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RESUMO

No presente trabalho de conclusão de curso, foi elaborada uma proposta de termo de

referência para a implantação de uma central  municipal de reciclagem na zona urbana do

município de Beberibe. Tal proposta é uma solução de custos reduzidos para os municípios

cearenses que visa minimizar os impactos causados pela destinação irregular dos resíduos

sólidos em lixões e em zonas impróprias para tal uso. A proposta utilizada foi baseada no

modelo adotado pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, que está implantando as

diversas Centrais Municipais de Reciclagem – CMRs, nas regiões do Vale do Jaguaribe e Vale

do Acaraú. Podendo ser uma alternativa de baixo custo para as primeiras intervenções na

gestão integrada de resíduos do município ou consórcio municipal, e viabilizar a inserção do

trabalho dos  catadores  de resíduos e  atender  diretamente o que  está  preconizado nas  leis

11.445/2007 e 12.305/2010. Assim, foi apresentada uma proposta de termo de referência que

poderá ser utilizada pelo município de Beberibe ou outro ente federado, para a contratação de

uma  empresa  para  a  construção  da  CMR.  O  terreno  utilizado  para  esta  proposta  foi

disponibilizado  pela  prefeitura  local,  porém  em  caso  de  concretização  da  obra,  serão

necessárias a atualização da documentação bem como a realização de alguns ensaios e estudos

in  loco para  a  caracterização e  as  devidas  adaptações  do  projeto. Portanto,  este  trabalho

poderá servir  como um instrumento que irá ajudar o município no planejamento das suas

intervenções na área de resíduos sólidos.

Palavras-chave: Termo de Referência. Centrais Municipais de Reciclagem. Tratamento de 

resíduos.



ABSTRACT

In the present paper it’s presented a proposal of Term of Reference for the implantation of a
municipal recycling center in the urban zone of the municipality of Beberibe. This proposal is
a low cost solution for the municipalities of Ceará that aims to minimize the impacts caused
by the irregular disposal of solid waste in dumps and in areas that are not suitable for this
purpose.  The proposal was based on the model adopted by the Secretaria das Cidades do
Estado do Ceará, which is implementing the various Municipal Recycling Centers (MRCs) in
the Jaguaribe Valley and Acaraú Valley regions. It may be a low-cost alternative for the first
interventions in the integrated municipal waste management or municipal consortium, and
make feasible the insertion of the work of waste pickers and directly meet the requirements of
laws 11,445 /  2007 and 12,305 /  2010. Thus,  a proposal  for a term of reference that  the
municipality of Beberibe or another federated entity could use to hire a company to construct
the MRC was presented. The land used was one made available by the local city hall, but in
case of completion of the work it is necessary to update the documentation as well as to carry
out some on-site trials and studies for the characterization and due updates of the project.  
Therefore, this work can serve as an instrument that will help the municipality in the planning
of its interventions in the area of solid waste.

Keywords: Term of Reference. Municipal Recycling Centers. Waste treatment.
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1 INTRODUÇÃO

Há quase  oito  anos,  o  Brasil  instituiu  uma  política  nacional  de  resíduos  sólidos,

através da Lei nº 12.305/2010. No entanto, apesar da existência de norma regulamentadora, o

descarte dos resíduos ainda é um paradigma para grande parte dos municípios do Estado do

Ceará. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei 12.305/2010)

estão  previstas  metas  para  a  elaboração  de  planos  estaduais,  microrregionais,  de  regiões

metropolitanas, planos intermunicipais e municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e

os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.  Isto demonstra que as ações mitigadoras

deverão ser implantadas em todas as regiões do Brasil. Segundo o Instituto Socioambiental

Dom Helder (2013 apud SCHUCK; DINIZ, 2014, p. 32), com a implantação da PNRS:

O país passa a ter um regulatório na área de resíduos sólidos. Propõe a prevenção e a
redução na geração desses resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de
consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da
reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor econômico e
pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos
rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado). Estabelece, assim, uma
diretriz para que ocorra o manejo sustentável, visando uma gestão integrada entre
todas as partes envolvidas, desde o produtor até o consumidor. 

Antes da vigência da PNRS foi estabelecida a lei 11.445/2007, que traçou as diretrizes

gerais para o setor do saneamento, de forma ampla, inclusive na área de resíduos sólidos.

Porém apesar dos vultosos investimentos realizados no setor de saneamento básico,  ainda

existem muitos desafios para a implantação das diretrizes nacionais do setor expressas na

referida  lei,  notadamente  os  investimentos  para  universalização  dos  serviços,  tais  como:

excesso de burocracia na execução dos recursos financeiros; a desqualificação e o despreparo

da “máquina estatal” na administração dos recursos e; a descontinuidade da permanência de

pessoal nas equipes técnicas para a gestão dos recursos e contratos. 

Segundo o Ministério da Integração (MINT, 2005), 93,9% da zona semiárida do Brasil

se  encontra  no  território  nordestino,  e  o  estado  que  detêm maior  percentual  de  área  no

semiárido é o Ceará,  com 91,98% de seu território.  Somado a essa condição climática,  o

estado encontra-se, desde o ano de 2011, em um cenário de seca alarmante. A disponibilidade

e a concentração dos recursos hídricos na região são fatores que influenciam esses dados e

que tornam a situação mais agravante, já que o nordeste brasileiro detém apenas 3,3% de toda
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água disponível do Brasil (TABELA 1).

TABELA 1 − DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS POR REGIÃO.

Região Concentração de recursos 
hídricos do país (%)

Norte 68,5
Nordeste 3,3
Centro-Oeste 15,7
Sudeste 6,0
Sul 6,5

FONTE: ANA, 2010.

Como forma de  minimizar  o  déficit  hídrico,  o  governo  do  Estado  do  Ceará,  nas

últimas décadas, vem buscando melhorar as condições da distribuição de abastecimento de

água para a população. Neste período foram submetidas várias propostas de solicitação de

recursos federais e internacionais na área de saneamento. Além disto, com o surgimento do

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a abertura do crédito financeiro,  houve

maior endividamento dos estados e, mesmo com a disponibilidade dos recursos, muitas obras

demoraram  a  sair  do  papel  e  a  serem  concluídas.  Agora,  com  a  inversão  do  cenário

econômico,  os  recursos  financeiros  estão  começando  a  diminuir  e  alguns  investimentos

poderão ser cancelados. Aliado à falta de investimentos no setor de abastecimento de água,

grande parte dos municípios do Estado do Ceará não possui um sistema de gestão integrada de

resíduos sólidos adequado, com uma destinação de resíduos, de acordo com as legislações

ambientais,  o  que piora ainda mais  a  situação da disponibilidade de recursos  hídricos  de

qualidade. Tendo em vista isso, John et. al. (2000, p. 21) já dizia que:

 

Os resíduos se transformaram em graves problemas urbanos e ambientais com um
gerenciamento oneroso e complexo. A escassez de área de deposição de resíduos
causada pela ocupação e valorização de áreas urbanas, os altos custos sociais no
gerenciamento  de  resíduos,  problemas  de  saneamento  público  e  contaminação
ambiental são alguns destes problemas.

Para o atendimento das diretrizes da PNRS, os municípios deverão implantar novas

estruturas, como aterros ou centrais de tratamento de resíduos, bem como encerrar os seus

“lixões”. Além disto, estão previstas metas para a elaboração de planos municipais de gestão

integrada de resíduos sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.

No entanto, apesar dos vários prazos revistos na PNRS, quase nenhum município do

Estado atendeu ao marco regulatório em sua plenitude. Esse é caso do município de Beberibe

que faz parte do Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólido – Unidade Cascavel

(COMARES – UCV) (FIGURA 1). Vale ressaltar que, Beberibe e os outros dois municípios
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que compõem o consórcio têm grande importância para o Estado do Ceará, pois se localizam

em zona litorânea  (exceto  Pindoretama),  tendo no turismo relevante importância  em suas

matrizes econômicas.

FIGURA 1 – MAPA DO COMARES – UNIDADE CASCAVEL.
FONTE: O autor.

Nesse contexto, o município de Beberibe possui um Plano de Gerenciamento Integrado

de Resíduos Sólidos  Urbanos (PGIRSU),  obedecendo não somente  a  lei  12.305/10 como

também o Decreto Estadual nº 29.306 de 05 de junho de 2008, que estabelece, entre outros

dispositivos, a necessidade de o município dispor de PGIRSU para fazer jus à cota de 2% do

produto da arrecadação do ICMS a ser distribuído aos Municípios cearenses. Porém em vários

aspectos esse plano não está sendo executado na sua forma correta, principalmente o que diz

respeito ao lixão. A área que o plano considera um aterro sanitário, hoje está coberta pelo lixo

e não pode ser considerada, de forma alguma, como aterro, e sim como um lixão (FIGURA

2).

FIGURA 2 – CAMINHÃO DESCARREGANDO RESÍDUOS NO LIXÃO.
FONTE: O autor.

A Secretaria  das  Cidades,  considerando o nível  de desenvolvimento  institucional  e



17

econômico  das  cidades  do  Estado  do  Ceará,  através  de  um  empréstimo  com  o  Banco

Interamericano de Desenvolvimento (BID), e com o apoio do Instituto de Desenvolvimento

Institucional das Cidades do Ceará – IDECI, elaborou a proposta de implantação de algumas

Centrais Municipais de Reciclagem do Ceará – CMRs (FIGURA 3) para algumas regiões do

Estado, onde Beberibe não está incluso. As CMRs são estruturas preparadas para receber os

resíduos recicláveis de determinadas áreas do município, de forma a minimizar o volume de

material que é destinado ao aterro sanitário ou lixão, reduzindo dessa forma os custos com o

tratamento desse material.  Essa estrutura não é adequada para funcionar de forma isolada

(sem um aterro sanitário para receber os expurgos), porém serve como uma solução simples,

podendo  resolver  situações  mais  emergenciais  e  melhorar  a  situação  do  município  com

relação a sua disposição final dos resíduos recicláveis. Portanto, considerando que toda a parte

de projeto já foi finalizada pela Secretaria das Cidades e IDECI, esses projetos poderiam ser

utilizados no município de Beberibe,  sendo necessárias apenas às devidas adequações e a

elaboração  do  Termo  de  Referência  (que  será  proposto  aqui  neste  trabalho)  para  a  sua

implantação.

FIGURA 3 – ESQUEMA DA CMR
FONTE: Secretaria das Cidades, 2018.

Para a elaboração deste trabalho foram feitas pesquisas bibliográficas e documentais a

fim de levantar as características do município estudado, bem como os dados referentes a

resíduos sólidos. Para obter essas informações utilizaram-se os dados do Instituto Brasileiro

de Geografia  e  Estatística do Brasil  – IBGE, dados do Instituto de Pesquisa e  Estratégia

Econômica  do  Estado  do  Ceará  –  IPECE  e  do  Sistema  Nacional  de  Informações  sobre
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Saneamento - SNIS e,  assim como das  secretarias  de estado e  da prefeitura municipal  de

Beberibe, além de livros, artigos, sites, relatórios técnicos e publicações especializadas.

De posse dessas informações, foram realizadas pesquisas acerca de diversos tipos de

Termos de Referência, lançados recentemente pelo Estado do Ceará, União e município de

Beberibe,  no  intuito  de  compilar  as  melhores  práticas  adotadas  e  elaborar  o  Termo  de

Referência deste trabalho. 

Por fim, foi utilizado o modelo de orçamento utilizado pelas licitações das Centrais

Municipais  de Reciclagem do Estado para  chegar  ao  orçamento  do Termo de  Referência

proposto aqui. 

Ao final do trabalho, foram descritas algumas recomendações a serem seguidas caso

algum ente federado tenha interesse em utilizar o modelo proposto aqui. 
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2 VISÃO GERAL

2.1 Município de Beberibe

O  município  de  Beberibe  possui  uma  área  de  aproximadamente  1.623,878  km2

(IBGE,  2018),  sendo localizado a 79 km da  capital  do Estado (Fortaleza).  Além disto,  o

município tem um litoral  de paisagem privilegiada,  e  pode ser  considerado um dos mais

atrativos da costa leste do Estado. Por estar localizado em uma zona litorânea e devido ao

clima  encontrado  na  região,  o  município  possui  uma  biodiversidade  excepcional,  com

diversos  encantos  como:  dunas,  falésias  de  areia  colorida,  fontes  naturais  e  uma  rica

vegetação; o município já foi inclusive cenário para a locação de filmes, comerciais, aberturas

de programas e outros mais.

O município de Beberibe, conforme dito anteriormente, é um município litorâneo e

possui uma grande rede de hotelaria instalada em sua costa terrestre e adjacências, tanto de

hotéis/pousadas, como de barracas de praia. De acordo com a PNRS, esses grandes geradores

de  resíduos  sólidos  devem elaborar  e  implantar,  em seus  estabelecimentos,  um Plano  de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) que identificará quais são os principais resíduos

gerados pelo seu estabelecimento e qual a destinação correta a ser realizada. Além disso, o

grande gerador é responsável pela coleta do seu resíduo e a destinação correta do mesmo. 

Porém,  mesmo com as  diretrizes  da  PNRS,  o  que  identificamos  no  município  de

Beberibe, é que muitos dos grandes geradores possuem um PGRS, porém não estão aplicando

adequadamente o mesmo. Ainda, o município está realizando a coleta dos resíduos gerados

pelos grandes geradores, assumindo todos os custos e responsabilidades sobre a mesma, e

destinando  esse  material  em  um  lixão,  que  fica  situado  a  aproximadamente  20  km  do

município.

2.2 Características Hidrográficas da Região

O Ceará  é  dividido  em bacias  hidrográficas  (FIGURA 4).  Ao todo são  12 bacias

hidrográficas. Para a análise deste trabalho iremos estudar o município de Beberibe que está

situado na bacia da Região Metropolitana de Fortaleza. 
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FIGURA 4 – MAPA DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO CEARÁ
FONTE: IPECE, 2018.

As Bacias Metropolitanas constituem uma Região Hidrográfica formada por 16 sub-

bacias distribuídas por 31 municípios cearenses localizados a nordeste do estado. As sub-

bacias estão posicionadas no sentido oeste-leste,  estando assim distribuídas: São Gonçalo,

Gereraú,  Cahuípe,  Juá,  Ceará,  Maranguape,  Cocó,  Coaçu,  Pacoti,  Catu,  Caponga  Funda,

Caponga Roseira, Malcozinhado, Uruaú, Pirangi e o Fluxo de Escoamento Difuso (FLED).

