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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO 
 
 
  
 
 
 
 
  
CONCORRÊNCIA Nº XXXX/2019, DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, PARA PARCERIA 
PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA, DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A PARTIR DOS PÁTIOS 
DE TRANSBORDO, RECEBIMENTO E TRATAMENTO TÉRMICO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOS MUNICÍPIOS DE INTEGRANTES DO 
CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA GERAL – MG.  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Janaúba / MG, XX de XXXXX de 2019 
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1. Introdução 

1.1. O Edital de Concorrência  _________/2019 lançado pelo Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral 

de Minas - União da Serra Geral, visando à concessão administrativa, via 

Parceria Público Privada, destinada à implantação, operação e manutenção dos 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AMBIENTALMENTE 

SUSTENTÁVEL no perímetro do PODER CONCEDENTE a fim de suprir as 

necessidades especificadas. 

1.1.1. Entende-se como resíduos sólidos urbanos os resíduos domiciliares e os 

resíduos de limpeza urbana, de acordo com a Lei Federal 11.445/2007. 

1.1.2. Entende-se como SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL as atividades de 

transbordo, triagem, tratamento, disposição final via tecnologia de 

termodegradação, de acordo com a Lei Federal 11.445/2007. 

1.2. PODER CONCEDENTE será entendido como Consórcio Intermunicipal de 

Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas - União 

da Serra Geral.  

 

2. Objeto  

 

2.1. Serviços de transbordo, triagem, tratamento e disposição final com capacidade 

para processar 160 toneladas por dia de resíduos sólidos urbanos. 

2.1.1. Cada sede das prefeituras participantes do consórcio deve estar a uma 

distância máxima de 60 (sessenta) quilômetros da estação de transbordo 

mais próxima a ser construída pelos Municípios através do Consórcio. 

2.2. Desse modo, a CONCESSIONÁRIA atuará conjuntamente ao PODER 

CONCEDENTE na implantação, operação e manutenção dos SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA 

GERAÇÃO DE ENERGIA AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL, sendo 

responsável por: 
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2.2.1. Providenciar todos os equipamentos, infraestrutura, recursos e materiais 

necessários para os serviços de transbordo e transporte até a central de 

triagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos; 

2.2.2. Providenciar todos os equipamentos, infraestrutura, recursos e materiais 

necessários para os serviços triagem, tratamento e disposição final via 

tecnologia de termodegradação para os resíduos sólidos urbanos, com 

capacidade de processamento do conjunto das estações de transbordo 

de, no mínimo, 150 toneladas diárias; 

2.2.3. Realizar os investimentos suficientes para o desenvolvimento de todo o 

projeto; 

2.2.4. Operar e realizar a manutenção de todos os serviços do OBJETO do 

CONTRATO e durante todo o período da concessão; 

2.2.5. Realizar as adaptações necessárias tempestivamente para cumprir com 

o OBJETO do CONTRATO; 

2.2.6. Cumprir com todas as diretrizes e exigências definidas em EDITAL, 

CONTRATO, demais ANEXOS vinculados a estes documentos e 

legislações pertinentes ao tema. 

 

2.3. São diretrizes da Parceria Público Privada: 

 

2.3.1. eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estímulo à 

competitividade na prestação de serviços e à sustentabilidade econômica 

de cada empreendimento, inclusive com remuneração do contratado 

vinculada ao seu desempenho;  

2.3.2. respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços, o que se 

dará por meio da qualidade e continuidade na prestação dos serviços 

OBJETO do CONTRATO, e dos entes privados incumbidos de sua 

execução;  

2.3.3. indelegabilidade das funções política, normativa, policial, reguladora, 

controladora, fiscalizadora e outras atividades exclusivas do PODER 

CONCEDENTE;  

2.3.4. universalização do acesso a bens e serviços essenciais;  
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2.3.5. participação popular por meio de consultas públicas, transparência dos 

procedimentos e das decisões;  

2.3.6. responsabilidade fiscal na celebração e execução dos CONTRATOs;  

