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1. DADOS DA ORGANIZAÇÃO 
 

Nome estabelecimento: Prefeitura Municipal De Vitorino 

CNPJ: 76.995.463/0001-00 

Endereço: Rua Barão De Capanema, Nº 134 - Centro 

Município: Vitorino – PR            

CEP: 85.520-000 

Telefone: (46) 3227-1222 

 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

2.1 RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO - REQUERENTE 

 

NOME: Marciano Vottri 

RAMO DE ATIVIDADE: Prefeito Municipal  

ENDEREÇO: Rua Tiradentes, N° 475 

Endereço: Rua Barão De Capanema, Nº 134 - Centro 

Município: Vitorino – PR            

CEP: 85.520-000 

 

2.2 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

NOME: Bruna Pozzan  

CREA/SC: 136675-0 – Visto/PR 136675-0-D 

FORMAÇÃO: Engenheira Ambiental  

ENDEREÇO PROFISSIONAL: Avenida Ernesto Beuter, 432, Centro 

Município: São Lourenço do Oeste                

CEP: 89.990-000 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: 1720222788759   

 

NOME: Mariana Pastre Pereira 

CREA/SC: 136.676-3 - Visto/PR 136.676-3-D 

FORMAÇÃO: Engenheira Ambiental 

ENDEREÇO PROFISSIONAL: Avenida Ernesto Beuter, 432 - Centro 

Município: São Lourenço do Oeste               

CEP: 89.990-000 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART: 1720222788732 

 

 

https://servicos.crea-pr.org.br/restrito/art/9562552
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3. INTRODUÇÃO 

 

Toda aglomeração de pessoas, como ocorre nas cidades, acabam 

acumulando riquezas, sendo os principais centros de oportunidades econômicas, 

assim como de geração de novos empregos, ideias, cultura e educação. Por outro 

lado, são também imensas consumidoras de recursos naturais. Estas aglomerações 

urbanas consomem grande quantidade de água, energia, alimentos e matérias-

primas, gerando significativa quantidade de resíduos que precisam ser coletadas, 

transportadas e dispostas de maneira segura e sustentável, para evitar possíveis 

danos ambientais. 

A produção de resíduos nas cidades é um fenômeno inevitável que ocorre 

diariamente em quantidade e composição que variam de acordo com o nível de 

desenvolvimento econômico, população e os diferentes estratos sociais. Desta 

forma, surge a necessidade de estudos com intuito de planejar a melhor forma de 

coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. 

Em um município a quantidade de resíduos gerada pelos seus habitantes é 

variável e depende de muitos fatores, entre eles, de renda da população, época do 

ano, modo de vida, movimento da população em períodos de férias e, ainda, com as 

novas formas de disposição de mercadorias utilizando embalagens não retornáveis.  

Algo de bastante relevância é que os responsáveis pelo gerenciamento da 

coleta dos resíduos de um município devem preocupar-se em coletar a maior 

quantidade de resíduos gerada pela população possível, evitando danos e impactos 

ambientais negativos, além da preocupação com a saúde humana (CUNHA, 2002).  

A ABNT NBR 10.004 traz a definição de resíduos sólidos como “aqueles 

resíduos nos estados sólidos e semissólidos que derivam de atividades de grupos 

de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição”.   

Por ter grande importância e trazer muitas consequências, na maior parte 

negativas, a questão dos resíduos sólidos vem ganhando cada vez mais espaço nas 

discussões sobre políticas sociais e econômicas no mundo inteiro. Países mais 

desenvolvidos estão uma ou duas gerações à frente dos demais, como é o caso do 

Brasil, no quesito de soluções para esta problemática (BARROS, 2012).  
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Em grande parte das cidades brasileiras os serviços de coleta convencional 

de resíduos são realizados por empresas contratadas pelo governo municipal por 

meio de licitações. As empresas devem dispor de caminhões para coleta e 

colaboradores capacitados para tal função.  

A Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, a qual institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), indica que a coleta convencional deve recolher apenas os 

rejeitos, os quais fazem parte: papel higiênico, fraldas descartáveis, absorventes, 

entre outros, e o material orgânico como: restos de comida, folhas de árvores e 

outros. E, ainda, fica a cargo da coleta seletiva o recolhimento dos demais resíduos 

considerados secos, os quais são: plásticos, papelão, papel, vidros e outros. Para 

que se torne efetiva essa forma de coleta, torna-se fundamental a participação da 

população na separação dos resíduos e, além disso, que esses serviços sejam 

ofertados em todo o território municipal.  

 

 

4. OBJETIVOS 
 

O objetivo deste Plano Básico é dimensionar a quantidade de resíduos, 

especificar os passos para a coleta no município, além do transporte e destinação 

final dos resíduos secos (recicláveis) e úmidos (convencionais) do município de 

Vitorino - PR, para que a administração municipal possa fazer a contratação de 

empresa para coleta, através de licitação.  

 

 

5. MUNICÍPIO DE VITORINO/PR 

 

Segundo o IBGE (2022) e senso de 2021, o município de Vitorino possui área 

de unidade territorial de aproximadamente 308,218 km² e conforme o último censo 

de 2010 a população do município era de aproximadamente 6500 pessoas, e 

estimado para 2021, aproximadamente 6879 pessoas. 
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Ainda segundo IBGE, apresenta 48,9% de domicílios com esgotamento 

sanitário adequado, 66,1% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização 

e 3,2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os 

outros municípios do estado, fica na posição 237º de 399º. Já quando comparado a 

outras cidades do Brasil, sua posição é 3379º de 5570º. 

 O clima da região de Vitorino é do tipicamente subtropical, e apresenta as 

seguintes características: 

● Temperaturas médias anual:  mínima 15ºC e máxima 24º 

● Precipitação média anual:  169 mm 

● Altitude média: 779 metros acima do nível do mar 

 

Município localizado nas seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 26° 15' 

34'' Sul, Longitude: 52° 48' 14'' Oeste. O município de Vitorino está situado no 

estado do Paraná, que por sua vez representa um dos 26 estados da República 

Federativa do Brasil, fazendo parte da Mesorregião do Sudoeste Paranaense e 

Microrregião do município de Pato Branco. Dentre os municípios confrontante são: 

São Lourenço do Oeste (SC), Jupiá (SC), Renascença (PR), Pato Branco (PR). 

 
Figura 1: Localização do Município de Vitorino no estado do Paraná 
Fonte: IBGE (2022). 

 

https://www.cidade-brasil.com.br/estado-parana.html
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Figura 2: Delimitação do Município de Vitorino 
Fonte: Google Maps (2022). 

 

 

6. RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Os termos lixo, dejeto ou resíduo costumam ser usados indistintamente para 

denominar materiais ou produtos cujos proprietários ou possuidores os descartam 

ou eliminam porque já não lhes interessam, ou porque creem que já não lhes 

possam ser úteis, ainda que sejam susceptíveis de aproveitamento ou de 

valorização. O termo resíduo denota a possibilidade de valorização, enquanto que 

os termos lixo ou dejeto costumam ser considerados como destinados à disposição 

final, se não houver tecnologias para seu aproveitamento integral de maneira 

economicamente viável e tecnologicamente factível (BARROS, 2012).  

Segundo a Norma ABNT NBR n° 10.004 (original de 1987, revisada em 2004) 

compreende-se por resíduos sólidos: 

(...) resíduos nos estados sólido e semissólido que resultam de atividades 
da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição lodos 



    

 

Página 10 de 154 

provenientes dos sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviáveis seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam para 
isto soluções técnica e economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível. 

A Lei n° 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010), amplia a definição da NBR n° 10.004/04 e incorpora também gases, 

centrando a preocupação na etapa da disposição final, e no seu art. 3° define 

Resíduos Sólidos como 

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

A mesma lei nacional define no inciso XV de seu art. 3° como rejeitos os 

"Resíduo sólido que depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada" (BRASIL, 2010). 

A gestão de resíduos sólidos no Brasil é guiada pela Lei 12.305/2010, no Art. 

3° apresenta as definições dos geradores de resíduos, do Gerenciamento de 

resíduos e a responsabilidade pelo serviço público de manejo de resíduos sólidos: 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 

- Geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, 
nelas incluído o consumo; 

- Gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta 
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei; 

XIX - serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos: 
conjunto de atividades previstas no art. 7º da Lei nº 11.445, de 2007. 

O serviço público de manejo de resíduos sólidos é orientado pela Lei n° 

11.445/2007 denominada de Política Federal de Saneamento Básico. A lei de 

saneamento básico em seu Art. 3° traz a definição da limpeza urbana e manejo de 
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resíduos e no Art. 7° define a composição do sistema de serviço e manejo de 

resíduos sólidos urbanos: 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 
limpeza de logradouros e vias públicas;  

Art. 7° Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: 

- De coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c 
do inciso I do caput do art. 3° desta Lei; 

- De triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 
compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c 
do inciso I do caput do art. 3° desta Lei; 

- de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e 
outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

Segunda a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010), no Art. 

13°, os resíduos são classificados de acordo com sua origem: 

Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte 
classificação: 

I - Quanto à origem: 

resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas; 

resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 

resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 
gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, 
“h” e “j”; 

resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea “c”; 

Parágrafo único. Respeitado o disposto no art. 20, os resíduos referidos na 
alínea “d” do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, 
podem, em razão de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados 
aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal. 

 

Assim, neste estudo foram dimensionados os resíduos domiciliares, resíduos 

comerciais e resíduos com características domiciliares gerados em indústrias, o qual 
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será coletado pelo sistema de coleta de resíduos terceirizado, sendo estes resíduos 

recicláveis, orgânico e rejeitos. 

 

6.1 SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

Para o presente plano, considerou a segregação nos domicílios e em todos os 

pontos de coleta, com a separação binária, ou seja, de maneira que os resíduos são 

segregados entre resíduos secos (reciclável) e resíduos úmidos (matéria orgânica e 

rejeito), desta forma gera uma demanda menor da quantidade de recipientes para 

acondicionamento, facilita a separação dos resíduos pela população e colabora para 

uma maior cooperação dos mesmos em virtude da simplicidade. 

 

6.2 COLETA RESÍDUO ORGÂNICO E REJEITO 

 

O recolhimento de tais resíduos se da através da coleta porta a porta, através 

do trajeto do caminhão de coleta, sendo que os coletores recolhem os resíduos das 

residências e levam até o caminhão (Figura 3), o intuito é que o veículo trace a 

cidade toda, contemplando todas as ruas, e recolha os resíduos de todos os pontos. 

 

 

Figura 3: Fluxograma coleta dos resíduos orgânicos 

 

6.3 COLETA SELETIVA 

 

A coleta seletiva, ou seja, a coleta de resíduos sólidos previamente 

segregados conforme sua constituição ou composição é um instrumento da Política 
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Nacional de Resíduos Sólidos que objetiva reduzir a quantidade de rejeitos 

encaminhados para a disposição final. 

Visto que no município já foi implantado o sistema de coleta seletiva, o 

recolhimento de tais resíduos ocorre através da coleta porta a porta (Figura 4), 

similar a coleta dos resíduos orgânicos.  

 

 

Figura 4: Fluxograma coleta dos resíduos recicláveis 

 

 

6.4 ECOPONTO 

 

Importante a criação de um “Ecoponto”, alocado estrategicamente, e 

devidamente divulgado, com intuito que a população faça o descarte correto dos 

resíduos como: pneus, eletrônicos, baterias, resíduos perigosos, entre outros (Figura 

5), evitando que tais resíduos sejam descartados juntamente com os resíduos 

orgânicos ou recicláveis. 
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Figura 5: Fluxograma Ecoponto 
 
 

7. CARACTERÍSTICAS DOS RESÍDUOS MUNICIPA L 

 

Para o presente plano básico, entende-se por: 

● Coleta Convencional a coleta de resíduos orgânicos, rejeitos e outros 

resíduos úmidos de difícil separação. 

● Coleta seletiva se refere à coleta dos materiais passíveis de reciclagem 

e reaproveitamento (Plástico, papelão, papel, alumínio, vidro, entre outros). 

Conforme o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - 

PMGIRS (2015), o município de Vitorino/PR conta com atividades econômicas nos 

setores primário, secundário (Indústria), terciário (comércio e serviço), destacando-

se indústria de beneficiamento de sementes, esquadrias de metal, desdobramento 

de madeira e a fabricação de ferro, aço e metal, conforme apresentado a seguir:  

Tabela 1: Lista do Setor Industrial presentes no Município de Vitorino/PR 

RAMO DE ATIVIDADE DA INDÚSTRIA QUANTIDADE 

Indústria de Móveis e Portas 04 

Cama, Mesa e Banho 01 

Indústria de Embalagens de Plástico 01 

Indústria de Cola 01 

Indústria de Pregos 01 

Indústria de Saneantes 01 

Indústria com Desdobramento de Madeiras 03 

Fabricação de Esquadrias de Metal 05 
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Indústria de Pré-moldados 02 

Fabricação de Produtos Trefilados de 
Ferro, Aço e de Metais não Ferrosos 

03 

Fabricação de Carrocerias e Reboques 02 

Indústria de Laminados 01 

Indústria de Beneficiamento de Sementes 07 

Fabricação de Massa Asfáltica 01 

Britador 01 

Fonte: PMGIRS (2015). 
 

Em relação ao setor de comércio e prestações de serviços no município inclui 

bares, restaurantes, padarias e confeitarias, supermercados, lojas, borracharias, 

salão de beleza, entre outros, conforme elencado a quantificação cadastrada nos 

dados do município:  

 

Tabela 2: Lista do Setor Comercial Presente no Município de Vitorino/PR 

SETOR DO COMÉRCIO 
QUANTIDADE DE 

ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS 

Supermercados 06 

Padaria e Confeitaria 09 

Sorveterias 01 

Restaurantes 03 

Comércio de artigos do vestuário e acessórios 16 

Hotéis 01 

Motéis 04 

Bares 15 

Salão de Beleza 08 

Agropecuária 02 

Borracharia 08 

Lava Car 06 

Fonte: PMGIRS (2015). 
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A responsabilidade pelo gerenciamento de resíduos sólidos é compartilhada 

entre o Poder Público, o setor empresarial e toda a coletividade. Cada gerador é 

responsável pelos resíduos gerados, seja em casa ou na empresa. Os geradores 

devem minimizar a geração de resíduos e promover o máximo reaproveitamento e 

reciclagem e garantir a destinação final ambientalmente adequada. 

A responsabilidade do gerador de resíduos domiciliares consiste em separar 

os resíduos adequadamente e dispor a coleta pública conforme a exigência do órgão 

gestor, transferindo a responsabilidade ao serviço público de manejo dos resíduos 

sólidos. 

Já as atividades definidas pela legislação, que geram resíduos em grande 

quantidade ou por sua natureza, como industrial, de construção civil, de saúde, etc. 

possuem a responsabilidade privada de manejo dos resíduos sólidos, devendo 

garantir por conta própria que todas as etapas de gerenciamento ocorram da forma 

adequada. 

Assim, pessoas físicas ou jurídicas definidas pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), são responsáveis pela implementação e 

operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Seguindo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - 

PMGIRS a responsabilidade pela destinação final dos resíduos gerados no 

município fica estabelecida conforme descrito na Tabela 3, a seguir: 

Tabela 3: Responsabilidade pela destinação dos Resíduos Sólidos no Município 

RESPONSABILIDADE RESÍDUO CARACTERÍTICAS DOS RESÍDUOS 

 
PODER PÚBLICO 

 
PÚBLICO 

Oriundo da limpeza urbana, da varrição das vias 
públicas, parques, praças, praias, galerias, córregos e 
terrenos, restos de podas de árvores, corpos de 
animais, limpeza de áreas de feiras livres. 

 
 

DOMICILIAR 

Constituído por restos de alimentos, cascas de frutas, 
verduras, sobras, produtos deteriorados, jornais e 
revistas, garrafas, embalagens em geral, papel 
higiênico, fraldas descartáveis e uma grande 
diversidade de outros itens. Contém, ainda, alguns 
resíduos que podem ser tóxicos, como pilhas, baterias e 
lâmpadas fluorescentes. 

 
 

COMERCIAL 

Originados nos diversos estabelecimentos comerciais e 
de serviços, tais como: supermercados, 
estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes, 
etc. Estes resíduos têm grande quantidade de papel, 
plásticos, embalagens diversas e resíduos de asseio 
dos funcionários, tais como papel-toalha, papel 
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higiênico. 

GERADOR 

 
PORTOS 

AEROPORTOS E 
TERMINAIS 

RODOVIARIOS E 
FERROVIARIOS 

Aqueles que contêm ou potencialmente podem conter 
germes patogênicos, produzidos ou introduzidos nos 
portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários. 
Na sua maioria são compostos de materiais de higiene, 
asseio pessoal e restos de alimentos, os quais podem 
veicular doenças vindas de outras cidades, estados ou 
países. 

 
GERADOR 

 
SERVIÇOS DE 
SAÚDE - RSS 

Agulhas, seringas, gazes, bandagens, algodões, órgãos 
e tecidos removidos, meios de culturas e animais 
usados para testes, sangue coagulado, luvas 
descartáveis, remédios com prazos de validade 
vencidos, instrumentos 
de resina sintética, filmes fotográficos de raios X. 

 
GERADOR 

 
 
 

INDUSTRIAL 

Originado nas diversas atividades dos diversos ramos 
da indústria, tais como metalúrgica, química, 
petroquímica, papeleira, alimentícia, etc. Esse tipo de 
resíduo é bastante variado, e é representado por cinzas, 
lodos, óleos, resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, 
papéis, madeiras, fibras, borrachas, metais, escórias, 
vidros, cerâmicas entre outros. Sendo que nessa 
categoria estão incluídos a maioria dos resíduos sólidos 
tóxicos (classe I). 