Destas,  apenas  as  bacias  do  Pirangi,  Choró,  Pacoti,  São  Gonçalo  e  os  Sistemas

Ceará/Maranguape  e  Cocó/Coaçu  são  hidrologicamente  mais  representativos,  estando  as

demais restritas a zona costeira (CBHRMF, 2018).

Compõe a região hidrográfica das Bacias Metropolitanas 31 municípios agrupados em

4  unidades  de  trabalho  a  saber: SERRA –  Barreira,  Acarape,  Redenção,  Baturité,  Pacoti,
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Palmácia,  Guaramiranga,  Mulungu e Aratuba; SERTÃO – Capistrano,  Aracoiaba,  Itapiúna,

Choró,  Ocara,  Ibaretama; LITORAL –  Cascavel,  Beberibe,  Pindoretama,  Eusébio  e

Aquiraz; RMF – Pacajus, Horizonte, Chorozinho, Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, São Gonçalo

do Amarante,  Caucaia,  Maranguape,  Maracanaú  e  Fortaleza  (CBHRMF,  2018).  Para  este

estudo será analisada a sub-bacia do Litoral, em especial o município de Beberibe, mostrando

uma sugestão de ação que pode ser adotada pelo município para reduzir os impactos locais e

regionais  da bacia  em questão com relação aos resíduos sólidos,  em consonância com as

diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei Nº 11.996, de 24 de Julho de 1992,

conhecida como a Política Estadual de Recursos Hídricos, que veio normatizar as diretrizes

para  o  controle  e  a  regulação  dos  recursos  hídricos  sob  a  responsabilidade  do  Governo

Estadual. 

2.3 Características dos Resíduos Sólidos em Beberibe

Segundo  o  SNIS-RS  (2016),  existe  uma  desigualdade  evidente  dos  índices  de

cobertura do serviço de coleta domiciliar no País. Assim, configura-se um patamar mais baixo

nas regiões Norte e Nordeste.  Enquanto a média de atendimento dessas duas regiões fica

próxima de 83%, os resultados mínimos das demais ultrapassam os 91%.

Embora  exista  uma  grande  disposição  irregular  de  resíduos  na  região,  não  foi

identificada nenhuma associação de catadores de resíduos na região, apesar de o município

reconhecer a existência de pessoas que trabalham com a coleta dos resíduos (Tabela 2). No

estado  do  Ceará  foram  apresentadas  42  associações  de  catadores  (SNIS-RS,  2016),

demonstrando  que  ainda  existe  espaço  para  a  organização  de  novas  associações  e

principalmente na região deste estudo.

TABELA 2 – DADOS GERAIS DE RESÍDUOS DE BEBERIBE.

INFORMAÇÕES BEBERIBE

DA
D

O
S 

G
ER

AI
S

(IB
G

E,
 2

01
8)

POPULAÇÃO (hab.) 51.885
ÁREA TERRITORIAL (km²) 1.623,88

DENSIDADE DEMOGRÁFICA (hab./km ²) 30,37
DISTÂNCIA PARA FORTALEZA (km) 79

P.G.I.R.S.U POSSUI

LI
XÃ

O

QUANT. RESÍDUOS (ton./dia) 50

QUANT. CATADORES (unid.) 12

FONTE: O autor.
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De acordo  com o  IPECE (2017),  no  ano de  2000,  3378 domicílios  do  município

possuíam coleta de resíduos sólidos, já em 2010, ano da publicação da PNRS, esse número

era de aproximadamente 8.388 residências. Vale ressaltar que todo o resíduo coletado, dessas

residências, é destinado para o lixão do município.  De acordo com o Sistema Nacional de

Informação  sobre  Saneamento  (SNIS-RS,  2016),  Beberibe  gera  cerca  de  50  ton.  /dia  de

resíduos  sólidos,  as  quais  são  dispostas  no  lixão,  localizado  a  20  quilômetros  da  sede

municipal (FIGURA 5).

FIGURA 5 – LOCALIZAÇÃO DO LIXÃO DA ZONA URBANA DE BEBERIBE
FONTE: O autor.

2.4 Pontos de Entrega Voluntária – PEVs

Segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2008) o custo da coleta seletiva

chega a ser cinco vezes maior que o da coleta convencional. A partir dessa informação, muitos

gestores poderiam se questionar a respeito da viabilidade de os municípios realizarem a coleta

seletiva em seus territórios, tendo em vista o custo e a cultura local, da não separação de

resíduos.  Pode-se destacar  que os principais fatores  que influenciam nos custos  da coleta

seletiva são: informalidade do processo – não há institucionalização; carência de soluções de

engenharia com visão social; e alto custo do processo na fase de coleta. Portanto, podemos

observar  que em cidades  que seja  possível  quebrar  esses  paradigmas  pode ser  possível  à

implantação de uma coleta seletiva com um custo bem menor.  E o próprio MMA (2008)
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demonstra isso, ao comparar a cidade de Londrina/PR com outras cidades do país (TABELA

2).

TABELA 3 – COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES MODELOS DE GESTÃO.

dados
CEMPRE-2006 / SNIS-2005

média 4
importantes

capitais

Londrina – PR

% da população atendida 70 100
custo da coleta – R$/ton. 450 37
total coletado – ton./mês 1365 2600

Total col. Sel. / resid. Domiciliares 3,0% 21,8%

FONTE: MMA, 2008.

Comparando as informações da tabela 2, verifica-se que o custo da coleta seletiva em

Londrina/PR é bem menor que a média em outras 4 importantes capitais do país, e que a

relação entre o total coletado da coleta seletiva e o de resíduos domiciliares também é bem

maior,  se aproximando do valor estimado como sendo o ideal,  em torno de 35% (MMA,

2008).

Para  que  haja  a  implantação  dessas  melhorias  é  necessária  uma  transformação

profunda da forma de entender e gerenciar a atividade de coleta seletiva a partir de algumas

modificações no processo, são elas:

 Estruturação da cidade em Setores de Coleta Seletiva;

 Envolvimento planejado rua por rua, moradia por moradia;

 Combinação adequada da coleta capilar e do transporte concentrado;

 Apoio aos catadores em sua capacidade de concentrar carga e uso de caminhões apenas
para o transporte de cargas concentradas;

 Incentivo à organização dos catadores; 

Para Seibert (2014, p. 18) a preservação do meio ambiente começa com pequenas 
atitudes diárias, que fazem toda a diferença, segundo ela: 

A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem
toda a diferença. Uma das mais importantes é a reciclagem do lixo. As vantagens da
separação do lixo doméstico ficam, cada vez mais, evidentes.  Além de aliviar os
lixões e aterros sanitários, chegando até eles apenas os rejeitos (restos de resíduos
que não podem ser reaproveitáveis), grande parte dos resíduos sólidos gerados em
casa pode ser reaproveitada.

Assim,  para  que  as  modificações  no  processo  de  coleta  e  destinação  de  resíduos

possam ocorrer é necessário o envolvimento da administração pública no setor. E, um dos
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pontos importantes, que serve como embasamento para o bom funcionamento desse sistema, é

a distribuição de Pontos de Entrega Voluntária – PEVs no município, de tal maneira que a

população possa  destinar  os  seus  resíduos  de  pequenos volumes  (resíduos  de  construção,

resíduos de poda, outros tipos de volumosos) e materiais recicláveis para os PEVs (FIGURA

6).

FIGURA 6 – MODELO DE PEV PROPOSTO PELO MMA
FONTE: MMA, 2008

Em Fortaleza/CE a prefeitura municipal implantou diversos Ecopontos ao longo do

município  em  virtude  do  porte  da  cidade,  e  para  facilitar  a  entrega  dos  materiais  pela

população. Além dos Ecopontos, o Estado do Ceará tem implantado em diversos municípios o

ECOENEL que  recebe  alguns  materiais  reciclados  da  população  a  um preço  tabelado  e

oferece descontos na conta de energia.

2.5 Galpão de Triagem 

Além do PEV, citado anteriormente, o MMA (2008) também sugere a implantação de

centrais  de  triagem  (FIGURAS  7  e  8),  nos  municípios,  para  segregar  de  maneira  mais

adequada os resíduos recicláveis e, assim, permitir a venda dos mesmos e o “retorno” deles

para a cadeia produtiva de materiais.
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FIGURA 7 – PLANTA DE CENTRAL DE TRIAGEM PROPOSTA PELO MMA
FONTE: MMA, 2008.

FIGURA 8 – CORTE ESQUEMÁTICO DA CENTRAL DE TRIAGEM PROPOSTA PELO MMA
FONTE: MMA, 2008.

A proposta desenvolvida pelo MMA (2008) é de que os PEVs recebam todo o material

reciclável e pequenos volumosos, e esses materiais recicláveis sejam destinados aos galpões

de triagem para a segregação mais minuciosa e a sua preparação para a venda.
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2.6 Central Municipal de Reciclagem 

Tendo em vista o que foi abordado, anteriormente, verificou-se que o município de

Beberibe realmente necessita de uma ação para a gestão integrada dos resíduos sólidos na sua

região.  Porém, os investimentos em tratamento de resíduos sólidos normalmente são bem

elevados e, além disso, são necessários uma infraestrutura técnica e o acompanhamento de

todas as atividades relacionadas. Com isso, surge a oportunidade da implantação da Central

Municipal de Reciclagem – CMR (FIGURAS 9 e 10). Essa estrutura pode agregar as funções

dos PEVs e dos Galpões de Triagem, e também incluir na cadeia produtiva de reciclagem os

catadores ou as pessoas que se proponham a trabalhar nesse setor.

 
FIGURA 9 – CMR EM PLANTA

FONTE: Secretaria das Cidades, 2018.
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FIGURA 10 – ESQUEMA DA CMR
FONTE: Secretaria das Cidades, 2018.

Assim, a ideia principal da CMR é a possibilidade de a população entregar os seus

resíduos de pequeno volume para a Central e no próprio local a cooperativa/associação de

catadores realizarem a separação e a prensagem do material  reciclável,  agregando,  assim,

mais valor ao produto. Além disso, o local também terá a possibilidade de receber pequenos

volumosos que terão a sua destinação feita pela prefeitura. O tamanho padrão previsto para a

estrutura da CMR tem dimensões mínimas de 27,95 metros de largura por 26,51 metros de

profundidade e declividade máxima de 3%, perfazendo área total mínima de 740,95 m² e uma

área construída de 286,22m², conforme projeto padrão no anexo, podendo esse tamanho ser

adequado as  condições  locais.  Conforme pode ser  verificado na  Tabela  4,  foram listados

alguns  pontos  para  que  fosse  feita  uma  breve  comparação  entre  a  CMR  e  o  sistema

PEV+Galpão de Triagem.

TABELA 4 – COMPARATIVO ENTRE PEV+GALPÃO E CMR.

COMPARATIVO ENTRE PEV+GALPÃO X CMR
CRITÉRIOS ANALISADOS PEV+GALPÃO (MMA, 2008) CMR (SCIDADES, 2018)
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (m²) 620 286
CUSTO IMPLANTAÇÃO (estimativa) 650 mil (valor atualizado) 464 mil
OPERÁRIOS (MÍNIMO) 10 4
RECEBE PLÁSTICO sim sim
RECEBE VIDRO sim sim
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RECEBE PAPEL sim sim
RECEBE PNEUS sim sim
RECEBE PEQUENOS VOLUMOSOS sim sim
RECEBE RCC (VOL. PEQUENO) sim sim
RECEBE OGR não sim
INTEGRAÇÃO COM CATADORES não* sim

FONTE: O autor.

*Obs.: A proposta do MMA (2008) não previa a inclusão direta de catadores, porém os

mesmos podem ser integrados no sistema.

As informações da tabela X foram baseadas em estimativas e dados obtidos do MMA

(2008). Ao analisarmos as informações levantadas, podemos ver que a CMR possuir algumas

vantagens  em  relação  ao  sistema  PEV+Galpão,  principalmente  no  quesito  custo  de

implantação e área construída, fatores que são primordiais para a escolha de um projeto a ser

implantado. Porém a de ser verificado o volume que se pretende realizar a triagem, pois ainda

não existem dados sobre o volume que a CMR consegue triar.

A CMR deverá ter um sistema de funcionamento compartilhado entre a prefeitura e a

associação de catadores ou a quem a prefeitura designar a atribuição para a reciclagem. Caso

o serviço  seja  realizado  pelos  catadores,  os  mesmos  só  possuem o  interesse  no  material

reciclável e os demais itens devem ficar sob a gestão municipal ou a quem ela designar.

Um ponto fundamental para o bom funcionamento da CMR é a localização da mesma.

Portanto, é imprescindível que, ao escolher a área de implantação seja escolhido um local

central e de fácil acesso à população, de preferência um que tenha infraestrutura de energia

elétrica, de água e esgoto. A seguir, é possível visualizar uma proposta de terreno que, pelas

pesquisas realizadas, é de propriedade da própria prefeitura, e fica situado na esquina das

estradas de Beberibe - Choró e Beberibe - Sítio Lucas (FIGURA 11).
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FIGURA 11 – LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEL TERRENO PARA A CMR EM BEBERIBE.
FONTE: Prefeitura Municipal de Beberibe.

Conforme mostrado na figura 11 o terreno proposto fica bem próximo ao aglomerado

urbano, mantendo uma distância mínima para as residências de forma a viabilizar a entrega

dos resíduos de forma simples.

2.7 Termo de referência 

Segundo a cartilha do Tribunal  de Contas  do Estado de Minas  Gerais  – TCE/MG

(2018) o Termo de Referência ou Projeto Básico é o instrumento de gestão estratégica que

determina  o  sucesso  ou  insucesso  de  uma  contratação  pública.  É  possível  comprar  com

qualidade no serviço público. Para tanto é necessário especificar bens, serviços e obras de

forma clara,  descritos em Termos de Referência  ou Projetos Básicos bem elaborados que

possam resultar em contratações eficazes.