2.3.7. responsabilidade social e ambiental;  

2.3.8. repartição objetiva de riscos entre as partes. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. O objetivo deste Termo de Referência é estabelecer as diretrizes e exigencias 

técnicas para a realização da Parceria Público Privada (PPP) para os SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA 

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AMBIENTALMENTE 

SUSTENTÁVEL no perímetro do PODER CONCEDENTE a fim de suprir a 

demanda da região. Especificamente: 

 

3.1.1. Estabelecer as diretrizes e ações necessárias para os SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AMBIENTALMENTE 

SUSTENTÁVEL; 

3.1.2. Incentivar o reaproveitamento e reciclagem dos resíduos sólidos 

urbanos, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente e para 

o desenvolvimento sustentável; 

3.1.3. Otimizar recursos públicos através da geração de energia por meio da 

tecnologia de termodegradação; 

3.1.4. Movimentar a economia a partir da atração de investimento privados, 

geração de emprego e qualificação de mão de obra. 

 

3.2. Este TERMO DE REFERÊNCIA expõe o racional utilizado nos projetos de 

engenharia elaborados pelo Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades – 

IPGC. A CONCESSIONÁRIA poderá apresentar propostas de alteração, a 

serem aprovados pelo PODER CONCEDENTE, desde que respeitados seus 

elementos basilares, e que as mudanças propostas se fundamentam em uma 

melhor execução do OBJETO da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, 
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devendo levar em consideração as disposições do CONTRATO e do EDITAL, 

sendo certo que tais mudanças, ou eventual aumento de custos ou prazos, 

previstos ou imprevistos, delas decorrente, não irão ensejar reequilíbrio 

econômico-financeiro do CONTRATO. 

3.3. A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA tem como objetivo principal realizar 

OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL no perímetro do PODER 

CONCEDENTE a fim de suprir a demanda especificada no CONTRATO por 

um período de 35 (trinta e cinco) anos após a PUBLICAÇÃO DO CONTRATO.  

3.4. São condições gerais desta concessão 

3.4.1. Cumprir com as exigências apresentadas no EDITAL específico 

3.4.2. Atender às diretrizes deste Termo de Referência, bem como dos demais 

documentos vinculados à esta CONCESSÃO ADMINISTRATIVA; 

3.4.3. Estar ciente e concordar com as responsabilidades estabelecidas no 

ANEXO - CADERNO DE ENCARGOS e demais ANEXOS desta 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

3.4.4. A CONCESSIONÁRIA não está autorizada a receber procuração do 

PODER CONCEDENTE para representá-la. Quando preciso, a 

CONCESSIONÁRIA deve fornecer os documentos necessários, 

preenchidos, para assinatura do representante legal do PODER 

CONCEDENTE.  

3.4.5. Os custos decorrentes da atuação do PODER CONCEDENTE junto à 

CONCESSIONÁRIA, se houver necessidade, inclusive de 

deslocamentos, estão incluídos no valor global da proposta. 

3.4.6. A CONCESSIONÁRIA é responsável por quaisquer danos causados na 

infraestrutura e equipamentos do projeto, objeto do CONTRATO, em 

bens ou instalações do PODER CONCEDENTE, em terceiros ou 

empregados do PODER CONCEDENTE; 

3.4.7. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados, em qualquer tempo.  

3.5. A importação de qualquer bem que venha a ser necessário para o integral 

cumprimento das obrigações do CONTRATO, bem como todos os 
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procedimentos e ônus daí decorrentes, incluindo os riscos cambiais e de 

variação tributária incidente nos países de origem serão de inteira 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

3.6. A CONCESSIONÁRIA deve considerar no Preço Global todos os riscos, 

percalços, contingências, dificuldades ou obstáculos, inclusive os relacionados 

aos aspectos climáticos, que possam, de qualquer forma, afetar e/ou prejudicar 

a execução do CONTRATO.  

 

4. Descrição dos Serviços 

 

4.1. É responsabilidade da CONCESSIONÁRIA elaborar o Plano de Implantação 

com a descrição dos serviços a serem prestados. 