GERADOR 
 

AGRÍCOLA 
São resíduos das atividades agrícolas e da pecuária. 
Incluem embalagens de fertilizantes e de defensivos 
agrícolas, rações, restos de colheita. 

 
 

GERADOR 

 
CONSTRUÇÃO 

CIVIL - RCC 

Os resíduos da construção civil são compostos de 
materiais de demolição, restos de obras, solos de 
escavações. O entulho é um material inerte, passível de 
reaproveitamento, porém, geralmente contêm materiais 
que podem ser tóxicos, como tintas, solventes e 
pedaços de amianto. 

Fonte: PMGIRS (2015). 
 

Assim, conforme apresentado anteriormente, fica de responsabilidade do 

poder público municipal a destinação dos resíduos públicos, domiciliar e comercial. 

Os resíduos públicos oriundos da limpeza pública, varrição de praças, ruas, parques, 

restos de podas de árvores, limpeza de galerias e do sistema de drenagem urbana 

será de responsabilidade da prefeitura, a qual se responsabiliza pela destinação final 

destes resíduos, não fazendo parte da coleta que será terceirizada através de 

licitação.  

Desta forma, cabe no presente dimensionamento os resíduos domiciliares, 

resíduos comerciais, resíduos com características domiciliares gerados em 

indústrias, o qual será coletado pelo sistema de coleta de resíduos terceirizado.  
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Conforme, julga o Art. 6° da Lei n° 11.445/2007: 

Art. 6° O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços 
cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por 
decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido urbano. 

Os resíduos industriais são de responsabilidade do gerador, da construção 

civil será recolhido pela prefeitura e os resíduos do serviço de saúde são recolhidos 

por uma empresa contratada para coleta específica destes materiais. Logo, este 

Plano Básico se refere apenas a coleta convencional dos resíduos com 

características domiciliar e comercial e a coleta seletiva, resíduos recicláveis. 

 

 

8. SISTEMAS DE COLETA 
 

 A coleta nada mais é do que a atividade de reunir os resíduos sólidos que 

estejam acondicionados viabilizando seu transporte. Já o transporte diz respeito à 

condução dos resíduos até a unidade de tratamento ou disposição final. Apesar de 

se diferenciarem, na maioria das cidades o mesmo caminhão faz o serviço de coleta 

e transporte, por questões financeiras e política de resíduos.  

A operação de coleta de resíduos engloba desde a partida do caminhão de 

sua garagem, abrangendo todo o percurso gasto na viagem para remoção dos 

resíduos dos locais onde foram acondicionados, até o retorno ao ponto de saída. O 

dimensionamento do trajeto de saída da garagem até o início dos setores de coleta 

e o retorno até a destinação final, após o encerramento da coleta, não foram 

dimensionadas nesse plano básico, em virtude de não ter um ponto exato da partida 

e destinação do aterro.  

Vale destacar que os dados referentes ao trajeto da garagem até o início da 

coleta e retorno para disposição final devem ser mencionados nas planilhas 

orçamentárias (com modelo a ser seguido no Anexo I e II) das empresas que 

participarão do certame, pois este valor vai depender da distância de cada uma. 

Sendo assim, o plano básico determinou, somente: 

● Extensão total de cada roteiro de coleta, com o respectivo trecho 
demarcado em imagens de satélite; 

● Velocidade média de coleta; 

● Velocidade média dos veículos fora do percurso de coleta. 
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● Tempo médio das coletas.  
 

Para o bom funcionamento do sistema de coleta seletiva é necessário contar 

com a participação da população para que separe o lixo, antes de acondiciona-los 

para coleta. Dessa maneira, facilita o trabalho dos garis, agiliza a coleta e aumenta a 

quantidade de resíduos que podem ser reaproveitados, além de diminuir as 

quantidades de resíduos que vão para o aterro sanitário. 

O cronograma de coleta dos resíduos vem sendo realizado em dias 

separados, para a coleta seletiva (resíduos recicláveis) a empresa contratada é a 

TOS Obras e Serviços Ambientais, que faz coleta duas vezes na semana. Quanto a 

coleta convencional (resíduos orgânicos e rejeitos), Select Serviços Ambientais 

realiza a coleta três vezes na semana, segunda, quarta e sexta-feira, contemplando 

dessa forma toda área urbana e parte da área rural. 

Durante o carregamento do veículo coletor, é fundamental que os funcionários 

tomem todas as precauções, no sentido de evitar o transbordamento de resíduos na 

praça de carga do veículo, para a via pública. 

Todos os veículos coletores devem estar munidos de pá, vassoura, além de 

equipamentos de proteção individual (EPI) para todos os colaboradores, ficando a 

cargo da empresa contratada.  

Caso haja necessidade de coletar os resíduos e acumulá-los em pequenos 

trechos, com intuito de diminuir o trajeto do caminhão coletor, fica proibido que estes 

pequenos depósitos sejam acumulados no meio da via pública, ou local de tráfego 

de veículos, e o tempo de acúmulo não deve exceder 20 minutos entre o depósito e 

o carregamento. A preocupação quanto a estes pequenos depósitos é devido a 

dispersão dos resíduos na via pública, principalmente dos resíduos recicláveis, e 

também quanto a exposição do lixo atraindo animais e vetores. 

Desta maneira o projeto básico buscou atingir o maior número de rotas com o 

veículo coletor, a fim de evitar problemas com o acumulo de resíduos nas vias e em 

frente às casas, lembrando que algumas ruas a prática de acumular estes resíduos 

próximo a rota do veículo é inevitável, principalmente nas ruas de difícil acesso. 
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9. DIMENSIONAMENTO 
 

9.1 QUANTIDADE DE RESÍDUOS GERADA DIARIAMENTE 

 

Para quantificar os resíduos gerados diariamente, inicialmente foram 

levantados os dados junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), a quantidade de resíduos gerados nos últimos anos, conforme apresentado 

na tabela a seguir: 

 

Tabela 4: Quantidade de Resíduos sólidos coletados 

Ano de Referência Quantidade coletada (ton/ano) 

2015 646 

2016 654 

2017 717 

2018 1.229 

2019 761 

2020 210 

Fonte: SNIS (2022). 
 

Baseado nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento -

SNIS (2022), observa-se que no ano de 2018 houve um aumento significativo na 

quantidade coletada, porém esse número baixou nos últimos anos.  

De acordo com a orientação técnica para licitação elaborada pelo Tribunal de 

contas do Rio Grande do Sul TCE (2019) deve-se utilizar os dados dos últimos 12 

meses, porém, não há dados referente ao ano de 2021 disponível no SNIS. 

Assim, para dimensionar de maneira correta a produção de resíduos, a 

prefeitura municipal sugeriu buscar estes dados junto às empresas que prestaram 

serviço no último ano, a empresa Select Serviços Ambientais (resíduos orgânicos) e 

TOS Obras e Serviços Ambientais (resíduos recicláveis). As empresas em questão 

possuem uma quantificação dos resíduos coletados, conforme apresentado na 

tabela a seguir, documento na íntegra no Anexo I e II. 
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Tabela 5: Quantidade de Resíduos sólidos coletados em 2021 no município de Vitorino/PR 

  

Orgânico - 
Select 

Ambiental 
(ton/mês) 

Reciclável -
TOS (ton/mês) 

Orgânico - 
Select 

Ambiental 
(ton/dia) 

Reciclável -
TOS (ton/dia) 

jan/21 98,63 18,37 3,29 0,61 

fev/21 84,66 17,132 2,82 0,57 

mar/21 91,85 16,424 3,06 0,55 

abr/21 95,63 12,9 3,19 0,43 

mai/21 101,68 10,375 3,39 0,35 

jun/21 91,75 20,13 3,06 0,67 

jul/21 96,68 16,58 3,22 0,55 

ago/21 100,22 15,68 3,34 0,52 

set/21 93,72 20,11 3,12 0,67 

out/21 105,88 15,094 3,53 0,50 

nov/21 81,76 12,748 2,73 0,42 

dez/21 112,29 18,092 3,74 0,60 

ANO/2021 1154,75 193,64 38,49 6,45 

Média  96,23 16,14 3,21 0,54 

 

Conforme os dados das respectivas empresas responsáveis pela coleta no 

último ano (2021), em média foram coletados 96,23 toneladas/mês de resíduos 

convencionais, entre outros, por mês e em média 16,14 toneladas/mês de resíduos 

recicláveis. 

O peso específico para os resíduos separados (convencional e reciclável) não 

foi possível mensurar devido a coleta destes resíduos serem realizada com um 

caminhão compactador. Assim, para dimensionamento dos materiais necessário foi 

realizado através dos pesos dos resíduos coletados, ainda que estes valores para o 

resíduo orgânico e reciclável não é um valor exato, pois segundo informações da 

empresa que recolhe o resíduo no município, identificou que muitos desses resíduos 

ainda não estão sendo separados na fonte geradora, dificultando a menção exata 

das quantidades. 
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Visto que não há dados dos últimos 12 meses presente no SNIS para 

quantificação de resíduos gerados foi feito a partir da taxa de geração per capita de 

resíduos pela população total do município. 

Vale destacar que para dimensionar a quantidade de resíduos gerada no 

município, alguns fatores foram levados em consideração, identificando bairros de 

classe econômica alta, média e baixa, a presença de comércios, prestadores de 

serviço e outros segmentos, e utilizando a população estimada fornecida por 

levantamentos dos registros mais atualizados junto a Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento e Defesa do Meio Ambiente (Anexo V), sendo que a população 

total presente na área em que será prestado o serviço de coleta de resíduos foi de 

7.469 habitantes. Com estes dados é possível calcular a quantidade média de 

resíduos gerada por dia, utilizando a Tabela a seguir: 

 
 

Tabela 6: Taxa de Geração per capita de resíduos 

População H 
(Habitantes) 

Geração per capita diária de resíduos 
G [kg/(hab.dia)] 

< 1.500 0,2 a 0,3 

De 1.500 a 7.000 0,3 a 0,4 

De 7.000 a 30.000 0,4 a 0,5 

De 30.000 a 100.000 0,5 a 0,6 

De 100.000 a 200.000 0,6 a 0,7 

De 200.000 a 300.000 0,7 a 0,8 

De 300.000 a 500.000 0,8 a 0,9 

De 500.000 a 800.000 0,9 a 1,0 

Fonte: TCE/RS (2019). 
 

Para dimensionamento utilizou-se a fórmula: 

𝑄𝑑 =
(𝐻𝑥𝐺)

1.000
 

Onde, 

𝑄𝑑 - Geração média diária de resíduos (ton/dia); 

𝐻 - População (hab.); 

𝐺 = Taxa de geração média diária de resíduos per 
capita (kg/(hab.dia)); 
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Dessa maneira, considerando a população que será atendida pela coleta de 

resíduos, segundo dados da Secretaria Municipal do Desenvolvimento e Defesa do 

Meio Ambiente e valores da tabela 6, em que se encaixa a população total atendida 

obteve-se o valor gerado por dia no município. Vale destacar que este dado obtido 

será uma estimativa, visto que o número de pessoas cadastradas/quantificadas 

pelos dados do município não leva em consideração moradores dos bairros de 

Vitorino/PR e que estão cadastrados no município vizinho, São Lourenço do 

Oeste/SC, como é a realidade de muitos moradores do Loteamento Araucária Park I, 

II e III, Loteamento Pôr do Sol e Loteamento Província. 

Conforme o dado passado pelo município, de 7.469 mil habitantes, considera 

geração per capita diária de resíduos (G) de 0,436 kg/(hab.dia) para o cálculo. Deste 

modo: 

 

𝑄𝑑 =
(7.469𝑥0,436)

1.000
 = 3,25 ton/dia 

 

O resultado obtido ficou próximo ao fornecido pela empresa que presta 

serviço de coleta para o município (Select Serviços Ambientais e TOS Obras e 

Serviços Ambientais), o qual foi de 3,75 ton/dia, lembrando que esses valores se 

referem ao resíduo total (orgânico e reciclável). 

Conforme os dados do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos do município de Vitorino/PR – PMGIRS (2015) a estimativa de 

Volume para Coleta Convencional Urbana para o Município de Vitorino para 2021 é 

de 97,01 ton/mês e segundo dados das empresas prestadoras de serviço, foi uma 

média de 112,37 ton/mês do ano de 2021. 

O município estará realizando licitação para coleta, transporte e destinação 

final de resíduos para os resíduos orgânicos e os resíduos recicláveis de acordo 

com os dados passados pelas empresas TOS Obras e Serviços Ambientais e Select 

Serviços Ambientais que coletaram os resíduos no último ano, visto que são dados 

dentro da realidade do município e se mostraram, na média, próximo com o 

encontrado no PMGIRS (2015) e por meio da estimativa realizada através da 

sugestão do TCE (2019). 
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Conforme apresentado anteriormente, o volume mensal coletado no município 

de resíduo orgânico e rejeitos foi de 96,23 ton/mês e o volume coletado de resíduos 

recicláveis foi de 16,13 ton/mês, perfazendo um total de 112,37 ton/mês no ano de 

2021. Para sequência do dimensionamento foram utilizados estes valores 

aproximados como parâmetros. Na prática esses valores podem ser melhor 

definidos permitindo alterações das rotas e ajustes específicos.  

 

9.2 CAPACIDADE DE CARGA DO CAMINHÃO 

 

Para a coleta e transporte do resíduo do tipo domiciliar (orgânicos, rejeitos 

entre outros) são usuais os caminhões compactadores, trator cargo-compactador, 

trator com rebocador, ou ainda, caminhões caçamba e para a coleta de resíduos 

recicláveis o caminhão baú ou caminhão de carroceria fixa (gaiola) (FUNASA, 2014). 

A escolha pelo modelo tipo compactador possibilita coletar uma quantidade maior de 

resíduos, diminuindo os deslocamentos para a descarga, melhora a operação e 

aumenta a produtividade da equipe de coleta. Estes veículos coletores são fechados 

e ficam protegidos a intempéries (ventos, sol e chuva) e evita a perda de resíduos ao 

longo do trajeto. 

A realização da coleta com um veículo compactador permite a diminuição do 

mau cheiro e ainda possui um depósito para coleta de líquidos em caso de chuvas. 

Por meio desse dispositivo é possível a coleta lateral do chorume. De acordo com 

especificações técnicas presentes nos manuais técnicos dos coletores elaborado 

pelo TCE (2019), um caminhão compactador de 15 m³ é capaz de coletar, 

aproximadamente, o equivalente de 4 a 6 caminhões caçamba de 7 m³. 

A partir de dados recolhidos junto ao termo de orientação técnica do TCE 

(2019) é razoável adotar o peso específico de 500 kg/m³ para caminhões 

compactadores e 180 kg/m³ para caminhões caçambas. Alguns modelos de 

compactadores podem alcançar níveis de compactação maiores. Para este 

dimensionamento foram utilizados os pesos reais dos resíduos coletados 

(convencional e seletivo) no município de Vitorino/PR fornecidos pela empresa que 

coleta os resíduos atualmente com um caminhão compactador. 
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Para a escolha do modelo de caminhão que será utilizado, verificou-se como 

base o caminhão compactador, pois devido ao peso do compactador ser maior do 

que em relação ao caminhão baú de 30 m³ ou uma caixa estacionária de caminhão 

caçamba. 

O Peso Bruto Total (PBT) é o valor que determina a máxima carga admissível 

por eixo do veículo, valores que são utilizados no dimensionamento de vias públicas 

e determinado pela Resolução Contran 210 em consonância ao Art. 99 do Código de 

Trânsito Brasileiro, Lei Federal n° 9.503/1997. Destaca-se que observar o limite do 

PBT garante maior vida útil às vias públicas e aos equipamentos de coleta, além de 

evitar multas por excesso de peso. 

O Art. 2º da Resolução CONTRAN 210 estabelece os seguintes limites:  

● Peso bruto por eixo isolado com dois pneumáticos: 6 t 

● Peso bruto por eixo isolado com quatro pneumáticos: 10 t 

● Peso bruto por dois eixos em tandem com quatro pneumáticos cada: 17 t 

No caso do caminhão compactador, o Peso Bruto Total representa a soma 

dos pesos dos chassis, do compactador e da carga (PBT = chassis + compactador + 

carga). São encontrados em serviços de coleta de caminhões, principalmente, do 

tipo toco e truck. Para essas modelos, os limites para o PBT são: 

● Para caminhão toco: 

PBT ≤ 16 t (6 + 10) para caminhões com eixo dianteiro e um eixo traseiro com 

rodagem dupla (4 pneus). 

● Para caminhão truck: 

PBT ≤ 23 t (6 + 17) para caminhões com um eixo dianteiro e dois eixos 

traseiros em tandem com rodagem simples. 

A Resolução Contran nº 201/16 estabelece limites para outros tipos de 

caminhões, cabendo consulta à legislação aplicada a cada novo dimensionamento 

de frota, pois os limites podem ser alterados por novas resoluções. O valor do PBT 

se torna importante para o dimensionamento da frota de coleta, pois o excesso de 

peso reduz a vida útil dos pavimentos, além de estar sujeitos a multa. 

Em média, segundo o TCE (2019) para o resíduo convencional recolhidos 

juntos (orgânico e seletivo) adota-se em média 0,5 ton/m³ como valor do peso 

específico dos resíduos compactados e o volume do compactador, estima-se a 

capacidade de carga do compactador em: 
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● Compactador de 12 m³ = 0,5 ton/m³ x 12m³ = 6,0 ton. 