Durante  uma  apresentação  no  Conselho  Federal  de  Engenharia  e  Agronomia  –

CONFEA,  Florêncio  (2018,  p.  25)  informou  que:  “O  Termo  de  referência  estabelece  a

conexão  entre  a  Contratação  e  o  Planejamento  existente,  expondo  o  alinhamento  da

contratação à estratégia do negócio”.
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O Tribunal de Contas da União – TCU (2010) também tem um entendimento sobre

como deve ser o Termo de Referência:

A elaboração do termo de referência deve obedecer aos dispositivos legais (e.g. Lei
nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002) e à jurisprudência a respeito do assunto (e.g.
deliberações  do  TCU,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  do  Tribunal  Superior  do
Trabalho, entre outros).

Verifica-se  então  que  para  a  implantação  da  Central  Municipal  de  Reciclagem  é

necessário um instrumento que norteie os interessados (concorrentes) em quais critérios serão

utilizados para a execução dos serviços, bem como o objeto que se pretende alcançar com

essa proposta. Portanto é importante saber quais são os requisitos mínimos em um TR.

Quanto melhor elaborado for o TR mais fácil será o procedimento da licitação e da

contratação, bem como a gestão do instrumento. É importante ressaltar que a elaboração do

Termo  faz  parte  da  fase  interna  da  licitação,  ou  seja,  a  fase  de  planejamento,  onde  a

administração pública deverá prever as possibilidades que podem surgir durante o processo de

licitação  e  todas  as  fases  posteriores.  Portanto,  este  trabalho  poderá  servir  como  um

instrumento  que  ajudará  o  município  no  planejamento  das  suas  intervenções  na  área  de

resíduos sólidos.

Importante, também, ressaltar a importância de conseguir a autorização para uso dos

projetos da CMR que foram desenvolvidos pelo Estado do Ceará. Conforme a lei nº 9.610/98

(Lei  de  Direitos  Autorais),  os  direitos  autorais  são  todos  os  direitos  de  proteção de uma

obra artística produzida e dos direitos do autor sobre ela. Portanto, caso a prefeitura manifeste

interesse  em  utilizar  os  projetos  desenvolvidos  pela  equipe  técnica  do  Estado  é

importantíssimo solicitar a cessão dos projetos e complementares para que não venha a ter

problemas com isso. E para conseguir a cessão dos projetos, o município deve entrar com uma

solicitação formal no órgão detentor dos projetos, e solicitar que seja feito um contrato de

cessão  entre o autor da obra, ou o detentor dos direitos e o município que vai receber os

direitos. 
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3 INTERVENÇÃO

 

3.1 Descrição da Área de Estudo 

Os resíduos sólidos são todos os materiais que resultam das atividades humanas e que

muitas vezes podem ser aproveitados tanto para a reciclagem como para a sua reutilização. 

É muito comum as pessoas utilizarem o termo “lixo”, porém essa não é a nomenclatura

técnica adequada. Os resíduos sólidos urbanos são os resíduos gerados nas zonas urbanas dos

municípios.

De acordo com Schuck e Diniz (2014, p. 2):

Há diferenças entre resíduos sólidos e a  palavra “lixo” enquanto que o primeiro
possui  valor  econômico  gerando  emprego  e  renda  por  possibilitar  o  seu
reaproveitamento, o segundo não possui valor algum, pois devem ser descartados,
estes são encarados como os grandes “vilões” de problemas ambientais. Mas quando
os  resíduos  sólidos  são  dispostos  irregularmente  também  trazem  grandes  danos
ambientais como a contaminação do ar, do solo, das águas superficiais e danos à
saúde pública.

Segundo  a  normativa  da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnica  –  ABNT

10.004/2004, os resíduos sólidos são definidos 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 nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 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  a  melhor  tecnologia
disponível.

Segundo o SNIS-RS (2016) o município de Beberibe não pratica a coleta seletiva,

bem como não dispõe de aterro sanitário para a correta destinação dos seus resíduos sólidos.

Para o ano de 2016, o município informou que gastou R$ 3.704.598,00 com os serviços de

limpeza  urbana,  ou  seja,  um valor  alto  se  comparado  a  outros  serviços,  porém baixo  se

comparado a outros municípios que realizam a disposição adequada dos seus resíduos.

Segundo Schuck e Diniz (2014) podemos encontrar três tipos de aterros sanitários: 

 Aterros de grande porte – capacidade de recebimento de resíduos de 2.000 toneladas

por dia. O custo total da etapa de viabilização deste aterro é de R$ 525.794.167; 

 Aterros de médio porte – capacidade de recebimento de resíduos de 800 toneladas

por dia. O custo total da etapa de viabilização deste aterro é de R$ 236.535.037; 
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 Aterros de pequeno porte – capacidade de recebimento de resíduos de 100 toneladas

por dia. O custo total da etapa de viabilização deste aterro é de R$ 52.444.448.

Esses  valores  totais  apresentados  são  referentes  aos  custos  dos  aterros  e  estão

calculados envolvendo as cinco etapas para a implantação de um aterro sanitário, sendo elas:

pré-implantação,  implantação,  operação,  encerramento  e  pós-encerramento  (SCHUCK;

DINIZ, 2014).

Baseado  na  classificação  anterior,  o  município  de  Beberibe  deveria  implantar  um

aterro de pequeno porte para a destinação adequada dos seus resíduos, porém o custo médio

para o recebimento desses resíduos seria muito alto, chegando a ser quase vinte vezes maior

que o custo com a coleta atual realizada.

Portanto, percebe-se a importância da implantação de uma política pública no local

para  a  gestão  e  coleta  de  materiais  recicláveis  para  reduzir  os  impactos  que  estão  sendo

gerados na região, bem como servir como atividade inicial para a gestão integrada de resíduos

sólidos na região.

3.2 Proposta de Intervenção

Considerando  os  pontos  que  foram  abordados  neste  trabalho,  a  proposta  de

intervenção que será sugerida para o município em estudo será a da implantação de uma

central  municipal  de  reciclagem,  para  receber  os  materiais  reciclados  do  município  em

epígrafe bem como de demais localidades próximas que possam se beneficiar da estrutura.

Para isso,  sugere-se um Termo de Referência que poderá ser utilizado pelo município ou

outros entes da Federação caso os mesmos achem viável a proposta aqui feita. 

3.2.1 Identificação do problema

De  acordo  com  pesquisas  de  campo,  levantamentos  realizados  com  a  prefeitura  do

município de Beberibe e os dados do SINS-RS (2016) não existem infraestruturas adequadas para

recebimento dos resíduos sólidos urbanos no município, os quais são dispostos em lixões, que

recebem  todo  e  qualquer  tipo  de  resíduos  gerados  no  município,  inclusive  pelos  grandes

geradores. Portanto, estamos propondo a implantação de uma Central Municipal de Reciclagem –

CMR  que  poderá  receber  os  materiais  recicláveis,  segregá-los  e  destiná-los  para  os  centros

consumidores.
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3.2.2 Justificativa

Após dez anos em que o Brasil instituiu as diretrizes nacionais de saneamento básico,

por meio da Lei nº 11.445/2007, Estados e Municípios ainda têm grandes dificuldades de

disponibilizar para a sua população acesso ao saneamento, compreendido pelos serviços de

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, limpeza urbana e

manejo dos resíduos sólidos (art. 2º, inc. III, Lei 11.445/2007), os quais devem ser realizados

de forma adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente. Essa problemática acaba

por  impactar  diretamente  no  princípio  fundamental  do  marco  regulatório  que  é  a  sua

universalização, prolongando cada vez mais o alcance deste objetivo.

Além disso, há mais de sete anos, o Brasil instituiu a Política Nacional de Resíduos

Sólidos − PNRS, por meio da Lei nº 12.305/2010. Para atendimento as diretrizes da PNRS, os

municípios  deveriam  hierarquizar  as  ações  na  gestão  integrada  de  resíduos,  tendo  a

reciclagem  como  prioridade,  implantar  novas  estruturas  como,  aterros  ou  centrais  de

tratamento de resíduos, bem como encerrar os “lixões”. No entanto, apesar dos vários prazos

da PNRS, quase nenhum dos municípios do Estado atendeu ao marco regulatório em sua

plenitude.  Este  é  caso do  município  de  Beberibe,  que  faz  parte  da  bacia  hidrográfica  da

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O município de Beberibe, bem como diversos outros municípios cearenses, foi autuado

pelo Ministério Público pela inadequação das condições em que os seus locais de destinação

final (lixões) se apresentam, porém, o problema permanece. Junto a isso, o Estado do Ceará,

no ano de 2016, instituiu a Política Estadual de Resíduos sólidos (lei 16.032/2016), que dentre

outras diretrizes, propõe que (art. 18º, § 3º):

Serão priorizados no acesso aos recursos do Estado referidos no caput os municípios

que: 

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos

sólidos,  incluída  a  elaboração  e  implementação  de  plano  regional,  ou  que  se

inserirem de forma voluntária nesses planos referidos no § 2º do art. 17; 

II  –  implantarem a coleta  seletiva com a participação  de cooperativas  ou outras

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas

por pessoas físicas de baixa renda; 

III – instituírem mecanismos de cobrança, mediante taxas, tarifas ou outros preços

públicos,  que  contribuam  para  a  remuneração  e  sustentabilidade  econômico-

financeira dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

urbanos;
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Dessa forma, para tentar solucionar seus problemas na área de resíduos, o Consórcio

Municipal para Aterro de Resíduos Sólido – Unidade Cascavel (COMARES-UCV), que é

formado pelos municípios de Cascavel, Beberibe e Pindoretama, foi estruturado tecnicamente,

porém o mesmo não conseguiu efetuar ações efetivas. Até o momento, o COMARES-UCV

está com uma sede física constituída e está tentando desenvolver algumas atividades de cunho

técnico.

Considerando os custos  elevados para implantação de equipamentos  de disposição

finais adequados, como aterros sanitários, os prazos já esgotados da PNRS para fechamento

dos  lixões  e  a  escassez  de  recursos  financeiros  do  estado  e  dos  municípios  cearenses,  o

presente trabalho pretende propor um Termo de Referência com as especificações de projetos

para a implantação de uma Central Municipal de Reciclagem, utilizando o modelo adotado

pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará e realizando as adequações necessárias, que

servirá como alternativa para a destinação dos resíduos sólidos recicláveis do município.

Além do recebimento  de  resíduos,  a  Central  Municipal  de  Reciclagem coordenará

ações de coleta seletiva num raio de atuação predefinidos, estando previsto o treinamento e a

elaboração de manuais de gestão do referido equipamento, que deverá ser administrado pela

Prefeitura. Assim, a Central será o “coração” da reciclagem no município (FIGURA 12).

FIGURA 12 – MATRIZ DE ATUAÇÃO DA CENTRAL MUNICIPAL DE RECICLAGEM.
FONTE: O autor.
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3.2.3 Objetivo

3.2.3.1 − Objetivo geral

Elaborar  um  termo  de  referência  da  implantação  de  uma  central  municipal  de

reciclagem na zona urbana do município de Beberibe/CE.

3.2.3.2 − Objetivos específicos

−  Identificar  as  possíveis  áreas  da  prefeitura  que  poderão  receber  o  projeto  da  central

municipal de reciclagem;

 –  Adequar os projetos e orçamentos da central municipal de reciclagem desenvolvido pela

Secretaria das Cidades do Estado do Ceará para o município de Beberibe;

 –  Apresentar as etapas necessárias para que a prefeitura de Beberibe possa ter  acesso ao

projeto desenvolvido pela SCIDADES;

3.2.4 Resultados e Impactos esperados

O  objetivo  deste  trabalho  será  a  elaboração  de  um Termo  de  Referência  para  a

implantação de uma central municipal de reciclagem (CMR) no município de Beberibe. Caso

o município adote a ideia, com a implantação da CMR pretende-se: 

– Aumento da coleta seletiva no município;

–  Redução  dos  impactos  que  os  resíduos  sólidos  causam  nos  mananciais  superficiais  e

subterrâneos do município e regionalmente;

– Inserção dos catadores no processo de coleta seletiva;

– Redução dos custos da Prefeitura com a coleta tradicional;

– Conscientização da população local a respeito da coleta seletiva.

3.2.5 Ações de intervenção

 Organizar o município, em termos de estrutura técnica, para a gestão dos serviços de

limpeza  urbana  e  manejo  dos  resíduos  sólidos,  bem  como  definir  claramente  o  marco

regulatório municipal,  muitas vezes com competências dispersas entre diversas secretarias

municipais;
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 Estruturação técnica e administrativa de Beberibe como entidade gestora da gestão

integrada de resíduos sólidos, podendo essa gestão ser feita em conjunto com o consórcio

local (COMARES – UCV);

 Definir  as  responsabilidades  sobre  a  coleta  dos  grandes  geradores,  nos  termos  da

PNRS, onde a Prefeitura poderia se desvincular da coleta destes resíduos, ficando apenas com

a sua fiscalização, ou realizá-la mediante cobrança;

 Identificar  as áreas  de disposição irregular  dos resíduos sólidos no município para

verificar a carência das regiões em relação à coleta;

 Identificar as possíveis áreas da prefeitura que poderão receber o projeto da central

municipal de reciclagem – como a ideia é que os custos sejam mínimos possíveis, o ideal é

utilizar  áreas  que  já  sejam  de  posse  da  prefeitura  para  que  não  haja  despesas  de

desapropriação;

 Adequar os projetos e orçamentos da central municipal de reciclagem desenvolvido

pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará para o município de Beberibe – os projetos

que foram desenvolvidos pelo Estado são para um terreno padrão, e a depender da área que

for identificada será necessário realizar estudos in loco e readequar as estruturas bem como o

orçamento;

 Apresentar  o  procedimento necessário para  que a  prefeitura  de Beberibe  possa ter

acesso ao projeto desenvolvido pela SCIDADES – como o projeto foi elaborado pelo Estado é

necessário que a prefeitura de Beberibe solicite formalmente uma cessão dos projetos para

que possa utilizar os mesmos, e aqui apresenta-se qual o procedimento para conseguir essa

cessão;

 A Prefeitura deverá adotar um programa de coleta seletiva, de preferência em parceria

com os catadores e associações locais, e destinar os resíduos coletados para as CMRs;

 Equipar a CMR com os materiais e equipamentos como: prensa enfardadeira; filtro de

OGR; balança; tambores; carrinhos para transporte; etc.;

 Elaborar e aprovar junto a Câmara dos vereadores local um sistema de remuneração

pelos serviços integrantes  da gestão integrada dos resíduos sólidos,  conforme disposto no

inciso III, do § 3º, do art. 18, da lei 16.032/2016:

Instituírem  mecanismos  de  cobrança,  mediante  taxas,  tarifas  ou  outros  preços

públicos,  que  contribuam  para  a  remuneração  e  sustentabilidade  econômico-

financeira dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos

urbanos;
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 Operar a CMR com a participação dos catadores locais e/ou outros funcionários que

sejam necessários para a realização dos serviços.