4.2. A CONCESSIONÁRIA deve enviar o Plano de Implantação proposto para 

execução de todos os serviços ao PODER CONCEDENTE em até 30 (trinta) 

dias após a PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, observados os prazos constantes 

do cronograma.  

4.2.1. O Plano de Implantação a ser desenvolvido pela CONCESSIONÁRIA 

deve ser descrito em formato explicativo; 

4.2.2. O Plano de Implantação não constitui caráter exaustivo para o 

PROJETO. No decorrer da prestação do serviço, as PARTES podem 

apontar questões que julguem pertinentes com base em seus interesses, 

experiência ou especificidade do mercado e setor. 

4.2.3. O Plano de Implantação deve seguir, além das orientações previstas 

neste Termo de Referência, as diretrizes do ANEXO - CADERNO DE 

ENCARGOS. 

4.3. O Plano de Implantação proposto no edital e seus anexos será dividida em 

quatro etapas, sendo: 

4.3.1. Projeto Executivo 

4.3.2. Fornecimento e Instalação 

4.3.3. Comissionamento 

4.3.4. Operação e monitoramento 
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4.4. Para cada unidade instalada relacionada ao OBJETO do CONTRATO deverá 

ser elaborado um PROJETO EXECUTIVO contendo as quatro etapas listadas 

no item 4.3. 

 

5. Projeto Executivo 

 

5.1. O PODER CONCEDENTE deve disponibilizar todos os projetos e informações 

técnicas existentes das respectivas áreas que fazem parte do OBJETO do 

CONTRATO, sendo responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a vistoria das 

instalações para ratificar as informações existentes e ainda realizar demais 

levantamentos adicionais. 

5.2. O PROJETO EXECUTIVO a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA deve 

conter todas as informações necessárias para a instalação do projeto e sua 

adequação às instalações. 

5.3. Os projetos devem ser elaborados de forma a atender toda a demanda de 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AMBIENTALMENTE 

SUSTENTÁVEL, conforme EDITAL, observando as interferências existentes 

no local que possam prejudicar o desempenho do sistema. 

5.4. A responsabilidade pela execução dos projetos ficará a cargo da 

CONCESSIONÁRIA, sendo necessária a apresentação das cópias das 

Anotações de Responsabilidade Técnica – ART – referentes aos serviços 

técnicos a serem executados, devidamente recolhidas. 

5.5. O PROJETO EXECUTIVO deve ser entregue para aprovação pelo PODER 

CONCEDENTE em formato digital, sendo composto por: 

5.5.1. Memorial descritivo; 

5.5.2. Planilha de quantitativos de materiais e equipamentos (construção civil, 

unidade de triagem, reator de termodegradação, etc); 

5.5.3. Cronograma de execução; 

5.5.4. Manuais de especificações dos equipamentos e materiais; 

5.5.5. Planta contendo todas as informações necessárias para instalação das 

unidades físicas relacionadas ao projeto; 
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5.5.6. Detalhamentos das posições dos equipamentos e suas posições relativas 

aos demais elementos de infraestrutura existentes; 

5.5.7. Demais especificações contidas no ANEXO - CADERNO DE 

ENCARGOS.  

Parágrafo Único: O PROJETO EXECUTIVO entregue pela CONCESSIONÁRIA em formato 

digital deve conter assinatura digital ou outra tecnologia superior que garanta a comprovação 

de legitimidade do documento e que permita a verificação de recebimento por parte do PODER 

CONCEDENTE 

5.6. O PODER CONCEDENTE terá 30 dias corridos para realizar a análise dos 

projetos e eventuais alterações solicitadas deverão ser devolvidas pela 

CONCESSIONÁRIA em até 5 dias úteis. 

5.7. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela realização dos estudos ambientais 

na prestação dos serviços OBJETO do CONTRATO de concessão. 

5.7.1. Os estudos ambientais devem ser entregues junto ao PROJETO 

EXECUTIVO.  