● Compactador de 15 m³ = 0,5 ton/m³ x 15m³ = 7,5 ton. 

Em alguns casos juntando o peso dos equipamentos e sua capacidade de 

carga, é possível verificar que, dependendo do tipo de veículo (toco ou truck), 

compactador utilizado (volume/peso) e do peso da carga dos veículos pode exceder 

a carga máxima admissível para as vias públicas (TCE, 2019). 

Na Tabela 7, prevê-se a capacidade admissível de carga de resíduos para 

distintas configurações de equipamento coletor, levando-se em conta o volume do 

coletor e o peso bruto total PBT. 
 

Tabela 7: Limite de carga, em função do PBT, para veículos com compactadores 

Coletor Chassis 
Peso 

compactador 
Capacidade 
de carga 

Peso total 
carregado 

Limite 
PBT 

Carga máx. 
admissível 

Toco: PBT<16 t 

Compactador 8 m³ 6 t 3,7 t 4,0 t 13,7 t 16 t 6,3 t 

Compactador 10 m³ 6 t 4,65 t 5,0 t 15,6 t 16 t 5,3 t 

Compactador 12 m³ 6 t 4,8 t 6,0 t 16,8 t 16 t 5,2 t 

Compactador 15 m³ 6 t 5 t 7,5 t 18,5 t 16 t 5,0 t 

Truck: PBT <23 t 

Compactador 8 m³ 7,5 t 4,8 t 6,0 t 18,3 t 23 t 10,7 t 

Compactador 15 m³ 7,5 t 5 t 7,5 t 20,0 t 23 t 10,5 t 

Compactador 19 m³ 7,5 t 5,8 t 9,5 t 22,8 t 23 t 9,7 t 

Compactador 21 m³ 7,5 t 6,0 t 10,5 t 24,0 t 23 t 9,5 t 
 

Fonte: TCE/RS (2019). 
 

Analisando a tabela anterior é possível verificar a combinação de um 

caminhão tipo toco com compactador de 12 e 15 m³ que são os mais usuais, o limite 

de carga determinado em função do PBT é inferior à capacidade de carga do 

compactador. Esta mesma observação pode ser vista com um veículo tipo truck com 

compactador de 21 m³. A combinação caminhão toco e compactador de 15 m³ não é 

apropriada para a coleta de resíduos sólidos urbanos, pois a carga pode exceder o 

limite legal com maior rapidez. Desse modo, o ideal é empregar o compactador de 

15 m³ em veículos do tipo truck (TCE, 2019). 
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Ainda pode ser citado, que em contato junto às revendas de caminhões, os 

caminhões tocos muitas vezes são adaptados para levar maior quantidade de 

resíduos, como reforço nas molas e adição de um terceiro eixo. Logo estes veículos 

podem ser utilizados desde que respeitem as determinações legais. 

Lembrando que os dados de peso específico, são referentes ao resíduo 

convencional, orgânico e reciclável juntos. E para o dimensionamento, desse plano 

básico foi utilizado o peso separado de cada tipo de resíduo, ficando difícil uma 

mensuração exata, dos valores da densidade, pois os dados repassados pela 

empresa foram somente do peso coletado de cada material, em virtude de que o 

veículo utilizado para coleta dos resíduos é um compactador e não se tem um valor 

de volume para o resíduo solto. 

Os dados utilizados para avaliar o peso que pode ser transportado nas vias 

pelos caminhões, se baseou nos coletores com compactador, pois estes levam uma 

carga maior, servindo de limite para os demais, que possuem capacidade de carga 

menor (baú e caçamba), e dificilmente atingiram os pesos dos coletores 

compactadores, pois nestes veículos o material não é comprimido ocupando um 

volume maior e consequentemente, havendo necessidade de realizar um número 

maior de viagens. 

 

9.3 SETORES DE COLETA 

 

As coletas de resíduos sólidos domiciliares e comerciais deverão ser 

efetuadas em todas as vias públicas do município de Vitorino/P, além de serem 

executados obedecendo aos roteiros planejados, adequados ao sistema viário e a 

sua legislação de forma a conferir o respeito de horários de atendimento em cada 

domicílio. 

Os caminhões deverão se deslocar nos circuitos em marcha reduzida, 

realizando paradas sempre que necessário, no sentido de evitar correrias que gerem 

descuidos com a qualidade dos serviços e/ou com a segurança da equipe e de 

terceiros. Os roteiros devem ser completamente executados pelo veículo coletor 

dentro do horário estabelecido para o turno, completando quantas cargas forem 

necessárias. 
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Os setores de coleta derivam da separação de uma área total em partes 

menores e que tenham semelhanças quanto à geração per capita de resíduos 

sólidos urbanos e ao uso e ocupação do solo, permitindo um ou mais percursos, 

trechos de coleta. 

A demarcação dos setores de coleta tenta encontrar um bom discernimento 

entre as quantidades de resíduos a serem coletadas, residências a serem atendidas 

e outras variáveis, como zoneamento do município, barreiras naturais, 

características da ocupação do solo, clima, precipitação, densidade populacional e 

distâncias máximas que as guarnições conseguem andar com qualidade adequada 

de trabalho. 

O roteiro traçado buscou a melhor solução que atenda ao mesmo tempo 

condicionantes, tais como, o sentido do tráfego das ruas, tentando evitar manobras à 

esquerda, as declividades acentuadas, a possibilidade de acesso e manobra dos 

veículos, bem como trechos duplicados e improdutivos, e onde não haja coleta de 

resíduos. 

Quando houver declividade acentuada, o recolhimento será, em grande parte 

do caminho, realizado de cima para baixo para diminuir os desgastes dos coletores 

e economia de combustível, em ruas sem saída e que os caminhões não consigam 

realizar as manobras, os moradores devem levar o resíduo até a ruas mais próximas 

em que o serviço é realizado, como ocorre atualmente em algumas ruas do 

município, em locais que a distância não é grande e a quantidade de resíduos é 

pequena os próprios coletores passam recolhendo e levando até o caminhão. 

Para traçado dos itinerários foi realizado visita a campo, além de, utilizar 

imagens do Google Earth de abril e maio de 2022 e mapas fornecidos pela prefeitura 

municipal (Anexo VI), a fim de identificar as ruas com maior concentração de 

moradores e os estabelecimentos presentes, terrenos com pouca ocupação e pouca 

geração de resíduo. Os roteiros foram planejados de maneira que as equipes 

comecem seu trabalho pela área central do município nas primeiras horas do dia, 

pois nessa área em horário comercial o movimento é maior, tornando maior a 

dificuldade de coleta, bem como os riscos de acidentes. 

O município de Vitorino/PR possui uma grande área de extensão, na qual a 

prefeitura vai disponibilizar a coleta de resíduos sólidos em todos os bairros dentro 

da delimitação do município, que vai das proximidades de São Lourenço do 
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Oeste/SC até próximo à área urbana do município de Pato Branco/PR, dessa 

maneira a empresa vencedora do certame que prestará o serviço para o município 

deverá analisar em qual dos roteiros é mais viável seguir coletando o resíduo a partir 

da área central do município, pois essa premissa deve levar em conta a localização 

do aterro para destinação final do resíduo, pois com a progressão do trabalho, os 

veículos de coleta devem se mover em direção da disposição final do resíduo, 

reduzindo as distâncias (e o tempo) de percurso e reduzindo consumo de 

combustível, pois, vai estar mais perto do destino no momento que estiver cheio. 

Considera-se que novos loteamentos estão em fase de desenvolvimento no 

município, porém até a conclusão deste estudo, não haviam sido aprovados, assim, 

neste projeto básico o roteiro e os custos com a coleta nestes novos loteamentos 

não foram dimensionados, sendo necessária readequação das rotas e custos, a 

partir do momento em que o serviço for realizado nesses bairros. Além disso, duas 

comunidades rurais também serão atendidas pela coleta de resíduos semanalmente. 

Segundo o termo de orientação técnica do TCE (2019) as velocidades médias 

de coleta são de 5 a 10 km/h, e locais onde não é realizado a coleta pode adotar 

velocidades médias de 50 a 70 km/h. Porém, estas velocidades sofrem muitas 

variações dependendo das características do município, como declividade, 

concentração de moradores, geração de resíduos, condições climáticas, facilidade 

de acesso dos caminhões às ruas, entre outros. 

Os trajetos dimensionados neste itinerário podem ser modificados em 

observações realizadas na prática, pois algum fator importante pode ter passado 

despercebido, e ainda deve se observar o constante crescimento da população e a 

modificação do espaço urbano, estes fatores levam ao aumento da produção de 

resíduo e consequentemente a uma maior demanda de tempo para coleta de 

resíduo. O dimensionamento das velocidades médias não é uma tarefa trivial, sendo 

possível realizar com melhor qualidade verificando as necessidades de mudança in 

loco, após a instalação do sistema de coleta de resíduos, tanto para o resíduo 

convencional (úmidos), como para coleta do material reciclável (seco). 

Os mesmos roteiros devem ser realizados para coleta convencional e de 

recicláveis, algum empecilho ou melhorias podem ser verificadas durante a 

realização do trabalho. Logo, podem ser realizadas mudanças, desde que 

explanadas e comunicadas ao responsável pela fiscalização no município. A coleta 
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do resíduo convencional (orgânico e rejeitos) ocorrerá nas segundas, quartas e 

sextas feiras e a coleta seletiva (recicláveis) ocorrerá nas segundas e sextas feiras. 

O trajeto de chegada ao local de início da coleta e retorno para 

descarregamento, após o término da coleta não foram estipuladas as distâncias, 

pois não se tem uma distância real da localização da vencedora do certame. Os 

valores relativos a estas distâncias devem ser mencionadas pela empresa 

participante da licitação, a qual deve mencionar os valores de acordo com sua 

realidade, como o município não possui área de transbordo e aterros sanitários, 

esses resíduos serão transportados para outros municípios. 

Os locais de coleta estão divididos por setores para melhor verificar as 

características (Figura 6), na Tabela 8 estão elencados os setores com seus 

respectivos trechos, seguido pela distância de cada trecho, velocidade média e 

tempo de percurso (considerando a quilometragem e a velocidade admitida no local) 

e tempo estimado (considerando interferentes ou características da real via) e 

também estão detalhados nos próximos itens. 

 

 
Figura 6: Localização dos setores de coleta 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 
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Tabela 8: Delimitação dos setores, trechos, velocidades e respectivo tempo 

Setor Trecho Distância (Km) Velocidade (km/h) Tempo (min) Tempo estimado (min) 

1 

1.1 2,26 10 13,56 23,00 

1.2 1,1 10 6,6 10,00 

1.3 1,6 10 9,6 16,00 

1.4 1,79 10 10,74 18,00 

1.5 2,52 10 15,12 25,00 

1.6 3,4 20 10,2 20,00 

1.7 3,4 10 20,4 34,00 

1.8 2,63 10 15,78 26,00 

1.9 1,53 15 6,12 10,00 

1.10 2,5 10 15 25,00 

1.11 2,47 15 9,88 15,00 

2 

2.1 3,16 40 4,74 10,00 

2.2 1,29 20 3,87 10,00 

2.3 8,37 50 10,04 25,00 

2.4 3,45 15 13,8 20,00 

2.5 4,1 30 8,2 20,00 

2.6 12,7 40 19,05 40,00 

2.7 2,48 15 9,92 15,00 

2.8 4,63 20 13,89 20,00 

2.9 1,48 40 2,22 5,00 

Intervalo 

3 3 15,2 40 22,8 30 

4 
4.1 15,2 50 18,24 25 

4.2 2,57 40 3,85 5 

5 

5.1 4,84 10 29,04 35 

5.2 9,6 10 57,6 70 

5.3 3,71 10 22,26 35 

Encerra 
 

9.3.1 Setor 1 

 

A coleta de resíduos começa pelo setor 1, área central do município de 

Vitorino/PR (Figura 7). Para melhor verificar as rotas em que o veículo irá fazer seu 

percurso, o setor 1 foi dividido em trechos, trecho de 1.1 a 1.11.  
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Figura 7: Rota de coleta Setor 1 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

Este setor foi escolhido para ser o ponto inicial de coleta por ser a área com a 

presença maior de pessoas em horário comercial, o que dificultaria a coleta devido 

ao movimento de carros e caminhões, e ainda estar nesse setor, a Avenida principal 

do município que dá acesso nos dois sentidos às rodovias de entrada e saída do 

município. 

 

9.3.1.1 Trecho 1.1 

 

A rota do trecho 1.1 inicia próximo ao trevo da BR 158 e final da Rua Gentil R. 

Sinhorini e segue realizando a coleta pelo lado direito na Av. Brasil Argentina até 

realizar o contorno na esquina da Rua Paulo Henrique Vicenzi, passando dessa 

maneira a realizar a coleta do lado esquerdo da Av. Brasil Argentina até chegar a Av. 

Presidente Roosevelt (Figura 8).  
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Figura 8: Rota de coleta do trecho 1.1 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

Neste trecho de coleta de resíduos a velocidade média do caminhão é de 10 

km/h, em algumas partes deste trecho não há moradores, por outro lado, neste 

mesmo trecho passa próximo à praça central, no qual se caracteriza por apresentar 

maior número de comércio e, consequentemente é um dos trechos com maior 

concentração de resíduos.  

O trecho apresenta canteiros centrais, o qual dificulta o retorno em algumas 

áreas, devido a este fato a coleta será realizada nos dois lados da via evitando a 

realização de contornos e os riscos de acidente. Este trecho não apresenta grande 

declividade e as ruas são grandes facilitando o deslocamento do veículo. 

O horário de coleta deve ter início às 06h da manhã devido ao movimento 

aumentar no horário comercial, o que pode atrasar a circulação na Avenida. O trecho 

1.1 possui uma extensão de 2,26 km, pode ser realizado a uma velocidade média de 

10 km/h, aproximadamente, 23 min para coletar o resíduo neste trecho. 
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9.3.1.2 Trecho 1.2 

 
A rota de coleta do trecho 1.2 tem início na Av. Presidente Kennedy, segue 

pela Rua Dr. Munhoz da Rocha, Rua Dom Pedro II, Rua Clevelândia, Rua João 

Beloni, Rua Maria Leni Gobatto, Rua Engenharia e Av. Presidente Roosevelt (Figura 

9).  

 

 
Figura 9: Rota de coleta trecho 1.2 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

O início da coleta nesta rota deve começar por volta das 06h25min. O 

percurso possui 1,1 km de extensão, pode ser realizado a uma velocidade média de 

10 km/h, neste trajeto o caminhão deverá levar cerca de 10 min. Importante frisar 

que nesta rota apresenta ruas sem saída, o que dificulta a manobra dos caminhões, 

assim, as ruas em que o caminhão não passar, os coletores recolhem e acumulam 

os resíduos em um ponto mais próximo no trecho em que o veículo passa. 

 

9.3.1.3 Trecho 1.3 
 

A rota de coleta do setor 1.3 terá início por volta das 06h35min, passando 

pela Av. Presidente Roosevelt, Rua Barão de Capanema, Rua Arnaldo Tomasini, 
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Rua Gentil R. Sinhorini, Rua Paschoal Bianchin, Rua Zeferino Luís Votri, Rua José 

da Rosa Trindade, Rua Aluize Mysczak, Rua General José Osório, Rua Antônio L. 

Todescatto, Rua General José Osório e Av. Presidente Roosevelt (Figura 10). Na 

Rua Antônio L. Todescattto o caminhão não irá até o fim, pois a rua é estreita e fim 

de rua, dificultando o retorno. 

 

 
Figura 10: Rota de coleta do trecho 1.3 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

Nas ruas em que o caminhão não passar os coletores irão fazer a coleta dos 

resíduos e deixando próximo da rota do caminhão, evitando deixar este resíduo 

acumulado por mais de 20 minutos.  

Apesar de não apresentar grande densidade populacional em alguns trechos, 

este local apresenta ruas estreitas, o que pode dificultar a locomoção do caminhão, 

devendo-se assim, adotar uma velocidade de, aproximadamente, 10 km/h. O trecho 

possui uma extensão de 1,6 km e leva, aproximadamente, 16 minutos para realizar a 

coleta de resíduos neste setor. 
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9.3.1.4 Trecho 1.4 
 

A rota de coleta do trecho 1.4, terá início do recolhimento do resíduo por volta 

das 06h50min na Rua Barão de Capanema, Rua Presidente Rosevelt, Rua General 

José Osório, Av. Presidente Cleveland, Rua Dionísio Cerqueira, Av. Presidente 

Rosevelt, Rua Francisco Beltrão, Rua Juventino Salvaláio, Rua Santo Severino Três 

e termina na Rua Francisco Beltrão (Figura 11). 

 

 
Figura 11: Rota de coleta do trecho 1.4 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

As ruas em que o caminhão não passa, os coletores recolheram os resíduos 

e levam até o ponto de coleta mais próximo, nos locais mais distantes os moradores 

podem deixar o resíduo próximo do ponto de coleta, como é realizado atualmente. 

Lembrando que estas rotas podem sofrer alterações, pois na prática podem ser 

observados melhores trajetos para realização do percurso. A rota tem por 

características apresentar trechos sem a presença de moradores em alguns pontos 

e ruas largas facilitando o deslocamento do veículo, principalmente no início do 

percurso. O final deste setor apresenta uma concentração maior de residências e 
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ruas mais estreitas o que pode dificultar a locomoção do caminhão, além de ruas 

sem saída. 