3.2.6 Atores envolvidos

 Secretaria  das  Cidades:  Irá  participar,  diretamente,  no  gerenciamento  dos  projetos,

inclusive, disponibilizando recursos próprios, bem como poderá dar um apoio técnico para a

implantação da estrutura e da gestão da mesma após implantação;

 Prefeitura:  Irá  solicitar  o  projeto e  o orçamento,  além disso,  licitará  e implantar  a

estrutura na área selecionada, e posteriormente equipar a estrutura; 

Junto a isso, a prefeitura em parceria com alguns órgãos/entidades estaduais deverá procurar

um  arcabouço  legal  para  solidificar  a  gestão  integrada  dos  resíduos  e  se  estruturar

internamente para melhor realizar a gestão;

 Órgão  ambiental:  Irá  emitir  licença  para  implantação  da  Central  Municipal  de

Reciclagem (CMR);

 Associação  de  Catadores:  Irá  participar  da  operação  da  CMR em parceria  com a

prefeitura;

 Prefeitura Municipal/Câmara dos vereadores: Elaborar e aprovar lei para a cobrança

dos serviços de coleta seletiva.

3.2.7 Recursos necessários

A seguir estão demonstrados os principais recursos que serão necessários durante o

processo que está sendo proposto aqui:

TABELA 5 – RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DA CMR

RECURSOS

NECESSÁRIOS
ANTES DURANTE DEPOIS

Pessoal

Equipe para elaboração do

edital e avaliação das

concorrentes.

Fiscalização

Estruturação

de equipe

para a gestão

da CMR.

Estrutural

Área para a implantação da

CMR

Estudos

-

-

-

-
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Organizacional

Reestruturação das secretarias

responsáveis pelo meio

ambiente.

-

Responsável

pela operação

da CMR

Político
Aprovação das leis para a

gestão integrada de resíduos.
- -

Financeiro
Recursos para a licitação,

contratação da CMR.

Recursos para a

licitação,

contratação da

CMR.

Recursos para

a operação da

CMR.

FONTE: O autor.

3.2.8 Orçamento

Para a execução das ações propostas para a implementação da intervenção sugerida

neste trabalho foi feita a tabela de detalhamento a seguir:

TABELA 6 – CUSTOS ESTIMADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES

AÇÃO CUSTO ESTIMADO

Organização do município
Sem custos imediatos, apenas subdivisão de

secretarias e remanejamento de pessoal.

Estruturação técnica
Custo estimado de três técnicos para realizar o

acompanhamento – R$ 320.000,00/ano.
Responsabilidade sobre

coleta; grandes geradores;

Sem custos – após a implantação dessa ação o

município reduzirá os seus custos com a coleta.
Identificar áreas

irregulares
Sem custo imediato.

Área da CMR Custo do terreno escolhido (se não for do município) 
Adequação projetos Estimado em R$ 30.000,00
Implantação CMR R$ 463.748,90 
Acesso aos projetos Sem custos

Programa de coleta seletiva
Custo de reestruturação da coleta local e da coleta

seletiva.

Equipamentos para a CMR
Custo dos principais equipamentos estimado em R$

110.000,00

Operação da CMR

Custos fixos (água, luz, etc.) e dos funcionários

(podendo esse custo ser reduzido com a venda dos

materiais)
FONTE: O autor.
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3.2.9 Viabilidade

O projeto da CMR só terá viabilidade técnica se for encontrada uma área que seja

adequada minimamente aos padrões das estruturas que foram planejadas, portanto essa será

uma das fases mais decisivas, pois caso não seja possível identificar uma área o projeto ficará

inviável. Por isso, foi proposta uma área inicial de posse da própria prefeitura.

Para  que  o  projeto  tenha  viabilidade  econômico-financeira  é  necessário  que  a

prefeitura adote ações de coleta seletiva e os resíduos recicláveis sejam destinados a CMR,

para que possa ter um volume mínimo de triagem para que possam servir de salário para os

recicladores que trabalharão no local. A ideia é que a prefeitura faça uma parceria com a

associação de catadores  e  os  mesmos  possam trabalhar  no local,  tendo uma condição de

trabalho mais digna que a atual.

3.2.10 Riscos e Dificuldades

A seguir serão demonstrados os possíveis riscos que impossibilitem o atendimento das

ações propostas:

A – Risco do Edital  com o Termo de Referência quando for lançado ser fracassado. Para

evitar esse risco é importante que os valores adotados sejam compatíveis com o mercado bem

como as exigências feitas para as empresas participantes sejam coerentes;

B – Risco de não identificação de áreas prováveis para receber a CMR. Para evitar esse risco,

primeiro deverão ser estabelecidos critérios mínimos para a escolha da área e em conjunto

com a equipe da Prefeitura tentar identificar áreas que possuam esse perfil. Caso a prefeitura

tenha  dificuldades  em  identificar  tais  áreas,  deverão  ser  utilizadas  ferramentas  de

georreferenciamento que venham a facilitar a busca por essas áreas. E para este projeto foi

escolhida uma área da Prefeitura que poderá ser utilizada caso desejado por eles.

C – Risco de não conseguir adequar os projetos e peças anexas à área determinada. Para

minimizar esse risco o ideal é que a área escolhida seja o mais semelhante possível à área da

estrutura  original,  ou  que  não  sejam  feitos  cortes  ou  acréscimos  nas  estruturas  pré-

determinadas.

D – Risco de não conseguir  apresentar  as etapas e  procedimentos necessários para que a

prefeitura  possa  se  utilizar  dos  projetos  desenvolvidos  pelo  órgão  original  do  Estado
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(IDECI/Secretaria  das  Cidades).  Para  minimizar  esse  fato  deve  ser  verificado  com  a

concedente do projeto se existe um procedimento já pré-definido, caso não exista deve ser

pensado junto ao órgão com antecedência como tal fato deve ser tratado. Além disso, deve ser

visto com os (as) projetista a autorização para uso dos projetos, em virtude da lei de direitos

autorais.

3.2.11 Cronograma

OBRA

 

DURAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5
CMR DE BEBERIBE 150 dias      
ORDEM DE SERVIÇO
INSTALAÇÃO DA OBRA 7 dias      
TERRAPLENAGEM 14 dias      
FUNDAÇÃO 14 dias      
ESTRUTURA DE CONCRETO 14 dias      
VEDAÇÕES 21 dias      
COBERTA 21 dias      
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 14 dias      
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 14 dias      
INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO 14 dias      
REVESTIMENTO 30 dias      
PAISAGISMO 21 dias      

3.2.12 Gestão, acompanhamento e avaliação.

Considerando a situação do município em estudo no que diz  respeito  aos resíduos

sólidos o modelo de gestão que deverá ser implantado para a intervenção proposta é um fator

preponderantemente determinante para o sucesso da proposta feita aqui.

Dessa  forma  o  ideal  para  a  gestão  da  intervenção  proposta  é  que  a  mesma  seja

incorporada a um sistema de gestão integrada de resíduos sólidos, onde a CMR fará parte de

uma cadeia de destinação dos resíduos, ficando o material reciclado para a reciclagem dos

catadores e posteriormente reinserção no ciclo produtivo, os materiais volumosos (entulhos,

armários, sofás, pneus[...]) devem ser destinados a locais que possam beneficiá-los (reciclá-

los) e os expurgos e dejetos inertes devem ser direcionados ao aterro sanitário mais próximo.

Caso seja adotado esse tipo de gestão, o volume de resíduos que deve ser destinado ao aterro

será bem menor causando um impacto financeiro não tão expressivo para o município.

Além  disso,  é  necessária  que  o  município  preveja  algum  tipo  de  cobrança  pelos

serviços prestados à população para a coleta, tratamento e destinação dos resíduos. É provável



41

que a população não aceite nenhuma “taxa do lixo”, porém para que o sistema se sustente é

imprescindível que o município visualize alguma forma de remunerar os cofres públicos pelos

serviços prestados. Junto a isso a participação dos catadores locais, através de associação deve

ser  acompanhada  de  uma  equipe  técnica  competente  para  orientar  econômico  e

financeiramente os que estiverem envolvidos no processo, pois a partir do momento que a

estrutura da CMR estiver ativa, a mesma não pode deixar de prestar os serviços propostos e

receber o material da população.

Para avaliar se a intervenção proposta atingiu os um bom desempenho é necessário

comparar: a quantidade de resíduos coletadas antes e depois; e a remuneração dos catadores

antes e depois, esses fatores estando em níveis aceitáveis são indicadores de que a intervenção

poderá ser considerada como exitosa.

4 TERMO DE REFERÊNCIA

4.1 Objeto

Obra de implantação da central municipal de reciclagem – CMR, no município de Beberibe –

CE.
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4.2 Justificativa

O Brasil instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos − PNRS, por meio da Lei nº

12.035/2010. Para atendimento as diretrizes da PNRS, os municípios devem hierarquizar as

ações na gestão integrada de resíduos, tendo a reciclagem como prioridade, implantar novas

estruturas como, aterros ou centrais de tratamento de resíduos, bem como encerrar os “lixões.

O Governo Municipal  de  Beberibe,  por  meio  da  Secretaria  de  Infraestrutura,  procurando

atender as diretrizes da PNRS implementará uma Central Municipal de Reciclagem – CMR

com o intuito de incentivar a coleta seletiva no município bem como servir como base e ponto

de referência para a destinação de materiais recicláveis.

4.3 Descrição do Objeto

Execução das Obras de 01 Central Municipal de Reciclagem no município de Beberibe

no Estado do Ceará. 

Projeto consiste na implantação da Central de Municipal de Reciclagem, em Beberibe.

A obra fará parte do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Beberibe.

4.4 Fundamentação Legal

Lei Federal N 8.666, de 21/06/93, e alterações subsequentes; Lei 11.445/2007 e suas

alterações;  Lei  12.305/2010 e  alterações  subsequentes;  e  demais  legislações  pertinentes  à

matéria.

4.5 Estimativa de Custos

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UN QTE

PREÇO

UNITÁRIO

(R$)

TOTAL

CENTRAL MUNICIPAL DE RECICLAGEM – MUNICÍPIO DE BEBERIBE 463.748,90

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 48.953,00
1.1 CXXXX ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA % 100,00 489,53 48.953,00
2.0 CMR – BEBERIBE 412.812,87
2.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 284,00
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2.1.1 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 100,00 2,84 284,00
2.2 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA 19.449,34

2.2.1 C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 UN 1,00 4.694,22 4.694,22
2.2.2 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 1.123,73 1.123,73
2.2.3 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 256,76 256,76

2.2.4 C2850
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, 

TELEFONE E LÓGICA
UN 1,00 1.883,19 1.883,19

2.2.5 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 24,00 159,93 3.838,32
2.2.6 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 6,00 186,08 1.116,48

2.2.7 C2316
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

E= 6 mm C/ABERTURA E PORTÃO
M2 66,00 99,04 6.536,64

2.3 LOCAÇÃO DA OBRA 4.103,02
2.3.1 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA – EXECUÇÃO DE GABARITO M2 798,25 5,14 4.103,02
2.4 TRÂNSITO E SEGURANÇA 209,00

2.4.1 C2948 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS M 50,00 4,18 209,00
2.5 MOVIMENTO DE TERRA 11.348,20

2.5.1 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 8.179,12

2.5.1.1 C0708
CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 159,65 3,50 558,78

2.5.1.2 C0710
CARGA MECANIZADA DE TERRA EM 

CAMINHÃO BASCULANTE
M3 232,04 3,30 765,75

2.5.1.3 C2530
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA 

EM CAMINHÃO ATÉ 10KM
M3 232,04 29,54 6.854,59

2.5.2
ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E 

FUNDAÇÕES
829,30

2.5.2.1 C2789
ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. 

ATÉ 2.00m
M3 47,10 7,20 339,10

2.5.2.2 C1255
ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA 

EM ALVENARIA
M3 2,90 52,66 152,61

2.5.2.3 C2784
ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. 

ATÉ 1.50m
M3 11,20 30,14 337,59

2.5.3 ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO 2.124,25

2.5.3.1 C2920
REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E 

CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3 35,21 17,72 623,93

2.5.3.2 C0928
CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE 

DO GRAU DE COMPACTAÇÃO
M3 119,74 8,94 1.070,46

2.5.3.3 C3146 COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P. M3 119,74 3,59 429,86
2.5.4 SERVIÇOS PREPARATÓRIOS 215,53

2.5.4.1 C3161
DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE 

E LIMPEZA
M2 798,25 0,27 215,53

2.6 PRÉDIO ADMINISTRATIVO 111.183,34
2.6.1 LASTROS 414,20

2.6.1.1 C1611
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 

5CM
M2 12,96 31,96 414,20

2.6.2 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 1.650,87

2.6.2.1 C0054
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 

ARGAMASSADA
M3 2,90 354,43 1.026,43

2.6.2.2 C0056

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO 

FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 

HIDRATADA (1:2:8)

M3 1,45 431,24 624,44

2.6.3 FORMAS 7.741,42

2.6.3.1 C1400
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 

ÚTIL. 5 X
M2 18,85 54,49 1.027,14

2.6.3.2 C1399
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, ESP.= 12 mm ÚTIL. 5X
M2 52,67 92,64 4.879,35
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2.6.3.3 I1341 LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E = 5 cm M2 80,55 22,78 1.834,93
2.6.4 ARMADURAS 9.881,46

2.6.4.1 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 1.003,11 8,99 9.017,96
2.6.4.2 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 80,55 10,72 863,50
2.6.5 CONCRETOS 3.767,99

2.6.5.1 C0844
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM 

AGREGADO ADQUIRIDO
M3 6,06 446,41 2.707,25

2.6.5.2 C1603
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ 

ELEVAÇÃO
M3 6,06 174,91 1.060,74

2.6.6 ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO 10.735,91

2.6.6.1 C4456
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO – 

VÃO DE 2,81 A 3,80 m
M2 25,90 111,05 2.876,20

2.6.6.2 C4458
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO – 

VÃO ACIMA DE 4,81 m
M2 60,20 130,56 7.859,71

2.6.7 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 6.776,81

2.6.7.1 C3743

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

(9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=9 cm

M2 75,84 45,81 3.474,23

2.6.7.2 C0805 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 24,28 111,35 2.703,58
2.6.7.3 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 6,75 88,74 599,00