5.8. O PROJETO EXECUTIVO deve levar em conta a busca máxima de eficiência 

operacional e de sustentabilidade. Os principais objetivos são: 

5.8.1. garantia dos serviços transbordo de resíduos sólidos urbanos; 

5.8.2. o maior volume de resíduos sólidos urbanos enviados para reciclagem 

ou reaproveitamento a partir dos serviços de triagem; 

5.8.3. geração de energia elétrica ambientalmente sustentável por meio de 

resíduos sólidos urbanos; 

5.8.4. a melhora das condições de oferta deste serviço ao PODER 

CONCEDENTE e a toda a população afetada.  

5.9. O PROJETO EXECUTIVO deve ter um Cronograma de Atividades, em MS 

PROJECT ou similar, com discriminação de todas as atividades que julgue que 

devam ser consideradas, para avaliação de sua proposição.  

5.9.1. O Cronograma deve se referir ao período que se inicia com a assinatura 

do CONTRATO até a colocação em operação da totalidade do projeto.  

5.9.2. Para cada uma das atividades deverá haver uma descrição clara e a 

indicação do seu prazo de execução, em dias corridos, a data prevista de 

início e a data prevista de conclusão, as atividades antecedentes e seu 

relacionamento, assim como o caminho crítico do empreendimento. 
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5.10. É necessário elaborar um PROJETO EXECUTIVO para cada uma das etapas 

listadas abaixo: 

5.10.1. ETAPA 1: transporte/transbordo de resíduos sólidos urbanos; 

 

5.10.2. ETAPA 2: triagem; tratamento e disposição final via termodegradação 

dos resíduos sólidos urbanos. 

 

6. Fornecimento e Instalação 

 

6.1. A liberação para o início dos serviços é dada pelo PODER CONCEDENTE, em 

conformidade com seus procedimentos administrativos, que podem exigir a 

realização de reunião prévia com todos os envolvidos – CONCESSIONÁRIA, 

órgão de fiscalização, responsável pelo processo, entre outros –, na qual são 

esclarecidos e estabelecidos os elementos para andamento das obras relativas ao 

CONTRATO. 

6.2. Todo o transporte horizontal e vertical dos equipamentos e materiais a serem 

instalados e retirados são de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, 

sem ônus adicional ao PODER CONCEDENTE. 

6.3. A CONCESSIONÁRIA se obriga a utilizar somente materiais de primeira 

qualidade, sem defeitos ou deformações e todos os serviços devem ser 

executados com esmero e perfeição. Fica terminantemente proibido o 

reaproveitamento de materiais ou o emprego de materiais já utilizados. 

6.3.1. A CONCESSIONÁRIA deve seguir as normas e legislações 

relacionadas ao OBJETO do CONTRATO. 

6.4. A CONCESSIONÁRIA deve garantir a abrangência do serviço prestado em 

toda área definida em CONTRATO. 

6.5. A estrutura da unidade deve ter capacidade para receber todo volume de 

resíduos sólidos urbanos definido no CONTRATO e seus ANEXOS. 

6.6. Os SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL devem seguir as determinações do 

EDITAL e seus ANEXOS, e das legislações municipais, estaduais e federais 

relativos ao tema. 
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6.7. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo sistema de segurança de toda a 

infraestrutura da CONCESSÃO. 

6.8. Os veículos utilizados para a execução do OBJETO deste CONTRATO devem 

estar equipados com aparelho rastreador. 

6.9. Os veículos e outros materiais especificados pelo PODER CONCEDENTE 

devem conter programação visual definida pelo PODER CONCEDENTE, 

instalada às custas da CONCESSIONÁRIA. 

6.10. Cabem as LICITANTES VENCEDORAS a responsabilidade pela higienização, 

manutenção e reposição dos veículos, das caixas, dos contêineres e dos 

equipamentos envolvidos na execução do OBJETO do CONTRATO. É de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a comunicação e orientação aos 

usuários sobre a correta utilização dos contêineres e caixas, os tipos de resíduos 

que neles podem ser depositados, através de ações das equipes de Educação 

Ambiental, se estes equipamentos forem utilizados. 