O trecho de coleta 1.4 possui uma extensão de 1,79 km e pode ser realizado 

a uma velocidade média de 10 km/h, bem como este trecho apresenta alguns locais 

das ruas estreitas e finais de ruas, demandando tempo para realização da coleta. 

Este trecho para ser concluído leva em torno de 18 minutos. Esses valores podem 

variar devido à quantidade de resíduos, condições climáticas e outros fatores que 

podem interferir na coleta ao longo do ano. 

 

9.3.1.5 Trecho 1.5 
 

 

A rota de coleta do trecho 1.5, terá início recolhimento do resíduo por volta 

das 07h10min, iniciando pela esquina da Av. Presidente Cleveland com a Rua 

Francisco Beltrão, Rua Padre Saporiti, Av. Prudente de Moraes, Rua Francisco 

Beltrão, Rua Campos Sales, Rua Henrique Fagundes Madugra, Rua Venceslau 

Sutil, Rua Igino Artur Arnoldo, Rua Albino Emiliano de Aguiar, Rua Emília 

Todeschini, Rua Giovani Franciscon, Rua Venceslau Sutil, Rua Campos Sales, Rua 

Emília Todeschini, Rua Saul Freire de Almeida, Rua Padre Saporiti, Av. Prudente de 

Moraes, Rua Nayara Acher, Av. Presidente Cleveland, Rua Venceslau Sutil, Av. 

Prudente de Moraes, Rua Curitiba e Av. Presidente Cleveland (Figura 12). 
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Figura 12: Rota de coleta do trecho 1.5 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

As ruas em que o caminhão não passa, os coletores recolheram os resíduos 

e levam até o ponto de coleta mais próximo, nos locais mais distantes os moradores 

podem deixar o resíduo próximo do ponto de coleta, como é realizado atualmente.  

O trecho de coleta 1.5 possui uma extensão de 2,52 km e pode ser realizado 

a uma velocidade média de 10 km/h, bem como este trecho apresenta alguns 

trechos de ruas estreitas e finais de ruas, demandando tempo para realização da 

coleta. Este trecho para ser concluído leva em torno de 25 minutos.  

 

9.3.1.6 Trecho 1.6 

 

A rota de coleta do trecho 1.6 terá início por volta das 07h35min, este trecho 

tem característica de área rural, composta por estrada de chão batido e possui a 

incidência de poucos moradores (Figura 13). Neste trecho com poucas residências e 

volume menor de resíduos sólidos, pode ser realizado a uma velocidade média de 

20 km/h. Tem início no final da Av. Presidente Cleveland, segue pela estrada de 

chão, conforme a imagem a seguir, acessando o prolongamento da Rua Fracaro, à 

direita por 430 metros, retornando na mesma via por 530 metros, até o Loteamento 
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Dona Perpétua Sozinho, através da Av. Marechal Cândico Rondon, Rua Guaíra, 

Rua Palmas, Rua Ponta Grossa, Av. Marechal Cândico Rondon, retorna pelo 

prolongamento da Rua Fracaro. 

 

 
Figura 13: Rota de coleta do trecho 1.6 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

A extensão total deste trecho é de 3,4 km e leva, aproximadamente, 20 

minutos. Porém, estes valores podem mudar dependendo as condições climáticas, 

quantidade de resíduos e outros fatores. 

 

9.3.1.7 Trecho 1.7 

 

A rota de coleta do trecho 1.6 terá início por volta das 07h55min e iniciará 

pela Rua José Rodrigues, Rua Fracaro, Rua Posser, Rua Lanzarin, Rua Miranda, 

Rua Fracaro, Rua Tscha, Rua Lanzarin, Rua Tomazi, Rua Bernardi, Rua Severino 

Bringhentti, Rua Fracaro, Rua Purcino Pinto, Rua Dante Tesser, Rua Tostanosk, 

Rua Francisco Beltrão, Av. Prudente de Moraes, Rua General José Osório, 

Av.Presidente Cleveland, Rua Barão de Capanema, Av. Prudente de Moraes, Av. 

Brasil Argentina (Figura 14). 
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Figura 14: Rota de coleta do trecho 1.7 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

Este trecho apresenta uma extensão de 3,4 km e uma concentração maior de 

residências, consequentemente a quantidade de resíduos é maior. Para facilitar e 

agilizar a coleta o coletor vai passar em praticamente todas as ruas, o local não 

apresenta grandes declividades, a maioria das ruas são asfaltadas e de fácil 

locomoção, podendo adotar uma velocidade média de 10 km/h, levando 

aproximadamente, 34 minutos para realizar todo o percurso. 

 

9.3.1.8 Trecho 1.8 

 

A rota de coleta do trecho 1.8 terá início por volta das 08h30min e terá início 

pela Av. Brasil Argentina, Rua Dante Tesser, Rua José Odair Bertoncello, Rua 

Lethmann, Rua Tscha, Rua Bernarndi, Rua Lethmann, Rua Barbosa, Rua Caleffi, 

Rua Bernardi, Rua Dante Tesser, Rua Soberai, Rua Caleffi, Av. Brasil Argentina 

(Figura 15). 
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Figura 15: Rota de coleta do trecho 1.8 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

Este trecho apresenta uma extensão de 2,63 km e uma concentração maior 

de residências, consequentemente a quantidade de resíduos é maior. Para facilitar e 

agilizar a coleta o coletor vai passar em praticamente todas as ruas, o local não 

apresenta grandes declividades, a maioria das ruas são asfaltadas e de fácil 

locomoção, podendo adotar uma velocidade média de 10 km/h, levando 

aproximadamente, 26 minutos para realizar todo o percurso. 

 

9.3.1.9 Trecho 1.9 
 

A rota de coleta do trecho 1.9 terá início em torno das 08h55min, as coletas 

começarão pela Rua Rui Barbosa, Rua Equador, Rua Uruguai, Av. das Nações, Rua 

Chile, Rua Equador, Rua Paraguai, Av. das Nações, Rua Bernardi e Rua Olandino 

Mafioletti e Av. Brasil Argentina (Figura 16). 
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Figura 16: Rota de coleta do trecho 1.9 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

O loteamento presente neste setor está em desenvolvimento, apresenta 

poucas residências e as ruas são asfaltadas, facilitando o deslocamento do veículo 

que passa em praticamente todas as ruas com a presença de moradores, as ruas 

que não são atendidas os coletores passam recolhendo e dispõe os resíduos na rota 

de coleta. Neste local, pode ser adotada uma velocidade média de 15 km/h. A 

extensão do trecho é de 1,53 km, levando cerca de 10 minutos para concluí-la. 

Vale destacar que com a instalação de novas moradias e aumento da 

geração de resíduos está rota deve ser adequada para que os novos moradores 

possam ser atendidos. 

 

9.3.1.10 Trecho 1.10 
 

A coleta no trecho 1.10 terá início por volta das 09h05min, o recolhimento do 

resíduo começa pela Av. Brasil Argentina e faz o retorno na rotatória da BR 158 e 

volta para a Av. Brasil Argentina, Rua Sabino Rosa, Rua Guarapuava, Rua Olandino 

Mafioletti, Rua Coronel Domingos Soares, Rua Sabino Rosa, Rua José Rodrigues, 

Rua Olandino Mafioletti, Rua Coronel Domingos Soares, Rua Miguel Correia, Rua 
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Guarapuava, Rua Olandino Mafioletti, Av. Brasil Argentina e Rua Miguel Correia 

(Figura 17). 

 

 
Figura 17: Roteiro de coleta do trecho 1.10 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

Este trecho tem uma densidade populacional considerável, e o veículo de 

coleta passa em quase todas as ruas, o local em sua grande maioria é composto por 

asfalto e a região não apresenta áreas muito íngremes agilizando a coleta. O 

percurso pode ser realizado a uma velocidade média de 10 km/h, o trecho tem uma 

extensão de 2,5 km, assim este setor pode ser completado em, aproximadamente, 

25 minutos. 

 

9.3.1.11 Trecho 1.11 

 

A coleta no trecho 1.11 terá início por volta das 09h30min e segue pela Rua 

Guarapuava, Rua Stasiak, Av. Argentina Brasil, Rua Dr. Munhoz da Rocha, Rua 

Dom Pedro II, Rua Coronel Domingos Soares e Rua Mangueirinha. A Rua Coronel 

Domingos Soares é uma rua sem saída e de difícil manobra do caminhão, os 

resíduos serão coletados pelos garis, que levarão até próximo à rota do caminhão. 
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Na sequência a coleta segue pela Rua Mangueirinha até o trevo da BR 158 próximo 

ao Hotel HPR (Figura 18). 

 

 
Figura 18: Rota de coleta do trecho 1.11 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

O trecho 1.11 se caracteriza em seus primeiros metros por uma área com um 

pouco mais densa e depois seu final é realizado em estrada de terra com poucas 

casas para realização da coleta de resíduos. Este trecho tem uma extensão de 

aproximadamente 2,47 km e pode-se adotar uma velocidade média de 15 km/h, pois 

o local é de fácil acesso e o veículo passa por quase todas as ruas, além de que 

grande trecho não possui moradores. Dessa maneira, este trecho leva, 

aproximadamente, 15 minutos para ser concluído. 

 

9.3.2 Setor 2 

 
O setor 2 foi dividido em trechos (trecho 2.1 a 2.9) para melhor verificar o 

trajeto (Figura 19). 
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Figura 19: Rota de coleta Setor 2 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

 

9.3.2.1 Trecho 2.1 
 

Seguindo do trecho 1.11, por volta das 09h45min, o veículo segue pelo lado 

direito da BR 158 até o acesso à Comunidade Caçadorzinho, por uma extensão de 

3,16 km, poucos pontos de parada são registrados neste trecho. A velocidade média 

pode ser de 40 km/h, e perfazendo o percurso em, aproximadamente, 10 minutos, 

dependendo das condições da via (Figura 20). 
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Figura 20: Rota do trecho 2.1 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

9.3.2.2 Trecho 2.2 

 

A coleta do trecho 2.2 se refere à Comunidade Rural Caçadorzinho e terá 

início da coleta por volta das 09h55min, este roteiro tem características, estradas de 

chão batido e poucas residências. Por ser uma estrada em que o sentido dela segue 

para área rural do município, o retorno ocorre pelo mesmo caminho, assim a coleta é 

realizada na ida, na volta o veículo não para. No local, pode-se adotar uma 

velocidade média de 20 km/h, sendo que a extensão total percorrida é de 1,29 km, a 

rota é concluída em, aproximadamente, 10 minutos (Figura 21). 
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Figura 21: Rota de coleta do trecho 2.2 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

9.3.2.3 Trecho 2.3 
 

Após realizar a coleta no Trecho 2.2, por volta das 10h05min, o veículo segue 

em direção as proximidades do município de Pato Branco/PR, onde alguns 

moradores próximos à empresa Cantu são atendidos pela coleta de resíduos.  

Segue pela PR-280, até o Loteamento Dalla Vecchia, entrando a direita pela 

Av. Udir Cantu, Rua Maria Abatti, Rua Paulo Abatti, Rua Laurindo Dalla Vecchia, 

Rua Robertina Abatti Suttile, Rua Laurindo Dalla Vecchia, Av. Udir Cantu até PR-

280. 

Por se tratar de uma rodovia a velocidade média pode girar em torno de 50 

km/h, a extensão do trecho é de 8,37 km, o local apresenta poucas áreas de coleta, 

se houver aumento no número de coletas essa velocidade deve ser reavaliada, 

assim o percurso pode ser realizado em aproximadamente 25 minutos (Figura 22).  
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Figura 22: Rota de coleta do trecho 2.3 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

9.3.2.4 Trecho 2.4 

 

Ao finalizar o trecho 2.3, o caminhão irá seguir na direção à direita através da 

PR-280 por aproximadamente 1,76 km, até o Trevo da Patrolinha, adotando-se uma 

velocidade média neste trecho de 20 km/h. 

A coleta de resíduos no trecho 2.4 terá início por volta das 10h30min, o trecho 

é composto em partes por asfalto e estrada de chão batido, a coleta é realizada 

somente do lado direito da via (sentido trevo até a Tromar) (Figura 23).  
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Figura 23: Rota de coleta do trecho 2.4 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

Este trecho tem por característica poucas residências e o retorno é realizado 

pelo mesmo caminho. A velocidade média será próxima dos 15 km/h, pois o retorno 

ocorre sem a realização de carregamento. O trecho de coleta tem uma extensão de 

3,45 km, logo o tempo médio de coleta deste setor será de, aproximadamente, 20 

minutos. 

 

9.3.2.5 Trecho 2.5 
 

Seguindo a rota, o caminhão irá seguir na direção à direita através da PR-280 

por aproximadamente 4,1 km, até no barracão que faz limite do município, neste 

trecho de 30 km/h, o percurso será realizado em, aproximadamente, 20 minutos 

(Figura 24). A coleta de resíduos neste trecho terá início por volta das 10h50min. 
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Figura 24: Rota de coleta do trecho 2.5 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 
 

9.3.2.6 Trecho 2.6 
 

Finalizado o trecho 2.5 o caminhão fará retorno pela PR 280, por volta das 

11h10min, neste trecho há algumas residências pertencentes ao município, assim 

há paradas para realização de coleta, até chegar ao trecho de coleta 2.7, totalizando 

aproximadamente 12,7 km, assim pode-se adotar uma velocidade média de 40 

km/h, realizando o percurso em, aproximadamente, 40 minutos (Figura 25). 
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Figura 25: Rota de coleta do trecho 2.6 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

9.3.2.7 Trecho 2.7 
 

Finalizado o trecho 2.6, já inicia o trecho 2.7 por volta das 11h50min, neste 

apresenta poucas residências, logo a produção de resíduos é menor, sendo que um 

dos trechos é a área industrial do município, maior parte do trecho é de ruas de 

calçamento (Figura 26), assim o trecho tem uma extensão de 2,48 km, a velocidade 

média no local pode ser de, aproximadamente, 15 km/h, levando cerca de 15 

minutos para realizar a coleta. 
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Figura 26: Rota de coleta do trecho 2.7 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

9.3.2.8 Trecho 2.8 
 

Na sequência, por volta das 12h05min, o caminhão deve partir para chegar 

até o próximo trecho de coleta, o caminho segue por estrada de chão por cerca de 

1,49 km, neste trecho não há necessidade de parar o veículo para realização de 

coleta, assim pode-se adotar uma velocidade média de 30 km/h (Figura 27).   
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Figura 27: Rota de coleta do trecho 2.8 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

Seguindo a rota, faz-se a coleta na Comunidade Vila Rural União, o trajeto 

compreende um total de 1,49 km de estrada de chão. A coleta inicia pela Rua 

Projetada A, contornando a vila e passando pela Rua Projetada B até retornar para a 

estrada em que se inicia o caminho de volta. A comunidade não apresenta grande 

densidade demográfica, e as vias não apresentam grande movimento, podendo o 

percurso ser realizado a uma velocidade média de 20 km/h. 

Assim, o caminhão retorna pela estrada de chão por cerca de 1,66 km, até a 

rodovia BR 158. Desse modo o percurso de todo o trecho 2.8 totaliza em 4,64 km, 

sendo este realizado em aproximadamente 20 minutos. 

 

9.3.2.9 Trecho 2.9 

 
O trecho 2.9 compreende no retorno do caminhão pela PR 280 até o trevo do 

Hotel HPR, sendo este início as 12h25min. Neste trecho não há coleta de resíduos 

podendo o percurso ser realizado em velocidade média de 40 km/h, o trecho tem 
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uma extensão de 1,48 km, logo o percurso é realizado em, aproximadamente, 5 min 

(Figura 28). 

 
Figura 28: Rota de coleta do trecho 2.9 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

9.3.3 Setor 3 

 

Finalizado o trecho 2.9 por volta das 12h30min, deverá ser realizado o 

intervalo da equipe, respeitando uma hora. 

Assim, 13h30min inicia a coleta no setor 3, o trecho é realizado todo pela PR 

280 sentido ao município de Renascença/PR e este trecho apresenta poucos pontos 

de coleta, logo neste setor a velocidade média é de, aproximadamente, 40 km/h. A 

extensão total até o ponto da última coleta é de, 7,6 km, e retorna pelo mesmo 

caminho até o trevo Hotel HPR, totalizando 15,2 km, logo o percurso pode ser 

realizado em, aproximadamente, 30 minutos (Figura 29). 
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Figura 29: Rota de coleta Setor 3 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

9.3.4 Setor 4 

 

O setor 4 foi dividido em trechos (trecho 4.1 e 4.2) para melhor 

verificar o trajeto (Figura 30). 

 
Figura 30: Rota de coleta Setor 4 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 
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9.3.4.1 Trecho 4.1 
 

A coleta do setor 4 compreende no bairro São João, assim, por volta das 14h, 

partindo do trevo do Hotel HPR até São Lourenço do Oeste/SC, neste percurso não 

há nenhuma coleta, grande parte do trajeto é realizado em rodovia, apenas os 

últimos dois quilômetros antes de chegar ao setor de coleta 4, passa por vias 

urbanas do município de São Lourenço do Oeste, totalizando aproximadamente 14,9 

km. Levando em consideração as características do caminho pode-se adotar uma 

velocidade média de 50 km/h. 