2.6.8
ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS
7.472,36

2.6.8.1 C0776

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5 mm P/ 

PAREDE

M2 105,85 5,25 555,72

2.6.8.2 C1211

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, 

ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 

ESP.= 20 mm P/ PAREDE

M2 37,88 23,12 875,67

2.6.8.3 C0778

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ 

TETO

M2 105,85 9,96 1.054,29

2.6.8.4 C1217

EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL 

HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 

ESP=20 mm P/ TETO

M2 105,85 26,93 2.850,59

2.6.8.5 C2113
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E 

AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/ TETO
M2 105,85 20,18 2.136,09

2.6.9
ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS
6.341,08

2.6.9.1 C4445

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-

5/PEI-4 - P/ PAREDE

M2 37,88 84,93 3.216,72

2.6.9.2 C2462
TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES 

INTERNAS
M2 66,96 14,78 989,59

2.6.9.3 C2461
TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES 

EXTERNAS
M2 165,10 12,93 2.134,77

2.6.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.368,58

2.6.10.1 C2843
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA 

CONSUMO 2 kg/m²
M2 18,85 21,85 411,87

2.6.10.2 C1779

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA 

ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE 

POLIÉSTER

M2 87,97 32,61 2.868,70

2.6.10.3 C0121
ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA 

S/PEN. TRAÇO 1:4:8
M3 6,97 299,55 2.088,01
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2.6.11 PISOS INTERNOS 4.203,45

2.6.11.1 C3025
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa 

C/PREPARO E LANÇAMENTO
M3 3,51 480,97 1.689,17

2.6.11.2 C3001

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-

5/PEI-4 – P/ PISO

M2 25,38 81,55 2.069,94

2.6.11.3 C3549 MUTIRÃO MISTO – PISO CIMENTADO ESP.=1.5cm M2 10,64 21,24 225,99
2.6.11.4 C3015 PEITORIL DE CIMENTO M2 0,58 111,89 64,45
2.6.11.5 C2286 SOLEIRA DE MÁRMORE L= 15 cm M 3,60 42,75 153,90
2.6.12 ESQUADRIAS METÁLICAS 1.279,23

2.6.12.1 C4513

JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM 

BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO – 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 4,20 304,76 1.279,23

2.6.13 PORTAS DE MADEIRA 2.591,08
2.6.13.1 C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 4,00 647,77 2.591,08
2.6.14 VIDROS 565,03

2.6.14.1 C2670
VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4

mm, COLOCADO
M2 4,20 134,61 565,03

2.6.15 OUTROS ELEMENTOS 665,33
2.6.15.1 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2 cm M2 0,97 278,89 269,13

2.6.15.2 C2021
PRATELEIRA DE MARMORITE NATURAL POLIDA

DE 1 FACE
M2 3,18 124,59 396,20

2.6.16 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 4.635,67

2.6.16.1 C1550
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100 mm (4") -

JUNTA C/ANÉIS
UN 2,00 26,91 53,82

2.6.16.2 C1541 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40 mm) UN 2,00 20,73 41,46

2.6.16.3 C1551
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40 mm (1 

1/2")
UN 9,00 11,08 99,72

2.6.16.4 C1744
LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 

32X25mm (1“X3/4”)
UN 3,00 6,03 18,09

2.6.16.5 C3586
CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA –

PADRÃO POPULAR
UN 4,00 42,38 169,52

2.6.16.6 C2146
REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm

(4“X2”)
UN 3,00 17,49 52,47

2.6.16.7 C2383 T PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") UN 2,00 17,35 34,70
2.6.16.8 C2381 T PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 4,00 7,47 29,88
2.6.16.9 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40 mm (1 1/2") M 10,30 12,19 125,56

2.6.16.10 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50 mm (2") M 11,90 16,60 197,54
2.6.16.11 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 21,50 29,81 640,92
2.6.16.12 C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 29,40 6,69 196,69

2.6.16.13 C2599
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75 mm (3") - 

JUNTA C/ANÉIS
M 29,40 25,38 746,17

2.6.16.14 C2594
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100 mm (4") - 

JUNTA C/ANÉIS
M 51,00 28,93 1.475,43

2.6.16.15 C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2"  (INSTALADO) UN 29,40 23,07 678,26
2.6.16.16 C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO UN 2,00 37,72 75,44

2.6.17 REGISTROS E VÁLVULAS 256,36
2.6.17.1 C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20 mm (3/4") UN 2,00 45,43 90,86

2.6.17.2 C2171
REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA 

D= 15 mm (1/2")
UN 2,00 82,75 165,50

2.6.18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 12.278,18
2.6.18.1 C0386 BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60 m UN 2,00 2.341,79 4.683,58
2.6.18.2 C0797 CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) UN 2,00 12,46 24,92

2.6.18.3 C1283
ESPELHO TIPO CRISME TAL, MOD.P/WC 

(INSTALADO)
UN 2,00 103,26 206,52
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2.6.18.4 C1898
PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX 

P/WC
M 9,00 244,46 2.200,14

2.6.18.5 C3017
PIA DE AÇO INOX  (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E 

ACESSÓRIOS
UN 1,00 507,81 507,81

2.6.18.6 C3004

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA 

C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS – 

PADRÃO POPULAR

UN 3,00 237,33 711,99

2.6.18.7 C4635
BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ 

ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)
UN 2,00 908,73 1.817,46

2.6.18.8 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 2,00 33,07 66,14
2.6.18.9 C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) UN 3,00 44,41 133,23

2.6.18.10 C1996
PORTA TOALHA DE PAPEL – METÁLICO 

(INSTALADO)
UN 2,00 47,28 94,56

2.6.18.11 C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2"  (INSTALADO) UN 4,00 23,07 92,28
2.6.18.12 C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 1,00 62,87 62,87
2.6.18.13 C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) UN 3,00 9,15 27,45
2.6.18.14 I2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" UN 3,00 37,40 112,20
2.6.18.15 C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL UN 3,00 54,93 164,79

2.6.18.16 C4642
ASSENTO / BANCO – ARTICULÁVEL PARA 

BANHO DE DEFICIENTE
UN 2,00 686,12 1.372,24

2.6.19 POÇOS E CAIXAS 5.239,06
2.6.19.1 C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 1,00 226,11 226,11

2.6.19.2 C0609

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 

TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO

UN 3,00 315,39 946,17

2.6.19.3 I6250
CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, 

COM TAMPA
UN 1,80 2.259,32 4.066,78

2.6.20 INSTALAÇÕES DIVERSAS 196,96
2.6.20.1 C4006 REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) M 8,00 24,62 196,96
2.6.21 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 276,38

2.6.21.1 C1357
EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA 

CAPACIDADE 10L
UN 1,00 260,10 260,10

2.6.21.2 C1907
PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA 

BASE RESINA ACRÍLICA QUARTZO.2 DEMÃOS
M2 1,00 16,28 16,28

2.6.22 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 2.483,48
2.6.22.1 C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32 mm (1") UN 20,00 7,49 149,80

2.6.22.2 C1197
ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 

32 mm (1")
M 118,00 19,26 2.272,68

2.6.22.3 C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32 mm (1") UN 20,00 3,05 61,00
2.6.23 QUADROS / CAIXAS 566,93

2.6.23.1 C0592
CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA 

CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm
UN 1,00 322,41 322,41

2.6.23.2 C2066
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR 

ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO
UN 1,00 172,25 172,25

2.6.23.3 C2084
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO 

TELEBRAS 200X200X120mm
UN 1,00 72,27 72,27

2.6.24 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 3.673,48
2.6.24.1 C0519 CABO COBRE NU 25MM2 M 30,00 15,31 459,30
2.6.24.2 C0540 CABO ISOLADO PVC 750 V 2,5MM2 M 472,00 4,82 2.275,04
2.6.24.3 C0537 CABO ISOLADO PVC 750 V 6MM2 M 10,00 7,08 70,80
2.6.24.4 C0565 CABO TELEFÔNICO CCI – 4 M 10,00 5,68 56,80
2.6.24.5 C0573 CABO TELEFÔNICO CI 50-50 M 15,00 37,22 558,30

2.6.24.6 C3911
CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-

10mm BURDY
UN 1,00 17,80 17,80

2.6.24.7 C0860 CONECTOR SPLIT – BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 UN 20,00 9,45 189,00
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2.6.24.8 C3572
HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA 

ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)
UN 2,00 23,22 46,44

2.6.25 BASES, CHAVES E DISJUNTORES 547,56

2.6.25.1 C1092
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 10ª
UN 4,00 19,29 77,16

2.6.25.2 C1093
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 16ª
UN 4,00 19,29 77,16

2.6.25.3 C1098
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 32ª
UN 4,00 25,78 103,12

2.6.25.4 C1101
DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE 

DISTRIBUIÇÃO 50ª
UN 2,00 25,78 51,56

2.6.25.5 C1104
DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA 

PORTA DO Q.D.ATE 100ª
UN 1,00 238,56 238,56

2.6.26 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 11.574,48
2.6.26.1 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250 V UN 7,00 13,75 96,25
2.6.26.2 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250 V UN 3,00 20,93 62,79
2.6.26.3 C1489 INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250 V UN 7,00 31,93 223,51

2.6.26.4 C2480
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A – 250 V, 

SISTEMA “X”
UN 20,00 22,63 452,60

2.6.26.5 C2487 TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS, SISTEMA “X” UN 1,00 25,90 25,90
2.6.26.6 C2485 TOMADA P/ COMPUTADOR, SISTEMA “X” UN 2,00 24,40 48,80

2.6.26.7 C4174
TOMADA P/ CONEXÃO DE REDE C/ CONECTOR 

RJ 45 C/ ESPELHO EM CAIXA 4 x 4 (INSTALADA)
UN 2,00 26,82 53,64

2.6.26.8 C1650
LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A 

PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC.
UN 29,00 79,91 2.317,39

2.6.26.9 CXXXX
COMPOSIÇÃO 03 – LUMINÁRIA REFLETORA 

INTERNA SIMPLES C/LÂMPADA LED 80 W
UN 39,00 194,03 7.567,17

2.6.26.10 C2490 TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA – 25 A/250 V UN 4,00 53,91 215,64
2.6.26.11 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 40,00 6,72 268,80
2.6.26.12 C2664 VENTILADOR DE TETO METÁLICO UN 1,00 241,99 241,99

GALPÃO 129.969,90
2.7.1 LASTROS 368,18

2.7.1.1 C1611
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 

5CM
M2 11,52 31,96 368,18

2.7.2 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 912,50

2.7.2.1 C0056

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO 

FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 

HIDRATADA (1:2:8)

M3 2,12 431,24 912,50

2.7.3 FORMAS 5.493,85

2.7.3.1 C1400
FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES 

UTIL. 5 X
M2 29,80 54,49 1.623,80

2.7.3.2 C1399
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, ESP.= 12 mm UTIL. 5X
M2 39,40 92,64 3.649,65

2.7.3.3 I1341 LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E = 5cm M2 9,68 22,78 220,40
2.7.4 ARMADURAS 5.877,10

2.7.4.1 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 642,20 8,99 5.773,38
2.7.4.2 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 9,68 10,72 103,72
2.7.5 CONCRETOS 11.064,84

2.7.5.1 C0844
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM 

AGREGADO ADQUIRIDO
M3 17,81 446,41 7.949,94

2.7.5.2 C1603
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ 

ELEVAÇÃO
M3 17,81 174,91 3.114,90

2.7.6 ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO 1.050,32

2.7.6.1 C4455
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FORRO – 

VÃO ATÉ 2,80 m
M2 9,68 108,56 1.050,32
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2.7.7 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 8.208,89

2.7.7.1 C3744

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

(14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=14 cm

M2 109,18 52,50 5.732,06

2.7.7.2 C0805 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 9,86 111,35 1.097,91

2.7.7.3 C0804
COBOGÓ ANTICHUVA (50x40)cm C/ARG. 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3
M2 18,72 73,66 1.378,92

2.7.8
ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS
738,68

2.7.8.1 C1211

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, 

ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 

ESP.= 20 mm P/ PAREDE

M2 31,95 23,12 738,68

2.7.9
ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS
4.091,67

2.7.9.1 C0340
AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/CIMENTO 

COLANTE
M2 31,95 41,98 1.341,26

2.7.9.2 C2462
TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES 

INTERNAS
M2 119,53 14,78 1.766,68

2.7.9.3 C2898 PINTURA HIDRACOR M2 109,18 9,01 983,73
2.7.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 651,13

2.7.10.1 C2843
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA 

CONSUMO 2 kg/m²
M2 29,80 21,85 651,13

2.7.11 ESTRUTURA METÁLICA 22.961,48
2.7.11.1 C1326 ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 20 m M2 157,78 114,21 18.020,05

2.7.11.2 C1353
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, 

EM MARQUISES
M2 30,45 162,28 4.941,43

2.7.12 TELHAS 17.354,29

2.7.12.1 C2452
TELHA TIPO ONDULINE EM ESTRUTURA 

METÁLICA
M2 216,12 76,32 16.494,28

2.7.12.2 C2453 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA M2 14,03 61,32 860,01
2.7.13 PISOS INTERNOS 17.448,19

2.7.13.1 C1608
LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 

E=8CM
M2 29,26 62,47 1.827,72

2.7.13.2 C1917
PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12 cm, 

ARMADO C/TELA DE AÇO
M2 157,78 83,76 13.215,65

2.7.13.3 C2996

CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-

FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 – 

P/ PISO

M2 34,98 67,77 2.370,26

2.7.13.4 C2472 TINTA DE BASE ASFÁLTICA 2 DEMÃOS C/BROXA M2 3,00 11,52 34,56
2.7.14 ESQUADRIAS METÁLICAS 2.971,90

2.7.14.1 C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO M2 14,14 210,14 2.971,90
2.7.15 OUTROS ELEMENTOS 1.600,59