 

7. ETAPA 1: TRANSPORTE DO RSU 

 

7.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo planejamento da rota de 

transbordo/transporte. 

7.1.1. A CONCESSIONÁRIA tem autonomia para realizar mudanças nas 

rotas, devendo compartilhar o itinerário com o PODER CONCEDENTE 

sempre que houver atualizações. 

7.2. As estações de transbordo devem ser construídas conforme as normas cabíveis, 

sem de responsabilidade do PODER CONCEDENTE. 

7.3. A CONCESSIONÁRIA deve garantir equipamentos básicos para os 

trabalhadores (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL e 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVO - EPI/EPC) envolvidos 

nestas atividades, incluindo, no mínimo, para cada funcionário: 

7.3.1. Luvas; botas; protetor solar FPS 30; chapéu ou correlato; vestimentas 

apropriadas para as atividades realizadas; outros equipamentos de 

segurança necessários. 

7.3.2. Os caminhões responsáveis pelo transbordo devem estar equipados com 

tecnologia que permita medir a quantidade de quilômetros rodada. 
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7.4. A CONCESSIONÁRIA deve garantir o transporte seguro dos resíduos sólidos 

urbanos até a unidade de triagem, tratamento e disposição final.  

7.5. A CONCESSIONÁRIA deve fornecer todos os equipamentos e materiais 

necessários para a realização desta etapa, e realizar a troca ou reposição desses 

equipamentos sempre que for necessário, garantindo que todos estejam em bom 

estado de uso. 

 

8. ETAPA 2: TRIAGEM, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL 

 

8.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela triagem e tratamento dos resíduos 

sólidos urbanos visando o maior volume de reaproveitamento e reciclagem dos 

resíduos coletados; 

8.2. A CONCESSIONÁRIA deve garantir que a disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos seja ambientalmente sustentável e esteja de acordo com a 

legislação específica; 

8.2.1. A CONCESSIONÁRIA deve optar pela disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos via tecnologia de termodegradação com geração de 

energia elétrica ambientalmente sustentável e tendo como subproduto o 

biochar. 

8.2.2. Considera-se como premissa que 1 (UMA) TONELADA de RESÍDUO 

SÓLIDO URBANO recebido pela CONCESSIONÁRIA nas estações 

de transbordo gera 0,425 MWh (quatrocentos e vinte e cinco MEGA 

WATT HORA) 

8.2.3. Não é permitida a utilização de aterro sanitário ou outra tecnologia 

diferente de termodegradação para a disposição final dos resíduos 

sólidos coletados, exceto, nos casos de destinação específica do biochar, 

caso não for reaproveitado. 

8.3. Todo o resíduo sólido urbano coletado deve ser pesado, antes de iniciar a 

triagem, por equipamentos automatizados de pesagem que geram relatórios 

automáticos a serem enviados diretamente para o sistema de dados e 

compartilhados com o PODER CONCEDENTE. 

8.4. O serviço de triagem deve ser realizado utilizando esteiras rolantes ou 

tecnologia superior; 
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8.5. A critério da CONCESSIONÁRIA as atividades podem manter relação de 

cooperação com as associações e cooperativas de catadores da região; 

8.6. Os funcionários devem utilizar EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL - EPI e EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - 

EPCs adequados às atividades; 

8.7. O local deve ser mantido limpo e arejado e possuir infraestrutura adequada para 

os funcionários, incluindo, no mínimo: 

8.7.1. Vestiários; banheiros; copa; área de descanso. 

8.8. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela não emissão de poluentes e, caso 

seja preciso, a CONCESSIONÁRIA deve realizar a filtragem dos gases 

emitidos;  

8.9. O acesso ao local de triagem, aterramento e disposição final deve ser restrito a 

funcionários devidamente identificados; 

8.10. Somente os resíduos sólidos urbanos que não forem reaproveitados nos 

processos de triagem, serão destinados para a disposição final via 

termodegradação; 

8.11. A CONCESSIONÁRIA deve fornecer todos os equipamentos e materiais 

necessários para a realização desta etapa, e realizar a troca ou reposição desses 

equipamentos sempre que for necessário, garantindo que todos estejam em bom 

estado de uso e funcionamento. 