Ao chegar ao Setor de coleta 4 (Bairro São João), sendo a coleta realizada 

pela Estrada São João, o bairro apresenta mais duas ruas sem saída, atualmente os 

moradores levam os resíduos até a rua anterior mencionada, este trecho de coleta 

tem em torno de 300 m e a coleta é realizada em um só lado da rua. A velocidade 

média adotada é em torno de 10 km/h, pois o local tem declive e uma grande 

concentração de pessoas em um pequeno espaço. Por outro lado, os resíduos vão 

se concentrar em poucos pontos, logo as paradas são menores. Este trecho 4.1 leva 

em torno de 25 minutos para realizar a coleta (Figura 31). 
 

 
Figura 31: Rota de coleta do trecho 4.1 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 
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9.3.4.2 Trecho 4.2 
 

Finalizada a coleta no Bairro São João, por volta das 14h25min, o caminhão 

faz o retorno pelo mesmo caminho até o próximo trecho de coleta, Loteamento Pôr 

do Sol, fundos do Posto de Combustível, este caminho ocorre novamente pelo 

perímetro urbano de São Lourenço do Oeste/SC, por uma extensão de 2,57 km. A 

velocidade média deve ser de 40 km/h, logo o percurso será realizado em, 

aproximadamente, 5 minutos (Figura 32). 

 

 
Figura 32: Rota de coleta do trecho 4.2 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

9.3.5 Setor 5 

 

Iniciando o setor 5 por volta das 14h30min, este tem por características 

trechos de pouca declividade, e a maioria das ruas é composta por calçamento de 

pedras.  

O setor 5 foi dividido em trechos (setor 5.1, 5.2 e 5.3) para melhor verificar o 

trajeto (Figura 33). 
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Figura 33: Rota de coleta do setor 5 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

 

9.3.5.1 Trecho 5.1 

 

O trecho 5.1 compreende a coleta no Loteamento Pôr do Sol, Araucária Park I 

e Loteamento Província, terá início das coletas, por volta das 14h30mim, iniciando 

pela Rua Amazonas, Rua São Paulo, Rua Sergipe, Rua Amapá, Rua Amazonas, 

Rua Sergipe, Rua Sergipe, Rua Rio de Janeiro, Rua Santa Catarina, Rua Esperito 

Santo, Av. Paraná, Rua Rio de Janeiro, Rua Santa Catarina, Rua Mato Grosso, Av. 

Paraná, Rua Rio de Janeiro, Ria Rio Grande do Sul, Rua São Paulo, Av. Paraná, 

Rua Mato Grosso, Rua Rio Grande do Sul, faz o retorno pela mesma via, Rua 

Gumercindo Moschen, Rua Augusto Stang, Rua Atalíbio Roberto Finger, Rua 

Seleste Sasso, Rua Guilherme Buzin, Rua Octavio Ilvo Klaus, Av. das Castanheiras, 

Rua Antônio Furlanetto, Rua Seleste Sasso, Prolongamento da Rua São Paulo e Av. 

das Castanheiras (Figura 34). 
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Figura 34: Rota de Coleta do Setor 5.1 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

O trecho 5.1 tem uma densidade populacional considerável e na maioria do 

caminho é estrada de calçamento, tendo algumas ruas asfaltadas e uma via sendo 

mão única, assim conforme sugestão o caminhão passará em alguns trechos duas 

vezes, para que possa passar em frente a maior número de residência e respeitar o 

sentido da via, sendo este trecho com uma extensão de 4,84 km, a velocidade 

média fica em torno dos 10 km/h com essa configuração a coleta no trecho leva, 

aproximadamente, 35 minutos. 

 

9.3.5.2 Trecho 5.2 
 

O trecho de coleta 5.2 tem início da coleta por volta das 14h05min, este 

trecho apresenta grande concentração de residências em algumas partes e em 

outras em fase de expansão, com lotes vagos e algumas moradias isoladas, 

consequentemente aumentando a distância percorrida. 

A coleta inicia a partir do trecho 5.1 pela Av. das Castanheiras, Rua dos 

Antúrios, Rua das Orquídeas, Av. das Araucárias, Rua Flor de Lis, Rua dos Antúrios, 

Rua das Orquídeas, Av. das Nogueiras, Ruas das Acácias, Rua dos Girassóis, Av. 

das Araucárias, Rua Flor de Lis, Rua Assaí, Rua dos Girassóis, Rua das Azaleias, 
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Rua dos Jasmins, Rua Assaí, Rua dos Girassóis, Av. das Araucárias, Rua dos 

Jasmins, Rua dos Antúrios, Rua dos Girassóis, Rua das Acácias, Av. das Nogueiras, 

Rua dos Antúrios, Rua dos Jasmins, Av. das Araucárias, Rua das Laranjeiras, Rua 

Assaí, Rua dos Jasmins, Rua das Hortências, Rua Carnaúba, Av. das Castanheiras, 

Rua dos Eucaliptos, Rua dos Jasmins, Rua das Bromélias, retorna pela mesma via, 

Rua dos Jasmins, Rua das Samambaias, Rua das Dálias, Rua das Azaléias, Rua 

das Laranjeiras, Rua Assaí, Rua das Dálias, Av. das Nogueiras, Rua das Azaléias, 

Rua das Dálias, Rua das Samambaias, Av. das Flores, Rua das Hortências, Rua das 

Dálias, Rua Coqueiro, Rua dos Jasmins, Rua Ébano, Rua Laranjeiras, Av. Pinhais, 

Rua dos Jasmins, Rua dos Eucaliptos, Rua das Laranjeiras, Rua das Margaridas, 

Rua das Dálias, Rua dos Cravos, Rua das Laranjeiras, Rua dos Eucaliptos, Rua das 

Dálias, Av. Pinhais, Rua das Laranjeiras, Rua Ébano, Rua das Dálias, Rua das 

Bromélias, Rua Coqueiro, Rua das Dálias, Rua Ébano, Av. das Flores, Rua dos 

Eucaliptos, Rua das Dálias, Rua dos Cravos, Av. das Flores, Rua das Margaridas. 

Este trecho tem uma extensão de 9,6 km, a velocidade média de coleta é de 

10 km/h, assim o tempo estimado para realização do trajeto é de, aproximadamente, 

70 minutos. Logo a coleta de resíduos termina por volta das 16h15min (Figura 35). 

 

 
Figura 35: Rota de coleta do trecho 5.2 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 
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9.3.5.3 Trecho 5.3 
 

O trecho 5.3 tem início das coletas, por volta das 16h15min, tendo uma 

densidade populacional considerável. Inicia pela Rua das Rosas, Av. Pinhais, Rua 

Alecrim, Rua Coqueiro, Rua dos Lírios, Rua das Hortência, Rua Alecrim, Rua 

Açucena, Rua dos Cactos, Rua das Hortência, Rua Alecrim, Rua Coqueiro, Rua dos 

Cactos, Rua das Hortência, Rua das Petúnias, Rua Coqueiro, Rua dos Cactos, Av. 

Pinhais, Rua das Petúnias, Rua Coqueiro, Rua das Rosas, Av. Pinhais, Av. das 

Flores, Rua Coqueiro, Rua das Rosas, Rua das Hortência, Av. das Flores, Av. das 

Nogueiras e BR 158. O trecho possui uma extensão de 3,71 km, a velocidade média 

fica em torno dos 10 km/h com essa configuração a coleta no trecho leva, 

aproximadamente, 35 minutos (Figura 36). 

 

 
Figura 36: Rota de coleta do trecho 5.3 
Fonte: Adaptado pelo autor Google Earth (2022). 

 

As demais ruas após o loteamento Araucária Park III, não foram inclusas na 

rota, pois não há residências, conforme houver demanda para recolher os resíduos, 

pode haver alteração nesta rota para que contemple estes outros moradores. 
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9.4 TEMPO DE COLETA (TC) 

 

Para verificar o tempo necessário para realização do recolhimento de 

resíduos, é necessário conhecer as distâncias e as velocidades médias para cada 

percurso da operação de coleta. 

A velocidade em núcleos urbanos foi utilizada de acordo as características do 

município e conforme levantamento realizado pelo TCE (2019) a velocidade nos 

setores de coleta gira em média entre 10 km/h e 15 km/h, além disso, para o 

dimensionamento foi levado em consideração a quantidade aproximada de resíduos, 

as declividades encontradas, a necessidade de manobras, a quantidade de 

movimento, tipo de estradas e outros pontos característicos do município. 

Em zonas rurais as velocidades foram um pouco maiores, bem como em 

áreas com pouca coleta e de fácil locomoção. O tempo de viagem para chegar até o 

local de início da coleta e voltar para realizar a destinação final do resíduo não foi 

dimensionado neste projeto básico, pois não tem como saber a distância concreta 

em que a empresa vencedora da licitação vai estar. Sendo que estes custos e 

distâncias devem ser mencionados pelas empresas participantes da licitação. 

De acordo com o itinerário montado, o tempo de coleta é de, 

aproximadamente, 09 horas e 50 minutos por dia de coleta com mais uma hora de 

intervalo, o tempo de viagem até a destinação final não foi dimensionada neste 

projeto básico. Sendo assim, o tempo total de operação é de 09 horas e 50 minutos, 

este tempo é uma estimativa aproximada, sendo necessária a verificação na prática 

e realização de mudanças se necessárias. 

Os tempos estabelecidos para cumprir o itinerante foram estabelecidos com o 

mesmo tempo de coleta, conforme informação repassada pela empresa contratada 

atualmente no município, a qual leva em torno do mesmo tempo por dia para 

realização da coleta de materiais diferentes. 

A quilometragem total nas áreas de coleta foi de 240 km por dia, 

considerando a média de deslocamento até o aterro sanitário mais próximo, e 

margem de quilometragem de precisão de dados de satélite. Em média são 

realizadas cerca de 21 viagens por mês, considerando coleta seletiva e 
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convencional separadamente, totalizando 5040 km/mês. Lembrando que esse valor 

será maior devido aos deslocamentos da contratante para chegar ao local e retornar 

após o término da coleta, sendo que estes custos e distâncias devem ser 

mencionados nas planilhas orçamentárias da empresa no momento da formulação 

da proposta. 

Para a realização da coleta convencional (resíduos orgânicos e rejeitos) serão 

realizados, aproximadamente, 13 viagens o que totaliza em torno de 3120 km/mês e 

para a coleta seletiva (recicláveis) será realizado em torno de 8 viagens por mês, 

aproximadamente, 1920 km/mês, considerando a média de deslocamento até o 

aterro sanitário e centro de segregação mais próximo, e margem de quilometragem 

de precisão de dados de satélite. Estas quilometragens são referentes ao ponto de 

início no setor de coleta até seu término. 

 

9.5 FREQUÊNCIA DE COLETA 

 

A frequência de coleta é a quantidade de vezes em que a coleta é realizada 

por semana nos setores de coleta. A fim de dimensionar o número de vezes que o 

coletor irá passar por semana foi considerado a quantidade de resíduos e o 

atendimento básico de toda a população atendida. 

A frequência de coleta tem como referência os setores com maior 

concentração na produção de resíduo, o qual geralmente ocorre nos centros 

urbanos devido ao grande movimento de pessoas, a presença de comércio e a 

maior circulação de pessoas.  

No Plano Básico apresentado anteriormente e em vigência, as coletas para 

resíduos convencionais (orgânicos e rejeitos) deveriam ser realizadas nas segundas 

e sextas-feiras e para coleta seletiva (recicláveis) nas quartas-feiras. Porém, levando 

em consideração o aumento populacional, torna-se necessário serem realizadas 

coletas três vezes por semana em toda a área do município atendida, para o resíduo 

convencional (orgânicos e rejeitos), sendo nas segundas, quartas e sextas-feiras e 

para a coleta seletiva (recicláveis) nas segundas e sextas -feiras, considerando os 

dias de acúmulo, sendo que no final de semana os acúmulos de resíduos são 

maiores.    
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Esses dias estão sendo suficientes para a coleta, em caso de aumento 

considerável será necessário à disponibilização de mais dias. Para que não ocorra 

dos caminhões se encontrarem para ambas as coletas, a recomendação é que a 

coleta seletiva seja realizada no sentido inverso dos trechos apresentados, iniciando 

do último para o sentido do primeiro.  

Há possibilidade também de troca dos dias de coleta, porém devem ser 

respeitados os dias de acúmulo e não deixar muitos dias acumulados para não gerar 

posterior impacto ambiental negativo. 

A coleta de resíduos convencionais e seletivos deverá ser executada em 

qualquer condição climática, nos feriados deverá ser avaliado pela Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente em conjunto com a empresa o melhor horário, para 

realização da coleta, e em caso de necessidade, mudanças de dias. A frequência e 

horários de coleta poderão ser modificados no período da vigência do contrato. Além 

disso, podem ser alterados os turnos de frequências em determinadas regiões, 

sendo que ficará a critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para solicitar 

as mudanças. 

Uma questão a ser analisada e que precisa de atenção é sobre a Educação 

Ambiental da população para que os resíduos sejam efetivamente separados e que 

não sejam colocados na mesma lixeira, para que no momento da coleta, os 

coletores saibam qual coletar e não sejam misturados e encaminhados para locais 

inapropriados.  

Orientamos que seja realizada uma Cartilha, ficando a cargo da administração 

pública através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, explanando quais 

resíduos devem ser separados, como realizar essa separação nas residências e 

posteriormente como acondicionar separadamente nas lixeiras até a coleta pelos 

caminhões. Levando em conta que os dias de coleta de resíduos convencionais e 

seletiva irão coincidir, é de suma importância essa efetiva separação facilitando a 

coleta. Sendo, também, de responsabilidade dos coletores recolher apenas os 

resíduos que lhe são devidos.  

 

9.6 DIMENSIONAMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS 
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No dimensionamento da frota, é relevante selecionar o tipo de veículo de 

coleta convencional e seletiva. Entre os veículos disponíveis, são usuais caminhões 

do tipo compactadores, caçamba e/ou baú. 

 

9.6.1 RESÍDUOS CONVENCIONAIS 
 

Como já mencionado, o veículo destinado à coleta convencional e seletiva no 

município, de propriedade da empresa terceirizada, deverá ser apropriado para 

realizar as coletas propostas. Os caminhões geralmente usados para coleta dos 

resíduos convencionais (orgânicos e rejeitos) são os compactadores e caçamba, 

dentre eles, o mais utilizado é o compactador, o qual facilita o trabalho dos coletores, 

além de transportar uma quantidade maior de resíduos diminuindo as distâncias 

percorridas e evitando perdas de resíduos ao longo do caminho. Ainda, não há 

problemas com a exposição à chuva, sol e vento, evitando chorume nas vias.  

Para o dimensionamento da frota necessária para coleta do resíduo 

convencional (orgânico e rejeitos), foi utilizado a seguinte equação: 

𝑄𝑐 =  
𝑄𝑑 𝑥 7

𝐷𝑐
 

Onde, 
 

𝑄𝑐 – Quantitativo de resíduos por dia de coleta, em 
toneladas; 

𝑄𝑑 – Geração diária de resíduos, em toneladas; 
𝐷𝑐 – Número de dias de coleta por semana; 
 

Assim, com os dados apresentados pelas empresas que realizam a coleta 

atualmente, do ano de 2021, a média de geração diária de resíduos convencionais 

foi de 3,21 ton/dia, sendo coletado três vezes na semana:  

𝑄𝑐 =  
3,21 𝑥 7

3
= 𝟕, 𝟒𝟗 𝒕𝒐𝒏/𝒅𝒊𝒂  𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 

Deve se atentar para a diferença entre o quantitativo de resíduos recolhidos 

por dia de coleta 𝑄𝑐 e pela quantidade gerada diariamente 𝑄𝑑, pois a geração de 

resíduos é diária e a coleta não é realizada todos os dias da semana. 

A partir da quantidade de resíduos transportada por dia de coleta 𝑄𝑐 e a 

capacidade de carga do caminhão de coleta 𝐶𝑐, tem-se o número total de cargas 𝑁𝑐 

por dia: 
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𝑁𝑐 =  
𝑄𝑐

𝐶𝑐
 

Onde,  
𝑁𝑐 – Número total de cargas por dia de coleta. 
𝑄𝑐 – Quantitativo de resíduos por dia de coleta, em 
toneladas. 

𝐶𝑐 – Capacidade de carga do veículo de coleta, 
ton/carga. 

 

Para o cálculo foi considerado um compactador de 15 m³, com capacidade de 

carga de 7,5 ton (Tabela 7), o número de cargas diárias necessárias para a coleta é 

de: 

𝑁𝑐 =
7,49

7,5
= 𝟎, 𝟗𝟗 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂𝒔 /𝒅𝒊𝒂 

Em seguida, determina-se o número de percursos de coleta 𝑁𝑝 que o veículo 

realiza por dia, este depende do tempo total de operação de coleta 𝑇𝑡 anteriormente 

definido. Foi adotado um percurso por veículo por dia de coleta, conforme ocorre 

atualmente no município. 

Com o número total de cargas por dia Nc e o número de percursos de coleta 

por dia Np, a frota de veículos necessários para a operação é dada por: 

 

𝐹 =  
𝑁𝑐

𝑁𝑝
=  

𝑄𝑐

𝐶𝑐 𝑥 𝑁𝑝
 

Em que: 
 

𝐹 – Número de veículos da frota; 
𝑁𝐶 – Número total de cargas diárias; 
𝑁𝑝 – Número de percursos de coleta 
diários realizado por veículo; 

𝑄𝑐 – Quantitativo diário de coleta, em 
toneladas; 

𝐶𝑐 – Capacidade e carga do veículo de 
coleta, em toneladas; 

 

Dessa maneira obtém-se: 

𝐹 =  
𝑁𝑐

𝑁𝑝
=  

7,49

7,5 𝑥 1
= 𝟎, 𝟗𝟗 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒉õ𝒆𝒔 

 Conforme os valores encontrados, é necessário um caminhão para fazer a 

coleta dos resíduos convencionais por dia.  