2.7.15.1 C0357
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3 

cm (COLOCADO)
M2 3,39 472,15 1.600,59

2.7.16 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 2.292,24

2.7.16.1 C1550
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100 mm (4") -

JUNTA C/ANÉIS
UN 2,00 26,91 53,82

2.7.16.2 C1541 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40 mm) UN 2,00 20,73 41,46

2.7.16.3 C3586
CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA –

PADRÃO POPULAR
UN 2,00 42,38 84,76

2.7.16.4 C2383 T PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") UN 2,00 17,35 34,70
2.7.16.5 C2381 T PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 4,00 7,47 29,88
2.7.16.6 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50 mm (2") M 14,30 16,60 237,38
2.7.16.7 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 23,30 29,81 694,57
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2.7.16.8 C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 17,15 6,69 114,73
2.7.16.9 C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M 5,60 11,48 64,29

2.7.16.10 C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") M 10,50 15,87 166,64
2.7.16.11 C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO UN 2,00 37,72 75,44
2.7.16.12 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 23,30 29,81 694,57

2.7.17 REGISTROS E VÁLVULAS 181,72
2.7.17.1 C2157 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20 mm (3/4") UN 4,00 45,43 181,72
2.7.18 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 2.331,38

2.7.18.1 C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 2,00 62,87 125,74
2.7.18.2 C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) UN 3,00 9,15 27,45
2.7.18.3 I2264 VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" UN 3,00 37,40 112,20
2.7.18.4 C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL UN 3,00 54,93 164,79

2.7.18.5 C3671

CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM 

TAMPA E GRELHA – L=500MM X C=500MM, 

ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM

UN 2,00 950,60 1.901,20

2.7.19 POÇOS E CAIXAS 4.975,92

2.7.19.1 CXXXX

COMPOSIÇÃO 01 – CAIXA D'ÁGUA EM 

FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA 

(AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO)

UN 1,00 1.494,88 1.494,88

2.7.19.2 C0609

CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 

TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO

UN 1,00 315,39 315,39

2.7.19.3 C4382
CAIXA SIFONADA DE ÓLEO 20 cm REBOCADA C/ 

TAMPA
UN 1,00 825,91 825,91

2.7.19.4 I6250
CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 5000L, 

COM TAMPA
UN 1,00 2.259,32 2.259,32

2.7.19.5 C0605
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA – 1/2 

TIJOLO COMUM
M2 0,72 111,69 80,42

2.7.20 OUTROS ELEMENTOS 1.450,56
2.7.20.1 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 4,50 175,22 788,49

2.7.20.2 C0661
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 

DESENVOLVIMENTO 50 cm
M 8,50 77,89 662,07

2.7.21 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 905,38

2.7.21.1 C1359
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO

DE 4 OU 6KG
UN 1,00 872,82 872,82

2.7.21.2 C1907
PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA 

BASE RESINA ACRÍLICA QUARTZO.2 DEMÃOS
M2 2,00 16,28 32,56

2.7.22 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 3.156,62
2.7.22.1 C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32 mm (1") UN 20,00 7,49 149,80

2.7.22.2 C1197
ELETRODUTO PVC LITISCONEXÕES D= 32 mm 

(1")
M 152,95 19,26 2.945,82

2.7.22.3 C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32 mm (1") UN 20,00 3,05 61,00
2.7.23 DUTOS E ACESSÓRIOS 1.204,00

2.7.23.1 C1156
DUTO PERFURADO – ELETROCALHA CHAPA DE 

AÇO (25X20)mm
M 25,00 48,16 1.204,00

2.7.24 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 4.153,22
2.7.24.1 C0519 CABO COBRE NU 25MM2 M 30,00 15,31 459,30
2.7.24.2 C0540 CABO ISOLADO PVC 750 V 2,5MM2 M 611,80 4,82 2.948,88
2.7.24.3 C0537 CABO ISOLADO PVC 750 V 6MM2 M 10,00 7,08 70,80
2.7.24.4 C0798 CLEANES PARA FIAÇÃO APARENTE UN 100,00 4,21 421,00

2.7.24.5 C3911
CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-

10mm BURDY
UN 1,00 17,80 17,80

2.7.24.6 C0860 CONECTOR SPLIT – BOLT P/ CABOS ATE 35MM2 UN 20,00 9,45 189,00

2.7.24.7 C3572
HASTE DE FERRO GALVANIZADO 1.20m PARA 

ATERRAMENTO (MUTIRÃO MISTO)
UN 2,00 23,22 46,44
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2.7.25 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 6.463,73
2.7.25.1 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250 V UN 7,00 13,75 96,25
2.7.25.2 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250 V UN 3,00 20,93 62,79
2.7.25.3 C1489 INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250 V UN 7,00 31,93 223,51

2.7.25.4 C2480
TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A – 250 V, 

SISTEMA “X”
UN 16,00 22,63 362,08

2.7.25.5 CXXXX
COMPOSIÇÃO 03 - LUMINÁRIA REFLETORA. 

INTERNA. SIMPLES C/LÂMPADA LED 80 W
UN 20,00 194,03 3.880,60

2.7.25.6 C3628

LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM 

ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE 

SÓDIO 250 W

UN 1,00 558,18 558,18

2.7.25.7 I1374 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA UN 10,00 31,19 311,90
2.7.25.8 C2490 TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA – 25A/250 V UN 4,00 53,91 215,64
2.7.25.9 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 40,00 6,72 268,80

2.7.25.10 C2664 VENTILADOR DE TETO METÁLICO UN 2,00 241,99 483,98
2.7.26 CONTÊINERES 672,60

2.7.26.1 CXXXX

COMPOSIÇÃO 04 – TAMBOR PLÁSTICO TF 

(TAMPA FIXA) 200 L – (RESINA 100 % ecológica) – 

BOMBONA PLÁSTICA:

UN 5,00 134,52 672,60

2.7.27 DIVERSOS 1.388,92

2.7.27.1 CXXXX

COMPOSIÇÃO 06 – MESA DE TRIAGEM EM 

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO REBOCADO, 

COM TAMPO DE CONCRETO REVESTIDO COM 

AZULEJO DE COR BRANCA 15X15CM 

INCLUINDO PINTURA

M2 3,60 385,81 1.388,92

2.8 ÁREAS EXTERNAS 136.266,06
2.8.1 LASTROS 75,91

2.8.1.1 C1611
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 

5CM
M2 2,38 31,96 75,91

2.8.2 EMBASAMENTOS E BALDRAMES 505,06

2.8.2.1 C0054
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA 

ARGAMASSADA
M3 1,43 354,43 505,06

2.8.3 FORMAS 267,45

2.8.3.1 C1399
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, ESP.= 12 mm UTIL. 5X
M2 2,65 92,64 245,13

2.8.3.2 I1341 LAJOTA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E = 5 cm M2 0,98 22,78 22,32
2.8.4 ARMADURAS 572,93

2.8.4.1 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 63,73 8,99 572,93
2.8.5 CONCRETOS 433,80

2.8.5.1 C0844
CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM 

AGREGADO ADQUIRIDO
M3 0,70 446,41 311,68

2.8.5.2 C1603
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ 

ELEVAÇÃO
M3 0,70 174,91 122,12

2.8.6 ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ FABRICADO 984,14
2.8.6.1 C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO – VÃO ATÉ 2 m M2 11,36 86,67 984,14
2.8.7 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 4.907,47

2.8.7.1 C3744

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

(14x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=14 cm

M2 51,51 52,50 2.704,01

2.8.7.2 C3743

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

(9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP=9 cm

M2 48,10 45,81 2.203,46

2.8.8
ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS
1.488,36
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2.8.8.1 C0778

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ 

TETO

M2 8,53 9,96 84,91

2.8.8.2 C1211

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, 

ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 

ESP.= 20 mm P/ PAREDE

M2 38,42 23,12 888,15

2.8.8.3 C2122

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E 

AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm 

P/PAREDE

M2 29,89 17,24 515,30

2.8.9
ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E 

EXTERNAS
5.170,59

2.8.9.1 C0340
AZULEJOS JUNTA AMARRADA C/CIMENTO 

COLANTE
M2 61,44 41,98 2.579,25

2.8.9.2 C2462
TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES 

INTERNAS
M2 12,10 14,78 178,84

2.8.9.3 C2898 PINTURA HIDRACOR M2 59,51 9,01 536,19
2.8.9.4 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 379,20 3,75 1.422,00
2.8.9.5 I6043 CHAPA DE AÇO 1/8" KG 74,88 5,33 399,11

2.8.9.6 C2474
TINTA EPÓXI EM ESTRUTURA DE AÇO 

CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA
M2 3,00 18,40 55,20

2.8.10 IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES 370,97

2.8.10.1 C2841
IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm
M2 11,39 32,57 370,97

2.8.11 PISOS EXTERNOS 18.839,22
2.8.11.1 C2862 LASTRO DE BRITA M3 4,10 103,01 422,75
2.8.11.2 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 54,75 86,45 4.732,79

2.8.11.3 C3025
PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa 

C/PREPARO E LANÇAMENTO
M3 11,72 480,97 5.635,65

2.8.11.4 C2896
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ 

REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)
M2 255,25 31,53 8.048,03

2.8.12 ESQUADRIAS METÁLICAS 12.593,64

2.8.12.1 C4556

PORTÃO PIVOTANTE LOFORINA, COMPOSTO DE 

QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA

ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIÉSTER, NAS 

CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM 

AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA – 

FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 22,96 548,42 12.593,64

2.8.13 TUBOS E CONEXÕES DE PVC 3.235,53

2.8.13.1 C1550
JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100 mm (4") -

JUNTA C/ANÉIS
UN 2,00 26,91 53,82

2.8.13.2 C2383 T PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") UN 2,00 17,35 34,70
2.8.13.3 C2381 T PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") UN 4,00 7,47 29,88
2.8.13.4 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 21,50 29,81 640,92
2.8.13.5 C2616 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") M 29,40 6,69 196,69
2.8.13.6 C2617 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M 29,40 11,48 337,51
2.8.13.7 C2618 TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4") M 29,40 15,87 466,58

2.8.13.8 C2594
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100 mm (4") - 

JUNTA C/ANÉIS
M 51,00 28,93 1.475,43

2.8.14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 90,32
2.8.14.1 C4000 TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA UN 1,00 62,87 62,87
2.8.14.2 C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) UN 3,00 9,15 27,45
2.8.15 LIGAÇÕES PREDIAIS 679,53

2.8.15.1 C3415 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, UN 1,00 390,57 390,57
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COM TAMPA (AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO)

2.8.15.2 C2865 LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE UN 1,00 40,36 40,36
2.8.15.3 C2919 RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO M 20,00 9,75 195,00

2.8.15.4 C2845
INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA 

NO MURO P002 (CASO I)
UN 1,00 53,60 53,60

2.8.16 OUTROS ELEMENTOS 3.975,85
2.8.16.1 C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA UN 1,00 3.186,76 3.186,76
2.8.16.2 C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 185,51 185,51
2.8.16.3 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO PT 1,00 167,28 167,28
2.8.16.4 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 2,49 175,22 436,30
2.8.17 ELETRODUTOS DE PVC E CONEXÕES 2.562,45

2.8.17.1 C1021 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32 mm (1") UN 20,00 7,49 149,80

2.8.17.2 C1197
ELETRODUTO PVC LITISCONEXÕES D= 32 mm 

(1")
M 122,10 19,26 2.351,65

2.8.17.3 C1710 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32 mm (1") UN 20,00 3,05 61,00
2.8.18 QUADROS / CAIXAS 691,11

2.8.18.1 C0596
CAIXA DE ALVENARIA C/ TAMPA SELADA PELA 

COELCE
UN 1,00 533,16 533,16

2.8.18.2 C3579
QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE – 

PADRÃO POPULAR
UN 1,00 85,68 85,68

2.8.18.3 C2084
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO 

TELEBRAS 200X200X120mm
UN 1,00 72,27 72,27

2.8.19 FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS 3.499,29
2.8.19.1 C0519 CABO COBRE NU 25MM2 M 30,00 15,31 459,30
2.8.19.2 C0540 CABO ISOLADO PVC 750 V 2,5MM2 M 488,40 4,82 2.354,09
2.8.19.3 C0537 CABO ISOLADO PVC 750 V 6MM2 M 10,00 7,08 70,80
2.8.19.4 C0565 CABO TELEFÔNICO CCI – 4 M 10,00 5,68 56,80
2.8.19.5 C0573 CABO TELEFÔNICO CI 50-50 M 15,00 37,22 558,30
2.8.20 TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS 28.451,32

2.8.20.1 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250 V UN 7,00 13,75 96,25

2.8.20.2 C1650
LUMINÁRIA C/LÂMPADA INCANDESCENTE, A 

PROVA DE TEMPO, VAPOR, ETC.
UN 29,00 79,91 2.317,39

2.8.20.3 CXXXX
COMPOSIÇÃO 03 - LUMINÁRIA REFLETORA. 

INTERNA. SIMPLES C/LÂMPADA LED 80 W
UN 39,00 194,03 7.567,17

2.8.20.4 C3628

LUMINÁRIA DECORATIVA, CORPO EM 

ALUMÍNIO FUNDIDO P/ LÂMPADAS VAPOR DE 

SÓDIO 250 W

UN 1,00 558,18 558,18

2.8.20.5 I1374 LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA UN 10,00 31,19 311,90
2.8.20.6 I9068 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 12/1000 UN 1,00 2.277,60 2.277,60
2.8.20.7 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 40,00 6,72 268,80

2.8.20.8 CXXXX

COMPOSIÇÃO 02 – POSTE DE CONCRETO COM 

SEÇÃO CIRCULAR VAZADA H=8M, FIXA AO 

POSTE POR MEIO DE BRAÇO DE 2,00 M COM (02) 

DUAS PÉTALAS, CADA UMA COM LUMINÁRIA 

TIPO LED DE 310 W COM REATOR E IGNITOR

UN 1,00 14.036,65 14.036,65

2.8.20.9 C2009
POSTE DE FERRO P/ JARDIM H=2.80M, C/GLOBO 

E LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70 W
UN 2,00 508,69 1.017,38

2.8.21 DRENAGEM SUPERFICIAL 3.549,42

2.8.21.1 C0366
BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS 

URBANAS (1,00x0,35x0,15m)
M 72,65 43,09 3.130,49

2.8.21.2 C3449
MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m 

C/REJUNTAMENTO
M 19,35 21,65 418,93

2.8.22 PAISAGISMO 1.655,79

2.8.22.1 C0112
ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL. C/ 

ALTURA MÍNIMA DE 50CM
UN 10,00 25,04 250,40
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2.8.22.2 C1429
GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE 

MATERIAL
M2 142,39 9,87 1.405,39

2.8.23 MUROS 15.205,92

2.8.23.1 C1804

MURO DIVISÓRIO C/BLOCOS DE CONCRETO 

14x19x39 cm, H=1.80M, C/ SAPATA CORRIDA DE 

CONCRETO FCK = 13,5 MPa E PILARES DE 

CONCRETO

M 79,00 192,48 15.205,92

2.8.24 CERCAS 2.148,08

2.8.24.1 C4725

CERCA/GRADIL NYLONFOR H=2,43M, MALHA 5 

X 20CM – FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE 

POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS 

EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), 

REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE 

PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), 

NAS CORES VERDE OU BRANCA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 5,50 390,56 2.148,08

2.8.25 PROTEÇÕES 516,94
2.8.25.1 C0922 CORRIMÃO EM ALUMÍNIO ANODIZADO M 4,20 123,08 516,94
2.8.26 CONTÊINERES 17.440,88

2.8.26.1 CXXXX

COMPOSIÇÃO 05 – FORNECIMENTO DE 

CAÇAMBA PARA RECEPÇÃO DE ENTULHO 

CAPACIDADE 5M³

UN 4,00 4.360,22 17.440,88

2.8.27 LIMPEZA GERAL 6.354,09
2.8.27.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 798,25 7,96 6.354,09

*Obs.: a proposta de orçamento acima foi adaptada a partir  dos modelos que estão sendo

implantados pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, caso o município tenha interesse

em  executar  os  serviços  será  necessário  à  solicitação  para  a  utilização  dos  projetos  e

orçamento.