 

9. DO PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

9.1. O PLANO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL deve prever, no mínimo, uma ação 

semestral. 

9.2. Deve ser realizado conforme descrito no ANEXO - CADERNO DE 

ENCARGOS. 

10. Comissionamento 

10.1. O comissionamento deve ser realizado em conjunto com representantes do 

PODER CONCEDENTE, após a conclusão de cada etapa, de modo que cada 

etapa passe pelo processo de comissionamento separadamente. 

10.1.1. O comissionamento deve ser agendado com antecedência mínima de 10 

dias com o PODER CONCEDENTE.  
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10.1.2. Não é necessário a conclusão de todas as etapas do projeto para iniciar 

o comissionamento de cada etapa. 

10.2. O comissionamento compreenderá o conjunto de inspeções, serviços técnicos e 

testes de campo a serem efetuados nas etapas parte do objeto desta licitação, de 

acordo com as especificações, sob total responsabilidade e às expensas da 

CONCESSIONÁRIA.  

10.3. O comissionamento será realizado por uma equipe técnica constituída por 

representantes do PODER CONCEDENTE, da CONCESSIONÁRIA, do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando houver, e de pessoal com 

experiência, a ser organizada sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

10.4. Todos os elementos a serem utilizados no comissionamento, incluindo, mas sem 

se limitar, a mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamento, etc., são de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

10.5. A CONCESSIONÁRIA deve fornecer ao PODER CONCEDENTE, 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, quando houver, e à equipe que efetuará o 

comissionamento, previamente a este, os Manuais de Operação e Manutenção, 

os catálogos dos equipamentos, desenhos de rota, e demais documentos 

necessários à execução adequada dos procedimentos. 

10.6. O PODER CONCEDENTE tem o direito de solicitar e ser atendida, em prazo 

por ela definido e acordado com a CONCESSIONÁRIA, a repetição dos testes 

de comissionamento cujos resultados não sejam satisfatórios e/ou que os 

procedimentos de execução não atendam ao disposto nas especificações, e/ou 

ao planejamento desses testes.  

10.7. Os resultados dos testes serão avaliados conjuntamente pelo PODER 

CONCEDENTE, pela CONCESSIONÁRIA e pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. Verificada a existência de não conformidades em relação 

ao disposto nas especificações, será programada de comum acordo entre as 

partes a realização de testes adicionais de comissionamento. 

10.8. Após a conclusão do comissionamento, a CONCESSIONÁRIA deve se 

responsabilizar pela garantia de quaisquer peças ou equipamentos durante a 

etapa de operação e monitoramento. 
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11. Operação e monitoramento 

 

11.1. A operação e monitoramento de cada etapa será iniciada após o 

comissionamento. 

11.2. As etapas devem iniciar sua operação de forma concomitante, sendo necessário 

que todos os serviços estejam funcionando plenamente para o início da 

operação. 

11.3. Para a correta operação e funcionamento das instalações, sobressalentes e peças 

auxiliares devem estar disponíveis no Brasil às expensas da 

CONCESSIONÁRIA para a realização da assistência nesse período.  

11.4. Em caso de parada do funcionamento de quaisquer uma das etapas previstas, o 

atendimento inicial e a identificação do problema deve ocorrer no prazo máximo 

de 48 horas e a resolução total do problema deve ocorrer em no máximo 5 dias 

úteis. 

11.5. Para garantia do funcionamento do serviço, todas as despesas com transporte, 

equipamentos, materiais e mão de obra cabem exclusivamente à 

CONCESSIONÁRIA. 

11.6. Devem ser executadas todas as atividades necessárias ao bom funcionamento 

dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL. 

