
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

PROJETO BÁSICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS, DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO 

 



 

2 
 
 

O presente projeto básico tem por objetivo determinar os condicionantes para 

a CONTRATAÇÃO de empresa para transporte de resíduos sólidos urbanos, 

domiciliares e comerciais até o aterro sanitário (destinação final), produzido no 

Município de Rosário do Sul armazenado na estação de transbordo do município. 

 

Os serviços de transporte de resíduos sólidos da estação de transbordo até o 

destinação final são realizados por empresa privada especializada em transporte de 

resíduos sólidos urbanos para local legalizados e apropriados para recebimento dos rejeitos.  

 

A construção desse Projeto Básico baseou-se em dados dos últimos 12 

meses do Município e no Caderno de Orientações Técnicas de Serviços de Coleta de 

Resíduos Sólidos Domiciliares – 2ª Edição - 2019, elaborado e disponibilizado pelo Tribunal 

de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 

1. TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DOMICILIARES E 

COMERCIAIS ATÉ O ATERRO SANITÁRIO (DESTINAÇÃO FINAL): 

 

1.1. A proponente deverá transportar até o aterro sanitário, localizado no 

Município de Santa Maria, devidamente licenciado para este fim, os resíduos dispostos e 

carregados na área do transbordo existente no município; 

1.2. Todos os resíduos dispostos na área do transbordo serão transportados 

através de veículo com caçamba basculante ou rollon rollof de, no mínimo, 55m³ (cinqüenta 

e cinco, metros cúbicos) até o destino final no aterro sanitário, sendo este veículo com ano 

de fabricação não inferior a 2016; 

1.3. O pagamento do serviço de transporte será efetuado por preço global e 

deverá estar acompanhado da nota fiscal do serviço, Manifesto de Transporte Rodoviário - 

MTR, e deverá ser pesado após ser carregado na estação de transbordo. 

1.4. Todos os resíduos carregados na área de transbordo serão aferidos e 

possuir tickets de controle com dia da pesagem e respectivo peso. 

1.5. A pesagem será realizada na empresa contratada pela Prefeitura, sem 

ônus a empresa.  

1.6. A empresa realizará o serviço de transporte 26 (vinte e seis) dias no mês, 

considerando que os resíduos não devem permanecer na estação de transbordo por mais 

de 24 (vinte e quatro) horas, conforme LICENÇA DE OPERAÇÃO EM ANEXO. 

 

2. DO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS: 

 

2.1. Fica a critério das empresas, apresentarem plano de trabalho, se assim o 

desejarem, para a execução e complementação dos serviços demonstrando o total 

conhecimento para estas atividades. (optativo a empresa) 

2.2. Qualquer alteração no plano de trabalho após a contratação dos serviços 

deverá ter aprovação prévia da secretaria competente, responsável pela gestão do contrato; 
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2.3. O plano de trabalho estará sujeito a realinhamento por interesse da 

contratante, o qual deverá ser modificado, reabrindo-se prazo para as adequações, em caso 

de haver alterações no layout original; 

2.4. O Município diligenciará junto à FEPAM, quanto à indicação do aterro 

sanitário proposto para assegurar-se desta garantia, visto que o mesmo possui 

responsabilidade solidária com a área a ser utilizada. 

 

3. DAS FORMAS PARA OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS: 

 

3.1. Serviços de transporte dos resíduos sólidos domésticos serão pagos por 

preço fixo conforme planilha orçamentária. 

 

 

 

 

Rosário do Sul, 14 de Setembro de 2021  

 

 

 

 