4.6 Critérios de Julgamento

Para se qualificar para a assinatura do Contrato, os Concorrentes deverão atender aos

seguintes critérios mínimos:

(a) situação regular quanto aos aspectos jurídicos, financeiros, fiscais e trabalhistas;

(b) ter realizado, nos últimos 2 (dois) anos, um volume médio anual de Obras de pelo menos

60% do valor da proposta;

(c) experiência como contratado/executor principal na construção de, pelo menos, 2 (duas)

obras de natureza e complexidade equivalente às Obras objeto desta licitação nos últimos 10

(dez) anos [para atender a essa exigência, as obras citadas deverão estar com 70% (setenta por

cento) já concluídas no mínimo];

(d) índice de liquidez igual ou superior ao mínimo da proposta;

(e) patrimônio líquido igual ou superior ao mínimo da proposta;
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(f)  ter  executado  serviços  com características,  quantidades,  prazos  e  valores  de  contratos

compatíveis com o objeto da licitação;

(g)  possuir  responsável  técnico,  indicado  para  execução  dos  serviços,  cuja  experiência  e

qualificação sejam compatíveis com os requisitos de similaridade definidos neste Termo de

Referência, relativamente às parcelas de maior relevância e valor significativo das Obras; e

(h) disponibilidade (compra, aluguel, leasing etc.) das máquinas e equipamentos necessários à

execução das Obras.

4.7 Prazo, Local e Condições de Entrega

As propostas deverão ser entregues na sede municipal da prefeitura de Beberibe, até as

17:00 horas, 20 dias após a publicação do edital em diário oficial.

Serão  consideradas  e  abertas,  apenas  as  propostas  recebidas  pelo  Contratante  no

endereço, prazo e horário estabelecidos neste Termo de Referência.

Qualquer proposta entregue ao Contratante, após o prazo fixado de apresentação das

Propostas será rejeitada pelo Contratante e devolvida fechada ao respectivo remetente.

4.7.1 Prazos de vigência e execução do contrato

Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser executados e concluídos

dentro do prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem

de Serviço pela CONTRATADA após a assinatura do contrato.

O prazo de vigência do contrato é de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir da

assinatura do contrato, devendo ser publicado na forma do parágrafo único do art. 61 da Lei

nº 8.666/1993 como condição de sua eficácia.

A eventual  prorrogação  dos  prazos  previstos  nos  subitens  anteriores  somente  será

admitida nas condições estabelecidas no art. 57 da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo ao

contrato.

4.8 Obrigação das Partes

A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as

exigências e condições a seguir estabelecidas:
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RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, ou seja, relação nominal da equipe mínima de trabalho,

de  cada  um  dos  componentes  do  pessoal  técnico  qualificado  conforme  atribuições

profissionais discriminadas abaixo, na qual os profissionais indicados pela VENCEDORA,

para  fins  de  capacitação  técnica,  declarem  sua  anuência  em  relação  à  indicação  da

VENCEDORA, conforme modelo a ser disponibilizado, admitindo-se no decorrer da obra a

substituição destes profissionais por outros de experiência equivalente ou superior, desde que

aprovada pelo Gestor do Contrato.

 –  01 (um) Engenheiro Civil, responsável técnico e residente, devidamente habilitado pelo

órgão  competente  (CREA),  com  experiência  em  execução  de  obras  de  edificação  com

cobertura metálica. A comprovação desta experiência será feita por atestado (s) fornecido (s)

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado (s) no CREA;

 –  01 (um) técnico de edificações para campo com experiência em obras de edificação. A

comprovação desta  experiência  será feita,  mediante apresentação de declaração de pessoa

jurídica de direito público ou privado, constando que o referido técnico participou de tais

obras;

PLANO DE TRABALHO contemplando todas as etapas do processo construtivo adotado,

frentes de trabalho e sequência dos serviços.

Caso  alguma  Composição  de  Preços  Unitários,  item  do  Plano  de  Trabalho  ou

membro  da  Equipe  Mínima  de  Trabalho  apresentado  pela  vencedora,  seja  considerado

inadequado para a execução do serviço, ou em desacordo com as exigências do edital, esta

deverá apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, nova documentação.

Nas Composições de Preços Unitários deverão ser considerados os valores de mão de

obra não inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por

Dissídio Coletivo, Acordos ou Convenções Coletivas de Trabalho.

Declaração expressa da Proponente que se compromete a disponibilizar as máquinas

e equipamentos, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação.

Implantar as obras e serviços de acordo com os Projetos de Engenharia, que estarão à

disposição  da  Contratada  na  Prefeitura  Municipal  e  poderão  ser  reproduzidos  à  custa  da

Contratada.

Atender o Edital e seus Anexos.

Atender as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A contratada fica responsável, até o final da obra, pela manutenção adequada e boa

apresentação do local da obra e de todas as instalações.
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O entulho e outros materiais  resultantes de escavações,  perfurações e demolições

inaproveitáveis na obra ou instalação deverão ser removidos pela contratada imediatamente

ou durante o andamento dos trabalhos. Concluídos os serviços, a contratada deverá remover

do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra.

Durante a execução das obras, a contratada deverá manter os ralos e sarjetas sem

obstrução,  passagens  e  acessos  de  pedestres  e  veículos  às  residências  circunvizinhas

desimpedidas. Os trabalhos deverão ser conduzidos de forma a evitar a mínima intervenção

possível nas propriedades vizinhas ao local de trabalho.

A contratada deverá apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção

Civil, quando do início da obra, conforme Termo de Referência emitido pelo órgão ambiental

competente  e  Relatórios  de  gerenciamento  anuais  ou  em periodicidade  determinada  pelo

órgão ambiental.

Quando for necessária a utilização de explosivos, na abertura de cavas, é necessário

que o serviço seja executado por uma empresa habilitada junto ao Exército, com certificado

de registro para executar o serviço de detonação, quer na área urbana ou rural,  conforme

Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), decreto nº 3.665, de 20 de

novembro de 2000, Ministério da Defesa Exército Brasileiro – Região Militar de vinculação:

Comando Militar do Nordeste – 10ª Região Militar e registrar no CREA-CE.

A contratada responsável pela obra deverá atender todas as questões relacionadas à

minimização dos impactos ambientais.

A contratada será responsável em caso de danos ou impacto ambiental identificado

pelo órgão ambiental competente, decorrentes da execução da obra.

4.9 Acompanhamento e Fiscalização

4.9.1 Comunicações

Toda a comunicação entre a Contratada e o Contratante deverá ser feita por escrito: as

comunicações via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito;

O representante do Contratante pode também contatar a Contratada diretamente para

solicitar informação adicional relativa a qualquer aspecto da obra/serviço. A Contratada deve

satisfazer tais requisitos prontamente.

4.9.2 Cronogramas
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Cronograma Físico e Financeiro:

a) Os mesmos deverão ser revistos e ajustados quando da ocasião da assinatura do contrato,

aprovados pelas Partes e anexados ao contrato;

b) No Relatório de Análise dos Projetos, a Contratada deverá apresentar um novo cronograma

físico-financeiro, caso entenda necessário;

c) O Cronograma Físico deverá conter as datas previstas para o término de cada atividade dos

trabalhos,  relacionando-as  com as  datas  e  valores  dos  pagamentos  parciais  (Cronogramas

Financeiros);

d)  As  modificações  nos  prazos  parciais  não  poderão  acarretar  mudanças  no  prazo  final

estabelecido e dependem de concordância do Contratante.

4.9.3 Análise dos documentos

Deverão estar previstos no cronograma os prazos para análise, pelo Contratante, dos

relatórios e documentos apresentados. Os prazos de análise de cada produto, assim como o

prazo para  as  devidas  correções  por  parte  da  Contratada,  estão  definidos  no  cronograma

Físico-Financeiro do Edital.  A Contratada deverá considerar este fato de tal  forma que os

serviços não sofram perda de continuidade.

O Cliente acompanhará os trabalhos com vistas à otimização dos prazos anteriormente

definidos;  dessa  forma,  os  Relatórios  são  instrumentos  gerenciais  através  dos  quais  se

alcançará tal objetivo.

Os  relatórios  e  documentos  não  aprovados  serão  devolvidos  para  as  correções  e

modificações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à Contratada. A

Contratada executará o trabalho necessário sem custo adicional para o Contratante.

Somente após a aprovação dos documentos pelo Contratante, serão pagas as parcelas

das faturas pertinentes.

4.9.4 Reuniões

Durante o desenvolvimento dos trabalhos haverá, entre a Contratada e o Contratante, a

necessária comunicação, a fim de facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. Para

este  fim,  o  Contratante  convocará,  por  sua  iniciativa  ou  da  Contratada,  quantas  reuniões
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estimar convenientes. A princípio, fica estabelecido que serão realizadas reuniões mensais de

supervisão e acompanhamento.

Nessas  reuniões,  a  serem  mantidas  conforme  agenda  preestabelecida  e  registrada

mediante ata formalizada, serão discutidos os problemas surgidos no desenvolvimento dos

trabalhos, sendo que:

a) A Contratada fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos

serviços no que diz respeito aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre

alternativas  envolvidas  no  prosseguimento  dos  trabalhos,  bem  como  sobre  os  seus

requerimentos de orientação;

b) O Contratante comunicará à Contratada as orientações necessárias para o desenvolvimento

normal  dos  serviços  no  que  se  refere  às  matérias  contidas  na  agenda  da  reunião,

preferivelmente no decurso desta ou dentro do prazo nela estabelecido;

c) As reuniões mensais deverão estar previstas no cronograma a ser apresentado e deverão ser

realizadas após a entrega dos relatórios e do respectivo prazo de análise dos mesmos pelo

Contratante;

d) Os custos dessas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato.

As reuniões com a Contratante, acontecerão na região onde serão desenvolvidos os

trabalhos,  com frequência  a  ser  estabelecida  entre  a  Contratante  e  a  Contratada,  com no

mínimo  uma  reunião  antes  do  início  dos  trabalhos  e  uma  intermediária,  em  que  serão

avaliados os trabalhos até então realizados e decididas as revisões/reprogramações das etapas

subsequentes, quando necessário;

A Contratada deverá conduzir as reuniões de início e término da obra/serviço.

4.9.5 Fiscalização

A Contratante  nomeará  uma  Equipe  de  Fiscalização  para  acompanhar  e  avaliar  a

execução  dos  serviços,  da  qual  poderão  constar  também,  representantes  dos  órgãos

financiadores caso existam;

Fica assegurado ao Contratante e às empresas especializadas a mando do Contratante,

o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada, com livre acesso

aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à

execução dos trabalhos;

A fim  de  exercer  o  acompanhamento  e  fiscalização  dos  serviços,  o  Contratante

designará uma Equipe de Fiscalização adequada, que atuará sob a responsabilidade de um
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Coordenador,  sendo  que  lhe  caberá,  de  acordo  com  a  Contratada,  estabelecer  os

procedimentos  detalhados  de  fiscalização  do  contrato,  conforme  os  presentes  Termos  de

Referência;

A Equipe de Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada,

inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde

já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Equipe de Fiscalização aos serviços e a

todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão;

Cabe à Equipe de Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido

estipulada  qualquer  penalidade  contratual.  A Equipe  de  Fiscalização  informará  ao  setor

competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários;

Equipe de Fiscalização e demais envolvidos buscarão auxiliar a Empresa Contratada

onde  for  possível,  no  acesso  às  instituições  e  informações  necessárias  à  execução  dos

trabalhos;

A ação  ou  omissão,  total  ou  parcial,  da  Equipe  de  Fiscalização  não  eximirá  a

Contratada de integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

4.9.6 Coordenação dos trabalhos da contratada

A Contratada  deverá  manter  no  local  dos  serviços,  equipes  condizentes  com  os

mesmos, com a formação e a experiência necessária para o desenvolvimento dos trabalhos;

Instalações e Equipamentos

A Contratada deverá ter instalações completas em seus escritórios, incluindo veículo,

mobiliário,  materiais  de  escritório,  equipamentos  para  emissão  de  fotocópias  e  cópias

heliográficas, equipamentos para a execução de serviços de campo, aparelhos de transmissão

de fac-símile, acesso à internet em banca larga para transmissão de arquivos, comunicação por

e-mail,  voz,  etc.,  microcomputador  com  “softwares”  aplicativos,  arquivos  técnicos  e  os

demais itens necessários à operação e à manutenção das equipes que executarão os serviços,

com características de agilidade e precisão;

Procedimentos

O Cliente  e  a  Contratada  estabelecerão,  oportunamente,  procedimentos  detalhados

visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, em particular, referentes à:

a) Preparação e atualização do Programa de Trabalho;

b) Relatórios;
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c) Reuniões;

d) Habilitação do Pessoal;

e) Comunicações;

f) Fiscalização;

g) Faturamento.