11.7. Devem ser executadas atividade de manutenção preventiva que contemplam os 

seguintes aspectos:   

11.7.1. Inspeção dos veículos, máquinas e equipamentos deve ser realizada, no 

mínimo, semestralmente;  

11.7.2. Limpeza dos caminhões, no mínimo, semestralmente; 

11.7.3. Limpeza dos equipamentos deve ser realizada conforme manual de 

funcionamento dos maquinários; 

11.7.4. Outras atividades na medida em que a CONCESSIONÁRIA e o PODER 

CONCEDENTE, em conjunto ou separadamente, julgar necessárias. 

11.8. Para a melhor operação, a CONCESSIONÁRIA deve utilizar mão de obra 

qualificada, observando-se as prescrições, normas e regulamentações do 

Ministério do Trabalho sobre condições de higiene e segurança do trabalho. 
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11.9. Os integrantes das equipes devem possuir formação compatível com as 

atividades a serem desenvolvidas, respeitando às exigências legais, 

principalmente, quanto aos treinamentos específicos, por exemplo, trabalho em 

altura e movimentação de produtos perigosos. 

11.10. A CONCESSIONÁRIA deve manter um software ou programa específico para 

o acompanhamento dos indicadores (ver Caderno de Indicadores) que terá seus 

resultados compartilhados com o VERIFICADOR INDEPENDENTE ou 

correspondente. 

11.11. Todos os custos advindos de danos ao sistema de origem diversa, devem ser 

arcados pela CONCESSIONÁRIA. 

11.11.1. Este custo deve ser previsto pela CONCESSIONÁRIA e estar contido 

nos serviços, devendo os materiais a este título estar contidos nos custos 

mensais dos Serviços 1º ano, Serviços 2º ano, Serviços 3º ano e Serviços 

4º ano em diante. 

11.12. A CONCESSIONÁRIA deve seguir as determinações do EDITAL e seus 

ANEXOS. 

 

 

 

 

 

12. Medição dos serviços 

12.1. Devem ser utilizados os indicadores de desempenho constantes do ANEXO IV 

- INDICADORES DE DESEMPENHO, a serem preenchidos pela empresa 

CONCESSIONÁRIA, para medir, controlar e acompanhar o resultado dos 

trabalhos da CONCESSIONÁRIA. 

12.2. Ao PODER CONCEDENTE é reservado o direito de exercer a fiscalização 

sobre eles, diretamente ou por VERIFICADOR INDEPENDENTE, sem que de 

qualquer forma restrinja essa responsabilidade, podendo para isso, sempre que 

julgar necessário: 

12.2.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de 

empregado da CONCESSIONÁRIA que estiver sem uniforme e crachá, 
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que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na 

área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

12.2.2. Examinar as carteiras profissionais dos empregados colocados a seu 

serviço, para comprovar o registro de função profissional; 

12.2.3. Solicitar à CONCESSIONÁRIA a substituição de qualquer material ou 

equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus 

pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam as 

necessidades operacionais. 

 

13. Condições de prestação de serviços 

 

13.1. A CONCESSIONÁRIA, além do fornecimento dos serviços, da mão-de-obra, 

dos materiais e dos equipamentos, deve atender às seguintes condições para a 

prestação dos SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL ao PODER CONCEDENTE: 

13.1.1. Responsabilizar-se pelos serviços descritos neste Anexo, nos termos do 

CONTRATO, atendendo a legislação vigente; 

13.1.2. Manter os equipamentos e materiais necessários à execução dos 

serviços, em perfeitas condições de uso. Os equipamentos danificados 

deverão ser substituídos de acordo com o prazo de entrega do 

fornecedor; 

13.1.2.1. O custo destas trocas deve estar incluído no serviço. 

13.1.3. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção de 

modo a evitar danos na rede elétrica e riscos às pessoas; 

13.1.4. Mobilizar equipamentos e materiais utilizados na execução dos serviços 

com antecedência necessária para eliminar perdas de tempo na 

preparação dos serviços; 

13.1.5. Sinalizar os locais, instalar barreiras e outras ações necessárias com 

objetivo de promover a segurança nos locais onde houver estrutura; 