De acordo com o relatado anteriormente e o valor do número de caminhões 

necessários para coleta ter ficado próximo de um, foi considerado que um caminhão 
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é suficiente para realizar toda a coleta no município, como é realizado no momento. 

Estes valores devem ser verificados na prática, para que se tenha um real 

conhecimento das médias de coleta, porém o mesmo já foi baseado em um período 

inteiro do ano, visto que a geração varia ao longo das épocas do ano. 

Sendo assim, um caminhão e uma rota por dia de coleta são suficientes para 

atender toda a população. O veículo será, de acordo com o explanado até o 

momento, um caminhão com um compactador de 15 m³. Caso seja utilizado um 

caminhão compactador de 12m³ será necessário a realização de duas viagens por 

dia, e conforme a distância até o aterro da empresa que ganhar a licitação, pode 

tornar-se oneroso completar o restante da coleta em um mesmo dia. Porém, se 

utilizar um caminhão de 19 m³, será suficiente para a coleta garantindo que não 

tenha necessidade de parar e descarregar antes de terminar toda a rota, mesmo que 

o acúmulo de resíduos seja maior.  

O município de Vitorino/PR não conta com uma área de transbordo, nem um 

aterro sanitário. Portanto, o caminhão compactador de 15m³ ou de 19m³ são as 

opções mais viáveis, contudo, a compactação torna-se arriscado em um caminhão 

toco, pois atinge rapidamente o peso total que é suportado, sendo que deve 

descarregar o resíduo e retomar a rota. Entretanto, se o caminhão for adaptado para 

levar uma carga maior e que o mesmo seja eficiente, podem ser utilizados.  

A opção pela escolha do veículo compactador no município se deu pela 

quantidade de resíduo a ser transportada, diminuição do desperdício de tempo com 

rotas para descarga e volta, facilitam a atuação dos coletores, os quais não 

precisam erguer pesos muito acima de seu corpo, este evita a perca de resíduos 

pelas vias e exposição dos resíduos a intempéries, como por exemplo a chuva, que 

gera a produção de chorume, sendo que se este for derramado ao longo da via, 

pode contaminar o solo e os lençóis freáticos.  

Atualmente a empresa responsável pela coleta de resíduos convencionais é a 

Select Serviços Ambientais LTDA, com sede em Nova Esperança do Sudoeste - PR, 

e realiza o mesmo com caminhão compactador de 19m³.  

 

9.6.2 RESÍDUOS RECICLÁVEIS 

 



    

 

Página 68 de 154 

 Diferente dos resíduos da coleta convencional, a coleta seletiva possui 

características recicláveis, além de geralmente serem de grande volume e menor 

peso quando comparado aos demais resíduos, como orgânicos e rejeitos, e isso 

deve ser levado em consideração no momento da escolha do modelo de caminhão.  

 De modo geral, as empresas que fazem coletas seletivas, optam por 

caminhões do tipo baú, por se tratar de um veículo que não precisa de força para 

transporte, pois o peso transportado é menor, além de ser menor o custo de 

manutenção destes quando comparado a caminhões compactadores, por exemplo. 

Porém, eles conseguem transportar menor quantidade de resíduo que um caminhão 

compactador, o que pode dificultar se o local de descarregamento fica distante.  

Quando comparado com os caminhões caçamba, os baús oferecem proteção 

contra ações externas de chuva, vento e sol, o que facilita o recolhimento, não 

sendo necessário levantar o resíduo em alturas maiores, contribuindo para o 

trabalho dos coletores. 

Para realizar um dimensionamento do caminhão para transporte da coleta 

seletiva não há situações incomuns, pois estes resíduos apresentam peso específico 

bem variável e dependem muito de um local para outro.  

O município de Vitorino realiza coleta seletiva desde meados de 2019 e já 

possui alguns dados sobre as quantidades coletadas dos mesmos, como já 

apresentado na tabela 5. Porém, esses dados se comparados com a quantidade de 

moradores ainda é baixo, necessitando de um maior incentivo e educação ambiental 

para que a população efetivamente faça a segregação e envio correto dos mesmos. 

Além disso, pode ocorrer da coleta ser realizada misturada pela empresa que faz a 

coleta convencional, pois se os resíduos estão acondicionados no mesmo local fica 

difícil no momento da coleta classificar o que está sendo coletado, em virtude de que 

seria necessário abrir todas as embalagens em que o resíduo se encontra.  

Conforme dados já mencionados das quantidades coletadas no ano de 2021, 

os resíduos recicláveis possuem uma média de geração de 193,64 ton/mês e são 

atualmente coletados pela empresa TOS Ambiental. 

Conforme os dados da empresa na coleta seletiva é utilizado atualmente 

caminhão compactador de 15m³. A quantidade coletada é variável pelas 

características dos resíduos, por se tratar de recicláveis em alguns dias podem ser 
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encontrados mais vidros que tem maior peso e em outros dias não, o que pode 

significar menos peso e maior espaço ou vice e versa.  

A empresa TOS Ambiental relatou que há grande mistura de resíduos no 

momento do recolhimento do material reciclável, e na maioria dos casos não tem 

como evitar o carregamento desse material orgânico junto do reciclável que muitas 

vezes se encontram misturado.  

Para melhor definir qual dos transportes é melhor para ser utilizado para essa 

coleta (caminhão compactador, baú ou caçamba) foi dimensionado os equipamentos 

que são necessários, levando em conta que atualmente é coletado por caminhão 

compactador 15m³.  

No dimensionamento foram utilizados os dados de coleta da empresa TOS 

Ambiental no ano de 2021, o qual teve uma média de 16,14 ton/mês e 0,54 ton/dia.  

Atualmente é coletado por caminhão compactador, porém conforme 

apresentado na sequência, foi calculado a utilização de caminhão baú e 

compactador, ficando a critério da empresa vencedora do certame a escolha do 

veículo utilizado.  

Para caminhão baú com capacidade de 30m³, no recolhimento de resíduos 

recicláveis, temos: 

𝑄𝑐 =
𝑄𝑑 ∗ 7

𝐷𝑐
 

 

𝑄𝑐 =
0,54∗7

2
 = 𝟏, 𝟖𝟗 

𝒕𝒐𝒏

𝒅𝒊𝒂
𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 

 

Pela quantidade de pontos de coleta e de população há necessidade de 

coletar duas vezes por semana o resíduo reciclável, sendo, portanto, 1,89 ton/dia 

por coleta.  

A partir da quantidade de resíduos transportada por dia de coleta 𝑄𝑐 e a 

capacidade de carga do caminhão de coleta 𝐶𝑐, tem-se o número total de cargas 𝑁𝑐 

por dia: 

𝑁𝑐 =
𝑄𝑐

𝐶𝑐
 

𝑁𝑐 =
1,89

3,5
= 𝟎, 𝟓𝟒 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂𝒔/𝒅𝒊𝒂 
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A capacidade de carga máxima que a empresa TOS Ambiental conseguiu 

transportar em uma carga de resíduos recicláveis foi de 3,5 toneladas em um 

caminhão com um baú com capacidade de 30 m³. 

Em seguida, determina-se o número de percursos de coleta 𝑁𝑝 que o veículo 

realiza por dia, este depende do tempo total de operação de coleta 𝑇𝑡 anteriormente 

definido. Foi adotado um percurso por veículo por dia de coleta. 

Com o número total de cargas por dia 𝑁𝑐 e o número de percursos de coleta 

por dia 𝑁𝑝, a frota de veículos necessários para a operação é dada por: 

𝐹 =
𝑁𝑐

𝑁𝑝
=

𝑄𝑐

𝐶𝑐 ∗ 𝑁𝑝
 

 

𝐹 =
𝑁𝑐

𝑁𝑝
=

1,89

3,5 ∗ 1
= 𝟎, 𝟓𝟒 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒉õ𝒆𝒔 

 

Para realização da coleta nas rotas traçadas por dia de coleta seria 

necessário a disponibilização de 0,54 caminhões baú para coletar o que otimiza a 

coleta, pois pode ser coletado em toda a rota com apenas um caminhão e uma 

carga, não precisando realizar a descarga do material recolhido e o retorno para 

coletar o restante.  

Fazendo a comparação, foi dimensionado a coleta com a utilização de um 

caminhão compactador, como é empregado atualmente no município: 

𝑄𝑐 =
𝑄𝑑 ∗ 7

𝐷𝑐
 

 

𝑄𝑐 =
𝑄𝑑 ∗ 7

𝐷𝑐
=

0,54 ∗ 7

2
= 𝟏, 𝟖𝟗 

 

A partir da quantidade de resíduos transportada por dia de coleta 𝑄𝑐 e a 

capacidade de carga do caminhão de coleta 𝐶𝑐, tem-se o número total de cargas 𝑁𝑐 

por dia, o veículo utilizado para este dimensionamento foi o compactador de 15 m³ 

com capacidade para 7,5 toneladas: 

𝑁𝑐 =
𝑄𝑐

𝐶𝑐
 

 

𝑁𝑐 =
1,89

7,5
= 𝟎, 𝟐𝟓 𝐜𝐚𝐫𝐠𝐚 𝒅𝒊𝒂⁄  
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Em seguida, determina-se o número de percursos de coleta 𝑁𝑝 que o veículo 

realiza por dia, este depende do tempo total de operação de coleta 𝑇𝑡 anteriormente 

definido. Foi adotado um percurso por veículo por dia de coleta. 

Com o número total de cargas por dia 𝑁𝑐 e o número de percursos de coleta 

por dia 𝑁𝑝, a frota de veículos necessários para a operação é dada por: 

𝐹 =
𝑁𝑐

𝑁𝑝
=

𝑄𝑐

𝐶𝑐 ∗ 𝑁𝑝
 

 

𝐹 =
𝑁𝑐

𝑁𝑝
=

1,89

7,5 ∗ 1
= 𝟎, 𝟐𝟓 𝒄𝒂𝒎𝒊𝒏𝒉õ𝒆𝒔 

Como pode se observar em relação ao caminhão baú, para coletar a mesma 

quantia de resíduos recicláveis seria necessário apenas um caminhão compactador, 

evitando a necessidade de ir até a destinação final e voltar para coletar o resíduo 

restante, o que dependendo da distância torna-se inviável, pois o município não 

possui uma área para transbordo nem com aterro sanitário, sendo estes resíduos 

destinados para outros municípios. Além disso, o caminhão compactador melhora a 

qualidade de trabalho dos coletores, pois não há necessidade de ficar um dentro do 

caminhão baú levando a carga à frente, e acomodando para caber mais, este 

poderia auxiliar os demais no recolhimento dos resíduos, o que diminuiria o tempo 

de necessário para realização da coleta. 

O dimensionamento de resíduos recicláveis não possui uma metodologia tão 

exata e, portanto, deve ser verificada a realidade para cada município, pois existem 

diferenças consideráveis de um local para o outro e de épocas do ano. Trata-se de 

uma carga variável e de difícil dimensionamento.  

Torna-se necessário avaliar o aproveitamento do resíduo reciclável no 

município, para que seja possível agregar valor econômico ao mesmo. O caminhão 

baú oferece menos alteração às estruturas físicas do material coletado, agregando 

maior valor econômico ao resíduo, o que não ocorre com o compactador, devido à 

compreensão do material, diminui o valor desse material. 

Tanto para a coleta seletiva como convencional, os veículos devem possuir 

capacidade para carregar as toneladas diárias de resíduos mais o peso do veículo. 

Além disso, estes equipamentos devem:  

 Ter, no máximo, 10 anos de fabricação, na data de início dos serviços. 

 Possuir ferramentas necessárias à complementação dos serviços. 
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 Os veículos deverão ser equipados com sinalização sonora para marcha à 
ré. 

 Nos equipamentos deverão ser instaladas luzes de advertência (giroflex ou 
similar). 

 Na boca de carga deverá ser instalada iluminação que possibilite a 
visualização noturna deste compartimento, evitando acidentes, principalmente 
no período noturno. 

 O equipamento deverá ser montado em um caminhão movido a Óleo 
diesel. Espera-se que veículos com essas características possam atender 
adequadamente às demandas do serviço. 

 

9.7 GUARNIÇÃO 
 

Para determinar o número de coletores que fazem parte da guarnição foi 

considerada a densidade populacional, pois esta define a extensão e a quantidade 

de resíduos coletada. 

Em média as guarnições são compostas por dois a três coletores e um 

motorista, a orientação técnica de serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

de autoria do TCE (2019), considera uma produtividade de quatro toneladas por 

coletor dia como parâmetro para dimensionar o número de coletores, com a 

premissa da equidade de trabalho.  

Atualmente são disponibilizados quatro coletores e um motorista, o que já 

ocorria no de 2015 segundo registros de Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos do Município.  

Desta maneira o plano básico utilizou como parâmetro a mesma quantidade 

de coletores utilizados pelas empresas anteriores, sendo composta por quatro 

coletores e um motorista. O veículo coletor deve comportar toda a guarnição, de 

forma a garantir a segurança no deslocamento fora do percurso de coleta, quando o 

veículo alcança velocidades maiores. 

As equipes devem iniciar a coleta orgânica e seletiva no turno da manhã às 

06h. A mudança de horários programada neste plano básico deve ser respeitada, e 

qualquer necessidade de mudança deve ser avaliada entre a empresa e a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente, apresentando os argumentos e dados concretos para a 

realização da mudança nos horários programados. 
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10. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

Os custos de Administração Local englobam os custos administrativos que se 

inserem exclusivamente na execução da coleta de resíduos domiciliares e deverão 

estar devidamente identificados e quantificados na planilha orçamentária. Assim, 

envolve os custos necessários para a manutenção das equipes técnica e 

administrativa e da infraestrutura necessárias para a execução do serviço de modo 

indireto TCE (2019). Logo, engloba os custos administrativos que sejam aplicados 

exclusivamente na contratação projetada e passíveis de identificação e quantificação 

na planilha orçamentária. 

Os custos administrativos rateados entre diversos contratos deverão constar 

nas parcelas da Administração Central do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas). 

Assim, para que os custos com Administração Local sejam inclusos de forma 

segregada na Administração Central do BDI, estes devem estar criteriosamente 

detalhados no projeto básico. Este valor varia de acordo com as características de 

cada empresa, sendo muito difícil a sua mensuração. Segundo o TCE (2019), a taxa 

média com administração central, é de 5,08 %, a mesma foi adotada para este plano 

básico. 

Assim, como constatado, o município de Vitorino/PR não é de grande porte, a 

princípio não há necessidade de contratar pessoas ou estabelecer 

escritório/garagem no município, sendo que estes valores com técnicos e área 

administrativa, entre outras áreas de suporte, foram inclusas na taxa de 

administração central. 

 

 

11. MÃO DE OBRA E EPI’S 

 

Ao dimensionar a frota e o número de funcionários necessários para a 

realização da coleta, o projeto básico deverá identificar os equipamentos de 

proteção individual para cada função, suas quantidades mínimas para o período de 
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contrato e os seus custos devidamente detalhados e comprovados, sejam por meio 

de tabelas referenciais ou pesquisas de mercado. 

Para a realidade do município de Vitorino/PR será necessário, para realizar as 

atividades de coleta de resíduos nas segundas, quartas e sextas feiras, um total de 

quatro coletores e um motorista. 

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) os garis são 

enquadrados no código 5142 que descrevem como trabalhadores nos serviços de 

coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas. Em específico, 

dentro dessa classificação existe uma subdivisão, com o código 5142-05 (Coletor de 

Lixo Domiciliar). Entre as principais atividades desenvolvidas por esse colaborador 

são: percorrer roteiros de coleta, acionar prensa, encaixar contêineres, bater 

contêiner, colocar sacos de lixo no caminhão de coleta, pesar lixo na balança, entre 

outras. 

Quanto aos motoristas de caminhões são classificados de acordo com a CBO 

com o código 7825, entre suas atividades principais são transportar, coletar e 

entregar cargas em geral. Nesta classificação não foi encontrado uma descrição 

específica para motoristas de caminhões compactadores, porém foi utilizado a 

classificação que possui características similares. 

Todos os direitos e benefícios previstos às categorias de trabalhadores 

envolvidos em uma prestação de serviços desta natureza, estabelecidos nas 

convenções coletivas, na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e em outros 

dispositivos legais aplicáveis à situação, devem ser considerados na planilha 

orçamentária deste projeto básico. 

As propostas das licitantes devem estar de acordo com os salários previstos 

no edital e no contrato que a repactuação da parcela de mão de obra será realizada 

a partir dos índices das Convenções Coletivas em suas datas-bases. 

 

11.1 PISO SALARIAL E CONVENÇÕES COLETIVAS 

 

Conforme o SEAC - Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do 

Estado do Paraná, na convenção Coletiva De Trabalho 2021/2023, estabelece o 

piso salarial: 
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“Aos varredores, roçadores manuais, capinadores, coletores, coletores de 
resíduos vegetais e recicladores em aterros sanitários, que prestam 
serviços em municípios com até 200.000 (duzentos mil) habitantes, fica 
assegurado o salário de ingresso no valor de R$ 1.395,00 (um mil trezentos 
e noventa e cinco reais) mensais.”  

 A convenção coletiva de trabalho 2021/2023, com registro em 16/06/2021 e 

número do processo: 13068.103596/2021-07, o qual faz parte o Sindicato dos 

Motoristas, condutores de veículos rodoviários urbanos e em geral, trabalhadores de 

transporte rodoviário de Pato Branco/PR (SINTROPAB) o qual faz parte o município 

de Vitorino/PR, estipulou um piso salarial de R$ 2.027,00 para motoristas de 

caminhões Toco e de R$ 2.265,00 para motoristas de caminhão Truck 

(CONVENÇÃO, 2022).  