4.9.7 Condições ambientais

A Contratada deverá, no decorrer da execução dos serviços, atender às exigências e

recomendações que porventura forem feitas pelos Órgãos Ambientais;

A Contratada deverá tomar as providências razoáveis para proteger o meio ambiente

dentro e fora do local de execução dos serviços, além de evitar danos e aborrecimentos às

pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas, bem como obedecer às instruções

4.9.8 Condições gerais 

Caberá à empresa executora a responsabilidade de executar as obras de acordo com as

exigências contidas neste Termo de Referência e seus anexos, bem como nos seus documentos

integrantes,  independentemente  de  sua  transcrição,  destacando-se  entre  outros:  projetos

técnicos,  especificações,  planilhas,  notas  de  serviços,  MEOS,  normas  técnicas  e  demais

procedimentos, devendo ainda atentar para os seguintes aspectos:

Instalar e desmobilizar o canteiro de obras;

Participar da abertura do Diário de Obras, atualizando-o diariamente. Semanalmente

deverão  ser  destacadas  as  vias  devidamente  já  assinadas,  sendo  a  primeira  via  (branca)

arquivada  pela  Contratante,  a  segunda via  (verde)  pela  contratada  e  a  terceira  via  (rosa)

permanecendo no livro;

Participar  da  interface  da obra  com os  órgãos  e  entidades  prestadoras  de  serviços

públicos;

Atentar para o cumprimento dos aspectos contratuais conforme rotinas aprovadas pela

Contratante;

Revisar e complementar o planejamento de fornecimento de materiais e equipamentos,

atendendo ao planejamento da execução das obras;
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Fornecer à Contratante programação mensal atualizada das obras, priorizando para o

período a relação dos respectivos trechos a serem executados, de acordo com o planejamento

aprovado;

Manter no canteiro de obras cópias atualizadas mensalmente dos projetos, com plantas

iluminadas indicando os trechos executados, a executar e notas de serviços;

Executar as obras e serviços de acordo com os projetos;

Executar o controle tecnológico das obras e serviços de acordo com as exigências

contidas neste termo edital durante todo o período de execução;

Participar com a fiscalização, dos estudos de interferências, adaptação de projetos e

especificações ditadas pela Contratante;

Receber,  analisar,  aprovar  e  controlar  os  certificados  de  ensaios  de  materiais  e

produtos fornecidos para as obras e serviços, inclusive certificados dos testes em fábrica;

Executar a sistemática de apoio topográfico a ser utilizada nos processos executivos;

inspecionar, acompanhar e aprovar os serviços;

Coordenar a interface suprimento x obra, dando solução, em tempo hábil, às questões

técnicas e diligenciando a chegada à obra dos fornecimentos requeridos;

Diligenciar o processo de recebimentos das obras: provisório e definitivo;

Conhecer detalhadamente o projeto executivo, incluindo os detalhes construtivos com

todas as informações técnicas pertinentes (fluxo, locação, cotas, distâncias, amarrações etc.),

em meio magnético, mantendo sempre atualizada;

Os  responsáveis  pelo  acompanhamento  e  pela  fiscalização  poderão,  a  qualquer

momento,  solicitar  esclarecimentos  acerca  de  quaisquer  indícios  de  irregularidade  na

aplicação dos recursos transferidos ou sobre outras pendências de ordem financeira, técnica

ou legal relacionadas a este Convênio. 

4.10 Pagamento

Dos  pagamentos  devidos  serão  deduzidos  os  montantes  relativos  à  dedução  das

parcelas  do  pagamento  antecipado  e  das  retenções.  O  Contratante  deverá  pagar  ao

Contratado os valores certificados pelo Fiscal do Contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias

contados da data de cada medição certificada;

Itens  da Obra para os quais  nenhuma tarifa  ou preço tenha sido cotado não serão

pagos, se considerados cobertos por outros preços e tarifas;

Caso o Fiscal do Contrato não concorde com a medição apresentada poderá alterá-la,
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determinando o imediato pagamento da quantia resultante;

O Contratado poderá recorrer da decisão do Fiscal do Contrato;

O pagamento final deverá ser efetuado em até 30 (trinta) dias da apresentação, pelo

Contratado,  da  respectiva  fatura  emitida  após  a  obtenção  do  Termo  de  Recebimento

Definitivo das Obras e das planilhas de medição emitidas pelo Fiscal do Contrato, e aprovadas

pelo Contratante.

4.10.1 Medições

Para obtenção do valor de cada medição deverão ser observadas as especificações e

critérios constantes neste termo de referência.

As medições mensais serão efetuadas até o 10º dia útil do mês subsequente ao mês de

execução dos serviços ressalvados a primeira e a última medição que dependem das datas de

Ordem de Serviço e encerramento do contrato, respectivamente. Os serviços contratados e

executados deverão ser aprovados pela prefeitura municipal,  através de medições parciais,

mensais e/ou final, realizadas de acordo com os termos a seguir estabelecidos:

I – Na apresentação da medição mensal deverá ser encaminhado anexo ao pedido de medição,

a  respectiva  memória  de  cálculo  dos  serviços  executados  e  medidos,  balanço  parcial  de

materiais,  planta  iluminada contendo os  trechos e  executados no período e  o acumulado,

relatório com fotografias das partes executadas mostrando o progresso em relação ao mês

anterior, cópias das notas fiscais de fornecimento de materiais, justificativa técnica caso não

sejam cumpridos os cronogramas físico e financeiro no mês de referência, e os cronogramas

reprogramados de acordo com as normas da Prefeitura, ressaltando que tal reprogramação não

implica alteração do prazo contratual. 

II  –  Somente  serão  medidos  serviços  inteiramente  concluídos  dentro  da  programação

estabelecida no cronograma físico do Contrato para o período de 01 (um) mês. 

III – Os serviços não executados no mês serão automaticamente adicionados ao mês seguinte,

mediante justificativa técnica, analisada e aprovada pela prefeitura. Caso a justificativa não

seja  procedente,  serão  aplicadas  as  sanções  previstas  no  item  “DAS  SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS” do Edital.

IV.  A medição  das  unidades  construtivas  localizadas  será  baseada  no  avanço  físico  das

respectivas  fases  executivas,  obedecendo  aos  percentuais  estabelecidos  no  cronograma
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financeiro, presente no edital, podendo cada fase ser medida parcialmente, caso seu prazo de

execução seja superior a 1 (um) mês. 

V – Constarão nas medições mensais os nomes dos profissionais que efetivamente participam

na  obra  como  representante  da  Contratada  com a  finalidade  de  registrar  os  períodos  de

atuação desses profissionais;

VI – Vistoria e conferência (quantitativa e qualitativa) pela prefeitura, dos serviços executados

de acordo com o Cronograma Físico e Financeiro;

VII – Elaboração e processamento da medição mensal, atendendo as exigências contidas neste

termo de referência, como também, anexando obrigatoriamente à mesma memória de cálculo.

VIII  Ofício  protocolado  da  contratada  à  Prefeitura  Municipal  de  Beberibe  solicitando  a

formatação e inclusão das medições dos serviços executados.

A medição final deverá, obrigatoriamente, ter cobertura financeira igual ou superior ao

somatório  dos  valores  da  caução contratual  e  do balanço de material  de  obras  e  só será

liberada após a entrega pela CONTRATADA do “as built” geral da obra aprovada pela Ofício

protocolado da  contratada  à  Prefeitura  Municipal  de  Beberibe  solicitando a  formatação e

inclusão das medições dos serviços executados, bem como, a retirada de todas as pendências

existentes e da emissão do Termo de Recebimento Provisório de Obras – TRPO.

A medição final só será liberada após a retirada de todas as pendências existentes e

será efetivada obedecendo aos seguintes procedimentos:

Os preços dos serviços não contemplados na planilha de preços básicos, em virtude de

alterações técnicas contratuais quantitativas e/ou qualitativas, e observados os limites legais

(conforme art. 65, § 1º, Lei nº 8.666/93), serão calculados a partir das composições de preços

da Tabela Unificada da SEINFRA ou SINAPI (a que apresentar menor preço) correspondente

à data-base de elaboração do orçamento de referência da licitação, respeitadas as incidências e

produtividades ali indicadas para a mão de obra e materiais, composta com os preços dos

insumos, encargos sociais e BDI apresentados pela proponente em sua proposta comercial,

bem como o desconto ofertado em sua proposta  comercial,  nas mesmas bases  vigentes  à

época da licitação.

Não existindo preço de referência,  este  será fixado com base em preço médio de

mercado e/ou composição de custo, observadas as mesmas condições da proposta comercial à

época da licitação.

O  novo  item  será  inserido  na  planilha  contratual  no  tipo  de  serviço  /  obra

correspondente ao mesmo termo aditivo.
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A Contratada obriga-se a executar os eventuais serviços não constantes no contrato,

mas  necessários  à  realização  das  obras  contratadas.  Esses  serviços  serão  custeados  por

orçamento elaborado conforme descrito neste termo de referência.

4.11 Subcontratação

O Contratado somente poderá subcontratar parte das Obras com a autorização prévia

e expressa do Gerente do Contrato.  A subcontratação não acarreta nenhuma alteração nas

obrigações contratuais do Contratado.

A subcontratação  não  altera  a  responsabilidade  da  Contratada,  a  qual  continuará

íntegra e solidária perante a Contratante.

As  subcontratações  porventura  realizadas  serão  integralmente  custeadas  pela

Contratada.

Não será admitida a subcontratação com empresas que tenham apresentado propostas

na licitação de que decorre este Contrato.

4.12 Reajustamento

Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses da apresentação

da proposta. Após os 12 (doze) meses os preços contratuais serão reajustados, tomando-se por

base a data da apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional da Construção Civil

–  INCC - Coluna 35, constante da revista “CONJUNTURA ECONÔMICA”, editada pela

Fundação Getúlio Vargas – FGV.

No cálculo dos reajustes se utilizará a seguinte fórmula:

, onde: 

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos serviços a serem reajustados;

Io = Índice inicial – correspondente ao mês da entrega da proposta;

I = Índice final – correspondente ao mês de aniversário anual da proposta.

A aplicação do reajuste se fará a partir do 13º mês após a data limite da apresentação
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da  proposta  de  preços,  sendo que  o  seu  valor  percentual  (calculado  com a  aplicação  da

fórmula acima) se manterá fixo por 12 meses, e assim sucessivamente a cada 12 meses.

A data base de referência da proposta de preços será a data de apresentação da proposta

de preços, e os possíveis reajustes, calculados a partir desta.

4.13 Consórcios

Não é permitida a participação direta ou indiretamente nesta licitação de consorciadas

ou grupo de empresas.

4.14 Sanções

Caso a LICITANTE adjudicatária se recuse a assinar o Contrato ou convidada a fazê-lo

não  atenda  no  prazo  fixado,  garantida  prévia  e  fundamentada  defesa,  será  considerada

inadimplente e estará sujeita às seguintes cominações, independentemente de outras sanções

previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações:

Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta; e

Perda integral da garantia de manutenção de proposta, quando houver.

No caso de atraso na execução dos serviços, independente das sanções civis e penais

previstas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, serão aplicadas à CONTRATADA:

a) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso das parcelas mensais, até o limite

de 30 (trinta) dias;

b) Multa de 2% (dois por cento) ao mês, cumulativos sobre o valor da parcela não cumprida

do Contrato; e

c)  Rescisão  do  pacto,  a  critério  do  CONTRATANTE,  em  caso  de  atraso  dos  serviços

superiores a 60 (sessenta) dias.

Caso o Contrato seja rescindido por culpa da CONTRATADA, esta estará sujeita às

seguintes cominações, independentemente de outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e

suas alterações:

a) Perda integral da garantia de execução do Contrato; e

b) Multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da sua proposta.

As  multas  aplicadas  serão  descontadas  ex-ofício de  qualquer  crédito  existente  da

CONTRATADA ou cobradas judicialmente e terão como base de cálculo o cronograma inicial

dos serviços.
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4.15 Informações complementares

A apresentação da proposta implica na aceitação plena das condições estabelecidas

neste Termo de Referência.

É reservado ao CONTRATANTE o direito de anular ou revogar esta licitação sem que

tal ato gere qualquer indenização ao participante.

As intimações serão feitas por meio de e-mail, mala direta, via fax, publicações em

Diário Oficial ou disponibilizadas no Andamento Diário das Licitações, valendo quaisquer

das comunicações.

Os  casos  omissos  e  eventuais  esclarecimentos  adicionais  a  este  Termo  e  seus

ANEXOS, deverão ser dirigidos, por escrito, diretamente a Comissão de Licitação, no horário

comercial, de 2a a 6a feira.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificou-se  neste  trabalho  que  o  município  de  Beberibe  carece  urgentemente  de

investimentos na área de resíduos sólidos,  principalmente no setor de coleta seletiva e na

destinação final de seus resíduos. 
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O presente estudo foi desenvolvido a partir das análises das informações prestadas ao

SNIS-RS e com informações levantadas diretamente junto a prefeitura local e o governo do

Estado do Ceará.

É  importante  frisar  que  os  valores  e  informações  propostas  neste  trabalho  foram

retirados de trabalhos desenvolvidos pela Secretaria das Cidades e outros órgãos do governo

do Estado, e para a sua utilização plena devem ter a sua autorização prévia, baseado na lei de

direitos autorais, bem como dos responsáveis técnicos.

Depois  de confirmada a  área de implantação da CMR é importante  a  revisão dos

projetos,  para  se  adequarem a realidade do local,  bem como a  realização dos  estudos de

sondagem, geotécnica, infiltração e outros mais necessários para a revisão dos projetos e do

orçamento.

Não foi alvo deste trabalho a readequação dos elementos técnicos para a implantação

da CMR, portanto sugerimos que seja colocado como oportunidade de trabalho futuro um

estudo de caso contemplando as alterações necessárias para a readequação para a implantação.

Destaca-se a necessidade de estruturação da prefeitura de Beberibe para atender as

diretrizes da PNRS e bem como implantar uma política de gestão integrada na região.

Por fim, reforçamos a importância do tema abordado para a população do município

de estudo, bem como para todo o Brasil. Por muito tempo o tema foi deixado de lado, porém a

cada  dia  o  mesmo tem se tornado mais  forte,  e  este  trabalho procurou contribuir  com o

fortalecimento das ações de resíduos que podem ser feitas na região. 
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