formas para que essa realidade mude é a

conscientização das pessoas através da Educação Ambiental,  das instituições de

ensino,  escolas,  empresas  e  poder  público.  A  divulgação  da  importância  da

participação de todos é fundamental para que o processo funcione de forma correta

e adequada.

As campanhas de conscientização e compreensão dos agentes envolvidos

quanto à sua necessidade, se fazem obrigatórias para que a realidade da coleta

seletiva evolua e aconteça de forma integra e produtiva, evitando desperdício do

dinheiro público quanto às questões dos resíduos sólidos.
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