 

11.2 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 

De acordo a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-Lei nº 5.452) 

e a Lei n° 6.514 Art. 190 - o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades 

e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da 

insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e 

o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes (TCE, 2019). 

Ainda de acordo com a Lei n° 6.514 em seu Art. 192 determina que o 

exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por 

cento) do salário mínimo, segundo se classifiquem respectivamente, nos graus 

máximo, médio e mínimo. 

No anexo n° 14 da NR 15 do Ministério do trabalho que define as atividades e 

operações insalubres estabelece que para o trabalho em contato permanente com 

lixo urbano (coleta e industrialização) define em grau máximo a insalubridade (40%). 

Referente à insalubridade dos coletores do estado do Paraná, na convenção 

coletiva de trabalho (2021/2023). Em seu parágrafo quinto, define que fica 

assegurado o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) ao 

coletor. O pagamento do adicional de insalubridade, na forma aqui estipulada, será 

devido a todos os coletores, independente da população do Município atendido e o 
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valor da insalubridade será calculado sobre o salário mínimo nacional, sendo este 

um valor de R$ 484,80 (CONVENÇÃO, 2022). 

Para os motoristas que atuam no transporte de resíduos a convenção não 

especifica em seu processo o grau de insalubridade. Porém, os trabalhadores que 

ficam expostos a estes tipos de materiais, apesar de utilizarem EPI’s não estão 

imunes à ação de agentes biológicos, pois esta contaminação pode ocorrer em 

contato com a pele ou através da respiração, e podem disseminar doenças apenas 

com um contato. Apesar destes profissionais não terem contato físico direto com o 

resíduo estes estão expostos durante toda a jornada à inalação do odor exalado 

pelo lixo acondicionado na carroceria, logo atrás de sua cabine, o que aumenta nas 

operações de descarregamento do mesmo nos aterros sanitários. 

Ainda deve-se ressaltar que em locomoção em rodovia e sem coleta, as 

velocidades são maiores, e por segurança os coletores devem entrar na cabine, 

estes que estão em contato direto com o resíduo, acabam impregnando o odor e 

outras substâncias dos resíduos nos EPI’s e muitas vezes ficando próximo ao 

motorista, e no momento que adentram a cabine o motorista acabam tendo contato 

com os coletores. 

A empresa que presta serviço de coleta no município de Vitorino/PR, que 

serve como base para este trabalho, realiza o pagamento de 40% de insalubridade 

ao motorista de coleta. Dessa maneira, o plano básico determinou a necessidade de 

40% de insalubridade para esta categoria, calculado sobre o salário mínimo 

nacional. 

Esse valor deve ser avaliado, constantemente, de acordo com as condições 

presentes nos aterros de destinação final e as condições dos equipamentos 

utilizados. Para alteração das mudanças no valor de insalubridade deve-se buscar a 

elaboração de um laudo de técnico, junto a um técnico capacitado, avaliando o local 

em que este colaborador está presente, tempo e tipo de material que o mesmo está 

em contato, em caso de constatação de que não há necessidade de risco de 

insalubridade em grau máximo, pode-se reduzir estes valores desde que 

apresentados os laudos técnicos. 
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11.3 ADICIONAL NOTURNO 

 

De acordo com a CLT em seu Art. 73: 

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho 
noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua 
remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por cento), pelo menos, 
sobre a hora diurna. 

§ 2º Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho 
executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. 

 

No município de Vitorino/PR a coleta de resíduos não será realizada no 

período noturno. Havendo necessidade de realizar trabalhos no horário noturno 

compreendido entre às 22 horas de um dia até às 5 horas do dia seguinte será 

acrescido um valor de 20% sobre a hora diurna, tanto para coletores como para os 

motoristas. 

 

11.4 HORA EXTRA 

 

De acordo com o Art. 59° da CLT: 

Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em 

número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho. 

§ 1° A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta por 
cento) superior à da hora normal. 

§ 2° Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo 
ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for 
compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que 
não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais 
de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas 
diárias. 

No município de Vitorino/PR, as coletas de resíduos serão realizadas nas 

segundas, quartas e sextas-feiras, não abrangendo fim de semana. Logo, havendo 

necessidade de se realizar trabalhos em horário prolongado está definido na 

convenção trabalhista, que as duas primeiras horas extras diárias serão pagas com 

o adicional de 50% (cinquenta por cento) e as demais com o adicional de 100% 

(cem por cento). Na Súmula 146 do Tribunal Superior do Trabalho - TST define 
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ainda que o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser 

pago em dobro, sem prejuízo de remuneração relativa ao repouso semanal. A base 

de cálculo da hora extra deve considerar o salário contratual, o valor de 

insalubridade e o valor de adicional noturno em caso de necessidade. 

 

11.4.1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR) 

 

Conforme a Súmula 172 do Tribunal Superior do Trabalho - TST, as horas 

extras habituais têm reflexo no descanso semanal remunerado, sendo que estes 

valores devem estar previstos nas planilhas orçamentarias. De acordo com 

orientações do TCE (2019) o valor do descanso semanal remunerado é realizado 

seguindo estas etapas: 

I. Somam-se o número total de horas extras prestadas pelo trabalhador 
durante o mês; 

II. Divide-se o total de horas extras realizadas pelo número de dias úteis 
do mês, incluindo-se os sábados; 

III. Multiplica-se pelo número de domingos e feriados existente durante 
todo o mês; 

IV. Multiplica-se pelo valor da hora extra. 

Nota: Esse cálculo deve ser feito segregado para horas extras 50%, horas 

extras 100%, horas extras insalubres 50%, horas extras insalubres 100%. 

Lembrando que o DSR sobre o adicional noturno não integra a base de 

cálculo, pois de acordo com a Súmula 60 do TST e a Lei Federal n° 605/1949, já 

considera incluso no salário do empregado mensalista, pois este recebe de forma 

fixa o adicional. 

 

11.5 VALE-TRANSPORTE 

 

O vale-transporte ou auxílio-transporte consiste no fornecimento mensal, pelo 

empregador, das passagens necessárias ao deslocamento do trabalhador de sua 

moradia até o local de suas atividades laborais, bem como para o respectivo retorno. 

O vale-transporte, pago de forma adequada e em atenção ao previsto nas 

convenções coletivas, não integra a base de cálculo de nenhum outro direito dos 



    

 

Página 79 de 154 

trabalhadores. Desse valor, deverá ser descontado 6% do salário base da categoria, 

limitado ao valor dos vales transportes fornecidos, conforme o disposto na Lei 

Federal nº 7.418/1985. 

Não foi considerado custos com vale-transporte neste projeto básico, porém 

havendo despesa por parte da empresa, esta deve ser comprovada com o número 

de funcionários que aderiram ao vale transporte e o custo superior ao desconto do 

funcionário será ressarcido pela contratante. 

 

11.6 VALE-ALIMENTAÇÃO E VALE-REFEIÇÃO 

 

Estes benefícios não estão previstos nas regras da CLT, entretanto, as 

Convenções Coletivas de Trabalho podem conter a previsão desses pagamentos. 

Assim, caso este benefício esteja acordado, seu pagamento passa a ser obrigatório 

por parte das empresas vinculadas a esta Convenção (TCE, 2022). 

O vale-refeição e auxílio-alimentação não integram a base de cálculo de 

nenhum outro direito dos trabalhadores. Esses custos, portanto, devem se 

incorporar ao grupo da mão de obra, na planilha orçamentária do projeto básico, em 

local apartado daquele em que se encontra a base de cálculo dos encargos sociais 

(TCE, 2019). 

A convenção dos motoristas prevê aos empregados, que os mesmos serão 

reembolsados, quando em viagem a serviço, das despesas havidas com 

alimentação (café da manhã, almoço e jantar), estada e banho, em níveis 

adequados, nos limites estabelecidos pelas empresas, observados os valores de 

mercado (Convenção 2021/2022).   

Ainda conforme a convenção, na situação que implique a necessidade de 

refeição fora do domicílio do contrato, de que trata no caput desta cláusula, o 

empregado terá direito ao valor, do prato, conhecido nacionalmente pelo título de 

"Comercial/Buffet", no cardápio dos Restaurantes, no almoço e no jantar. As 

despesas de pernoite, banho e café da manhã terão o tratamento ajustado no caput 

da cláusula (Convenção 2021/2022). 

A convenção dos coletores de resíduos fica estabelecido que as empresas 

concederão à todos os seus empregados – exceto aos lotados em postos de 
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serviços que concedam alimentação no local e aos empregados que não cumpram 

carga semanal superior a 20 horas - conforme regras específicas adiante indicadas, 

o vale-alimentação (mercado) no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais. 

O vale alimentação (mercado) será regulado pelo Programa 

de Alimentação do Trabalhador - PAT e determinará o desconto de 20% (vinte por 

cento) do valor indicado, e poderá ser concedido, em dinheiro ou tíquete ou cartão, 

na periodicidade de 30 dias. 

Neste plano básico foi inclusos o vale refeição dos motoristas e vale 

alimentação dos coletores conforme previsto em lei. As empresas participantes do 

referido certame devem disponibilizar em suas planilhas os gastos com esse 

encargo, se estas oferecerem os dois benefícios (alimentação e refeição). 

 

11.7 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL (EPI’S) 

 

O plano básico destaca a relação de EPI’s e uniformes para cada função 

ocupada pelos trabalhadores e a durabilidade em meses destes equipamentos e de 

cada peça do uniforme. Na literatura não são encontrados muitos dados referentes a 

durabilidade destes materiais, pois no ambiente que estes materiais estão expostos 

é difícil prever com exatidão o tempo de duração destes materiais. 

Durante a vigência do contrato a fiscalização deve registrar todos os gastos 

com EPI e sua duração, dessa maneira para os próximos planos básicos haverá 

parâmetros para utilizar de base, específicos para a realidade do município. 

Os coletores de resíduos estão expostos aos riscos, químico, físico e 

biológico, sendo necessária a proteção em todo o corpo. De acordo com a norma 

regulamentadora NR 06, os principais equipamentos de proteção são: 

● Botinas de Segurança 

O coletor de resíduos está sempre em constante movimento e ao 

levantamento de peso, contato com as partes físicas do caminhão, equipamentos 

cortantes, e perfurantes, umidade e outros fatores. Assim, as botinas devem ter 

proteção contra quedas, perfurações e apresentar conforto para os coletores 

percorrerem o trajeto, as botinas devem possuir biqueira e palmilha de aço. 
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A validade deste material não pode ser levada em consideração para saber a 

duração destes equipamentos, esta depende da finalidade e cuidados que é 

realizado com este material. Assim o mesmo deve passar por vistoria de forma que 

atenda a sua real funcionalidade respeitando a segurança do trabalhador. 

● Luvas de Proteção 

Os coletores de resíduos utilizam as mãos para a coleta de resíduos e estas 

estão expostas a todo tipo de riscos. De acordo com a NR 06 é necessário a 

utilização de luvas para proteção nas mãos, para os profissionais da coleta de 

resíduos sólidos urbanos, esta deve oferecer resistência contra cortes e perfurações, 

contatos com as partes físicas do caminhão, proteção contra objetos cortantes e 

perfurantes e proteção contra agentes químicos e biológicos. Para a coleta de 

resíduos as luvas mais indicadas para a realização do trabalho são as luvas com 

tecido de algodão e revestidas com borracha nitrílica, pois é um EPI resistente e 

confortável, que não prejudica o manuseio de materiais. 

Este tipo de material não tem um prazo de duração concreto, este produto 

depende da finalidade, como exposição a produtos químicos e biológicos, objetos 

perfurantes e cortantes, umidade, calor, entre outros agentes. 

● Protetor solar 

Os coletores estão praticamente todos os dias expostos as radiações solares, 

e as partes expostas aos raios solares podem trazer riscos à saúde do profissional. 

A NR 06 estipula a utilização de protetor solar para proteger as partes do corpo 

exposta. O fator de proteção solar indicado é o FPS 30. 

● Vestimenta de Segurança 

Os coletores de resíduos desenvolvem suas atividades em sua grande parte 

próximo a movimentação de veículos, correndo riscos de acidentes físicos, como 

atropelamentos. A NBR 15.292 define que para trabalhos realizados em meio a 

movimentação de veículos é necessário a utilização de uniformes (Jaqueta em brim, 

camisa, bermudas em brim, capas de chuvas, calça em brim e bonés árabe) com 

faixas refletivas para que aumente a visibilidade junto aos motoristas, bem como a 

utilização de coletes refletivos, o qual ajuda em dias de menor visibilidade (chuva, 

neblina e fumaça), além da visibilidade estes EPI’s protegem o corpo inteiro dos 

demais agentes de risco. 
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A durabilidade deste material é de difícil mensuração, pois o tempo de 

duração dos uniformes está relacionado aos cuidados com o mesmo, além de 

fatores como, agentes externos, entre eles, químico, físico e biológico. A atividade 

de coleta de resíduos sólidos urbanos está exposta aos mais variados riscos e 

exposições, sendo a duração deste material muito variável, dificultando a 

mensuração exata, e na literatura poucos trabalhos são encontrados referente à 

duração destes. Logo, como mencionado anteriormente, teve-se como parâmetro 

outras planilhas orçamentárias e o consumo com EPI’s das empresas que 

atualmente atuam no município na coleta de resíduos. 

Estes equipamentos citados apresentam um prazo de validade, porém não é 

um indício de que estes equipamentos de proteção durem todo este tempo, pois 

como citado, os coletores de resíduos executam seus trabalhos em condições 

severas, entre elas, longas caminhadas, exposição ao sol, chuva, vento, agentes 

químicos, agentes biológicos, dificultando a realização de um tempo exato de 

duração destes equipamentos. 

Os colaboradores estão expostos ao contato direto com matérias orgânicas e 

outros contaminantes que podem estar presentes na massa de resíduos, e estes 

materiais entram em contato com os EPI’s, desta maneira estes materiais de 

proteção devem ser higienizados para evitar contaminações. De acordo com a Lei 

Estadual n° 16.280 determina que as empresas em que o colaborador trabalha em 

contato com agentes nocivos à saúde, é de responsabilidade da empresa a 

higienização dos uniformes de seus empregados. 

Quanto à qualidade dos uniformes e EPI’s, a empresa deve seguir as Normas 

Regulamentadoras e os EPI’s que se apresentarem desgastados devem ser 

substituídos.  

 

11.7.1 FATOR DE UTILIZAÇÃO 
 

Este fator se refere ao tempo que os equipamentos e mão de obra ficam 

envolvidos com a prestação dos serviços contratados. A taxa de utilização é 

dimensionada em função das horas trabalhadas por semana no cumprimento do 

contrato. Se o projeto determinar que o serviço de coleta de resíduos sólidos irá 
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utilizar todas às 44 horas de trabalho semanais dos empregados e da empresa o 

fator de utilização é 100% (TCE, 2019). 

Em municípios de pequeno porte, como o município de Vitorino/PR, o qual a 

jornada de trabalho semanal, foi dimensionada, onde será necessário, 

aproximadamente, toda a jornada de trabalho semanal se considerar as coletas 

convencionais e seletivas, para coleta, transporte e destinação final, o fator de 

utilização é de 100%.   

 

 

12. ENCARGOS SOCIAIS 

 

Encargos sociais são os valores que incidem sobre a folha de pagamento de 

salários dos trabalhadores e tem direitos garantidos pela Constituição Federal de 

1988, na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em leis específicas e nas 

convenções coletivas de trabalho. 

 

12.1 DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

 

Para a obtenção dos valores gastos com os encargos sociais, torna-se mais 

fácil o entendimento separando estes custos em quatro grupos de acordo com suas 

particularidades e sua base de incidência (Grupos: A, B, C e D). Nos próximos itens, 

discrimina-se uma metodologia de cálculo para cada um dos grupos, baseando-se 

em pesquisas na legislação vigente e dados estatísticos disponíveis em fontes 

públicas oficiais. 

No site da Secretaria do Trabalho, é possível encontrar dados consolidados 

no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), e localizar, por 

período e por nível geográfico e setorial, informações relativas ao número de 

admissões, demissões e estoque de trabalhadores. Para cálculo dos encargos 

sociais de serviços de coleta de resíduos sólidos foram analisados dados relativos 

aos últimos 12 meses (CAGED, 2022). 
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Para o cálculo dos encargos sociais, é necessário encontrar alguns 

indicadores. 

Considerando o ano com 360 dias: 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜 =  
(𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝐹𝐼𝑛𝑎𝑙 )

2
 

 

% 𝐷𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 =  
(𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 )

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜
 

 

A taxa de rotatividade no mercado de trabalho nos mostra a velocidade com 

que os empregados são contratados e dispensados em relação ao número total de 

trabalhadores. A taxa é medida pegando a média entre a quantidade de 

trabalhadores contratados e de dispensados em um intervalo de um ano e dividindo-

a pelo estoque médio de empregos do mesmo setor. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
(𝐴𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝐷𝑒𝑠𝑙𝑖𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠)/2

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑜
 

 

A taxa de rotatividade pode ser transformada de índice para quantidade de 

meses, que correspondente ao período médio em que o total de admitidos ou 

demitidos iguala o estoque de colaboradores, ou seja, o tempo em que o número 

total de trabalhadores do setor é inteiramente renovado. A rotatividade temporal 

pode ser calculada da seguinte maneira: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙 =  
12

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
 

 

Estes valores obtidos encontram-se dispostos na planilha orçamentária. 