13.1.6. Implantar, de forma, adequada, a planificação, execução e supervisão 

dos serviços, de maneira estruturada, mantendo durante o horário 

comercial suporte para dar atendimento a eventuais intervenções; 
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13.1.7. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de 

garantir o bom andamento dos trabalhos. Estes encarregados terão a 

obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao preposto 

dos serviços do PODER CONCEDENTE e tomar providências 

pertinentes; 

13.1.8. Assumir as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao 

atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal súbito; 

13.1.9. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal e as normas internas de segurança em Medicina do Trabalho; 

13.1.10. No trigésimo quarto ano de vigência do CONTRATO, os equipamentos 

devem sofrer manutenções preventivas pela CONCESSIONÁRIA de 

maneira a que se assegure, pelo menos, 5 (cinco) anos da sua vida útil, 

no momento do término da CONCESSÃO. Os planos de manutenção 

devem ser cumpridos e as renovações eventualmente necessárias 

efetuadas. Os sobressalentes em estoque neste ano necessários para 

manutenção também devem ser revertidos ao PODER CONCEDENTE, 

no término da CONCESSÃO.  

13.1.11. Entende-se por "vida útil", conforme definição da ABNT: "É o período 

total de tempo que um ativo (sistema ou equipamento) permanece 

operacional e satisfazendo as necessidades do usuário sem que tenha que 

ser trocado".  

 

14. Caracterização da tecnologia de Termodegradação 

 

14.1. A opção tecnológica que deverá ser utilizada para dos serviços de tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos urbanos é a termodegradação dos resíduos, 

com ausência de oxigênio, tempo de residência de até 1 (uma) hora em tambor 

com aquecimento externo, ou tecnologia superior;  

14.2. Deve envolver dois processos termoquímicos: 

14.2.1.  quebra de cadeias longas de hidrocarbonetos transformando-os em 

hidrocarbonetos menores; 
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14.2.2. processo de gás d’água que utiliza vapor d’água como reagente, 

transformando em alcatrão e carvão em hidrogênio e monóxido de 

carbono. 

14.3. Os produtos diretos do processo de tratamento de resíduos sólidos via 

termodegradação são o gás de síntese, a fração líquida e o biochar. 

14.4. O processo de termodegradação utilizado deve ser autossustentável, no qual 

parte do gás gerado será utilizado para fazer o aquecimento do tambor do 

sistema; e parte poderá ser utilizado para a geração de energia elétrica. 

14.5. A tecnologia escolhida para a transformação dos resíduos sólidos em gás de 

síntese, executa a purificação através de processo de lavagem, transformando-o 

em gás síntese limpo, livre de contaminantes, e que pode ser enviado 

diretamente para a geração de energia elétrica e térmica em grupos geradores a 

gás (cogeração) ou então a processos térmicos para gerar calor ou frio. 

14.6. A CONCESSIONÁRIA é responsável por garantir a prevenção de ácidos e 

emissão de gases poluentes durante o processo de termodegradação, tanto 

interna quanto externa ao tambor do equipamento. 

14.7. O projeto deve ser construído de forma modular, permitindo a ampliação e a 

adequação às necessidades locais, possibilitando a instalação de módulos em 

paralelo. 

14.8. A capacidade de processamento do módulo de termodegradação deve ser de, no 

mínimo, 150 (cento e cinquenta) toneladas por dia, dimensionado para operar 

de forma automática 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante todos os dias da 

semana. 

 

15. Considerações gerais 

 

15.1. O PODER CONCEDENTE pode exigir, a qualquer momento, de pleno direito, 

que sejam adotadas pela CONCESSIONÁRIA, providências suplementares ou 

especiais de trabalho não previstas neste Termo de Referência, mas necessárias 

à segurança e ao bom andamento dos serviços. 
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15.2. A CONCESSIONÁRIA deve cumprir as exigências de legislação concernentes 

à segurança do trabalho, destacando nestes termos a aplicação das normas 

regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 

 

 