 

12.1.1 GRUPO A 

 

Os encargos do Grupo A são as contribuições sociais obrigatórias por 

legislação que incidem sobre a folha de pagamento. Abrangem, também, os 

encargos definidos em convenções coletivas de trabalho, quando existirem. É 

importante que os contratantes públicos sigam as convenções regionais de trabalho 
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entre os sindicatos de empregados e empregadores que diferenciam os encargos a 

serem recolhidos em cada município onde é realizado o serviço. Os encargos 

principais, as fundamentações legais e os valores atualizados encontram-se na 

tabela a seguir (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Encargos, fundamentação legal e valores do Grupo A 
 

A - Encargo social Básico Fundamentação Legal % 

A1. Previdência social 
(INSS) 

Art. 22, inc. I, da Lei 8.212/1991 20,00 

A2. Sesi (Serviço   Social   
da Indústria) 

Art. 30 da Lei 8.036/1990 1,50 

A3. Senai (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 

Decreto-Lei 2.318/1986 1,00 

A4. Incra (Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma 
Agrária 

Art. 1°, inc. I, do Decreto-Lei 1.146/1970 0,20 

A5. Sebrae (Serviço de 
Apoio à Pequena e Média 
Empresa) 

Lei 8.029/1990, alterada pela Lei 
8.154/1990 

0,60 

A6. Salário e Educação Art. 3°, inc. I, do Decreto 87.043/1982 2,50 

A7. Seguro Contra 
Acidentes de 
Trabalho (INSS) 

Art. 22, inc. II, alíneas “b” e “c”, da Lei 
8.212/1991 

3,00 

A8. Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) 

Art. 15 da Lei 8.036/1990 e art. 7°, inc. 
III, da Constituição Federal de 1988 

8,00 

Total: 36,8% 

Fonte: TCE/RS (2019). 

 

12.1.2 GRUPO B 

 
Nos encargos sociais do Grupo B, estão os vencimentos pagos aos 

trabalhadores como salário em dias em que não há prestação de serviços. Sobre 

eles, portanto, incidem os encargos básicos do Grupo A (TCE, 2019). 

Para a avaliação dos percentuais do Grupo B, algumas premissas devem ser 

adotadas. Neste cálculo são necessários dados estatísticos do mercado de trabalho, 
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da Previdência Social e da demografia populacional a fim de que os parâmetros 

percentuais obtidos reflitam da melhor forma possível a realidade do mercado de 

mão de obra da coleta de resíduos sólidos. 

Segundo o Art. 130 da CLT, para cada tempo de 12 meses de vigência do 

contrato de trabalho, o colaborador tem direito a férias. Além disso, o artigo 7º, inciso 

XVII, da Constituição Federal estabelece que as férias devem ser remuneradas com, 

pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 

Cabe destacar que, quando o período do vínculo empregatício for superior ao 

período aquisitivo de férias (artigo 130 da CLT), poderá haver férias indenizadas 

correspondentes à fração de dias do ano excedentes ao período aquisitivo. O 

cálculo considerará as férias gozadas no grupo B e as indenizadas no grupo C em 

razão da não incidência das contribuições trabalhistas sobre este último grupo (TCE, 

2019). 

Considerando a rotatividade temporal inferior a 24 meses, utiliza-se a 

seguinte fórmula para cálculo dos encargos sociais referente às férias gozadas: 

𝐹é𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑔𝑜𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =  
[𝐹é𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝑑𝑖𝑎𝑠) +  

1
3  𝐹é𝑟𝑖𝑎𝑠 (𝑑𝑖𝑎𝑠)

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑜 − % 𝐹é𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 

O 13° salário está previsto no artigo 7º, inciso VIII, da Constituição Federal, na 

Lei Federal nº 4.090/1962 e na Lei Federal nº 7.787/1989, as quais também 

asseguram a incidência dos encargos básicos sobre essa parcela. Este vencimento 

mensal é devido a cada ano de efetivo labor e paga, geralmente, em duas parcelas, 

sendo a última no mês de dezembro. Os Encargos relativos ao 13° salário 

correspondem a: 

 

130𝑆𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 =
30𝑑𝑖𝑎𝑠

360𝑑𝑖𝑎𝑠
= 8,33 

 

A Licença paternidade é o tempo de afastamento de 5 dias, sem desconto da 

remuneração, em virtude do nascimento do filho. Possui como fundamentação legal 

o artigo 7°, inciso XIX, da Constituição Federal e o artigo 10, § 1°, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias. 

Em razão de ser rara a participação feminina nas atividades em tela, 

considerou-se 100% de indivíduos do sexo masculino (TCE, 2019). De acordo com o 
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Boletim Estatístico GFIP – Informações Trabalhistas e Previdenciárias segundo 

Declaração das Empresas – Vol. 4, nº 1, do 2° semestre de 2013, 85,03% dos 

homens com vínculo de emprego têm até 49 anos (idade com maior probabilidade a 

solicitar o benefício). 

Para a obtenção do índice referente à licença paternidade, são necessários 

alguns parâmetros intermediários, dentre eles a taxa de natalidade, que é expressa 

pela relação entre indivíduos nascidos em um ano e a população total do país. Para 

o ano de 2010, a taxa de natalidade no país foi de 1,455% e a população masculina 

entre 19 e 49 anos era de 22,9% da população total do PR (IBGE, 2010). Portanto, a 

taxa de nascidos por ano, por população masculina entre 19 e 49 anos, foi de 

1,455% / 22,9%, ou seja, 6,35%. Isso significa que a probabilidade de um 

trabalhador, na referida faixa etária, no PR, vir a requerer a licença paternidade ao 

longo de um ano é de 6,35%. 

 

𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛ç𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
5𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 85,03% ∗ 6,35%

360𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 100
= 0,08% 

 

O número de faltas justificadas (de acordo com as situações definidas no 

artigo 473 da CLT) é um parâmetro de difícil obtenção. Não há registros oficiais de 

estatísticas sobre a média de dias por ano em que os empregados faltam pelos 

motivos legais. 

Em razão dessa dificuldade foi utilizado o mesmo critério sugerido pelo TCE 

(2019), que considerou aceitável o número de 2,96 dias de afastamento por ano por 

funcionário, encontrado no Acórdão TCU nº 1.753/2008, englobando serviços de 

limpeza e conservação. Assim, os encargos relativos ao auxílio acidente de trabalho 

foi de: 

𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 =
2,96𝑑𝑖𝑎𝑠

360𝑑𝑖𝑎𝑠
= 0,82%  

 

De acordo com o Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho AEAT 2020 

(22.1 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação do registro e motivo, 

segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), no estado do 

Paraná - 2018/2020) sobre o CNAE 3811 - Coleta de Resíduos não perigosos, foram 
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303 acidentes de trabalho com CAT registrada em um total de 31.924 no Estado do 

Paraná no ano de 2020, sendo que 0,95% dos vínculos de trabalho com cobertura 

contra riscos decorrentes de acidentes do trabalho foram beneficiados com o auxílio.  

Quando há concessão do benefício pela Previdência Social, significa que o 

empregador já arcou com a remuneração relativa aos 15 dias de ausência ao 

trabalho. Uma vez que há estatística oficial específica do setor, calcula-se: 

 

𝐴𝑢𝑥í𝑙𝑖𝑜 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 =
15𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 0,95%

360𝑑𝑖𝑎𝑠
= 0,039% 

 

O auxílio-doença será pago ao colaborador que ficar incapacitado para o 

trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Pode transcorrer de acidente de trabalho 

ou de qualquer outro motivo não associado à atividade laboral, mas que incapacite o 

trabalhador de realizar sua atividade. Neste subitem, é considerado este último caso, 

ou seja, não acidentário. 

O contratante arca com os custos dos primeiros 15 dias não trabalhados 

sempre que concedido o auxílio-doença. Entretanto, podem ocorrer situações de 

afastamento do trabalhador por um período menor do que 15 dias, o que não entra 

nos dados do auxílio-doença previdenciário. Sendo por motivos de doença e 

justificadas, essas faltas serão pagas pelo empregador (TCE, 2019). 

O número de dias de faltas em função de enfermidades para períodos 

inferiores a 15 dias é bastante variável e não há dados oficiais referente ao assunto. 

Com isso, admite-se, neste estudo, o mesmo critério adotado pelo TCE (2019) na 

orientação técnica serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares para licitação, 

que abrange serviços de limpeza e conservação, sendo aceitável a adoção do 

número de 5,96 dias de afastamento por ano por funcionário. 

𝐴𝑢𝑥í𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑒𝑛ç𝑎 =
5,96𝑑𝑖𝑎𝑠

360𝑑𝑖𝑎𝑠
= 1,66% 

 

12.1.3 GRUPO C 
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Nos encargos sociais do Grupo C, estão os valores que são pagos aos 

colaboradores, mas que não sofrem influência direta dos encargos do Grupo A. Em 

alguns casos, de acordo com o que será visto nos encargos do grupo D, poderá 

haver a reincidência parcial. Estes contêm características predominantemente 

indenizatórias. Para o cálculo desse índice, é preciso conhecer os dados estatísticos 

de duas variáveis do mercado de trabalho: a taxa média de rotatividade e o tempo 

médio de permanência (rotatividade temporal) dos empregados do setor de coleta 

de resíduos sólidos (TCE, 2019). 

De acordo com o artigo 7º, inciso XXI, da Constituição Federal, é direito do 

trabalhador o pagamento de aviso prévio proporcional ao tempo de trabalho, sendo, 

no mínimo, de 30 dias. O assunto também é objeto de capítulo específico na CLT. 

A Lei Federal nº 12.506/2011 que determina que ao aviso prévio de 30 dias 

sejam acrescidos três dias por ano de trabalho prestado pelo colaborador na mesma 

empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. 

O aviso prévio possui dois tipos previstos em lei: indenizado e trabalhado. No 

primeiro caso, previsto no artigo 487, § 1º, da CLT, a falta do aviso prévio por parte 

do empregador dá ao empregado o direito aos vencimentos referentes ao prazo do 

aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. No 

segundo, previsto no artigo 488 da CLT, o empregado realiza as atividades laborais, 

durante o prazo do aviso, horário de trabalho reduzido em 2 horas diárias, sem 

prejuízo do salário integral. 

Adota-se que 100% dos casos de aviso prévio sejam indenizados, pois, 

devido às características da mão de obra e dos serviços realizados na coleta de 

resíduos sólidos domiciliares, não é usual, tampouco prudente, obrigar a realização 

do aviso prévio trabalhado (TCE, 2019). 

Para o cálculo, consideram-se apenas os empregados dispensados sem justa 

causa. Assim, determinada a quantidade de empregados que receberam aviso 

prévio, estabelece-se a proporção destes em relação ao estoque médio de 

empregados, calculando a % de demitidos sem justa causa (TCE, 2019). 

𝐴𝑣𝑖𝑠𝑜 𝑝𝑟é𝑣. 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
[(𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜 ∗ % 𝑑𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎)]

𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑜
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O cálculo dos encargos relativos às férias indenizadas refere-se às férias 

proporcionais e férias não gozadas pagas na rescisão. Como a permanência é 

inferior a 12 meses: 

𝐹é𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =
[𝐹é𝑟𝑖𝑎𝑠(𝑑𝑖𝑎𝑠) + 1/3𝐹é𝑟𝑖𝑎𝑠(𝑑𝑖𝑎𝑠)]

𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑜
 

 
Também é necessário considerar o reflexo das férias indenizadas sobre o 

aviso prévio indenizado: 

 

𝐹é𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑠/ 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜 𝑝𝑟é𝑣𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑑. = %𝑓é𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ %𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜 𝑝𝑟é𝑣𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

 

Para o cálculo dos encargos relativos ao depósito da rescisão se justa causa 

(multa do FGTS) tem como base o artigo 7º, inciso I, da Constituição Federal, no 

artigo 10, inciso I, do ADCT e no artigo 18, § 1º, da Lei Federal nº 8.036/1990, na 

hipótese de despedida sem justa causa, o empregador deverá depositar, na conta 

vinculada do trabalhador no FGTS, o valor igual a 40% do montante de todos os 

depósitos já feitos durante a validade do contrato de trabalho. 

Os depósitos do FGTS são realizados, também, sobre o 13° salário, o 

adicional de 1/3 de férias e o aviso prévio, trabalhado ou não (Súmula 305 do TST). 

A Lei Complementar nº 110/2001 onerou o contratante com mais 10% sobre o 

mesmo montante a título de contribuição social. Assim, a multa total na rescisão sem 

justa causa é de 50%. 

 

𝐷𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑠ã𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 =

[𝑑𝑖𝑎𝑠𝑎𝑛𝑜 + 130𝑆𝑎𝑙. (𝑑𝑖𝑎𝑠) + 1/3𝑓é𝑟𝑖𝑎𝑠(𝑑𝑖𝑎𝑠)]
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ %𝐹𝐺𝑇𝑆 ∗ %𝐹𝐺𝑇𝑆𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎 ∗ %𝐷𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠/𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎

𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑜
 

 

Os encargos relativos à indenização adicional presente no artigo 9º da Lei 

Federal nº 7.238/84 para o cálculo dos encargos relativos à indenização adicional, o 

empregado dispensado sem justa causa, no período de 30 dias que antecede a data 

de sua correção salarial, terá direito à indenização adicional equivalente a um salário 
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mensal, seja ele optante ou não pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). 

A ocorrência de dispensas no citado período é outro dado estatístico de difícil 

obtenção prática. Por simplicidade, considerar-se-á um percentual de 1/12 (8,33%) 

de dispensas que ocorrem no período de 30 dias antecedentes à data de correção 

salarial, admitindo-se uma distribuição uniforme de dispensas ao longo dos meses 

do ano (TCE, 2019). 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎çã𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = [

𝑑𝑖𝑎𝑠𝑚ê𝑠
𝑑𝑖𝑎𝑠𝑎𝑛𝑜𝑠

∗ %𝑑𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑠/ 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎

12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
] 

 

12.1.4 GRUPO D 

 
O Grupo D se refere ao percentual de encargos sociais originado da 

reincidência de um encargo ou grupo de encargos sobre outro. Assim, sobre todos 

os pagamentos realizados em rubricas do Grupo B devem incidir os encargos do 

Grupo A. 

 

𝑅𝑒𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐴 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝐵 = %𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝐴 ∗ %𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝐵 

 

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) entende que não é possível a 

incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. Portanto, 

será considerado que há reincidência somente do FGTS sobre o aviso prévio 

indenizado (TCE, 2019). 

 

𝑅𝑒𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝐹𝐺𝑇𝑆 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜 𝑝𝑟é𝑣𝑖𝑜 = %𝐹𝐺𝑇𝑆 ∗ %𝑎𝑣𝑖𝑠𝑜 𝑝𝑟é𝑣𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

A seguir consta a composição dos encargos sociais: 

Tabela 10: Composição dos Encargos Sociais 

Código Descrição Valor 

A1 INSS 20,00% 

A2 SESI 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 
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A5 SEBRAE 0,60% 

A6 Salário educação 2,50% 

A7 Seguro contra acidentes de trabalho 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 

A SOMA GRUPO A 36,80% 

B1 Férias gozadas 0,00% 

B2 13º salário 8,33% 

B3 Licença Paternidade 0,06% 

B4 Faltas justificadas 0,82% 

B5 Auxilio acidente de trabalho 0,31% 

B6 Auxilio doença 1,66% 

B SOMA GRUPO B 11,18% 

C1 Aviso prévio indenizado 30,47% 

C2 Férias indenizadas 11,11% 

C3 Férias indenizadas s/ aviso previo inden. 3,39% 

C4 Depósito rescisão sem justa causa 2,18% 

C5 Indenização adicional 2,54% 

C SOMA GRUPO C 49,69% 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 4,11% 

D2 
Reincidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado 

2,44% 

D SOMA GRUPO D 6,55% 

 SOMA (A+B+C+D) 104,22% 

 

13. VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
 

Qualquer tipo de bem gera custos, estes valores também ocorrem com 

caminhões e com os compactadores que sofrem influência de custos relativos à 

depreciação, remuneração de capital, manutenção, impostos, seguros, bem como os 

custos com o consumo de combustível, óleos, filtros, lubrificantes, pneus e 

ferramentas (TCE, 2019). 

Um dos principais equipamentos utilizados para a realização da coleta de 

resíduos são os caminhões, e os locais em que o resíduo é armazenado para o 

transporte (compactador). Para ter como base valores dos caminhões e 

equipamentos utilizados, pode ser levantado junto a Tabela FIPE da Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE, 2022), com as características do modelo 

de caminhão que atenda as especificações citadas no estudo de acordo com o 

dimensionamento realizado.    
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13.1 CAMINHÕES E COMPACTADORES 

 

Os veículos utilizados na coleta de Resíduos Domiciliares Urbanos (RSU) são 

compostos normalmente de caminhões compactadores com capacidades entre 10 e 

19 metros cúbicos de capacidade ou, conforme o caso, de caminhões caçamba com 

capacidade entre 5 e 7 metros cúbicos. 

Segundo o TCE (2019) a Tabela FIPE (ano do veículo) deve ser referência de 

preço médio de mercado, e um bom parâmetro para avaliação da depreciação do 

mesmo. 

 

13.1.1 CUSTOS FIXOS 
 

13.1.1.1 Depreciação 
 

Depreciação consiste na perda ou diminuição de valor de um bem decorrente 

de seu uso, do desgaste natural ou de sua obsolescência (avanço tecnológico). Esta 

perda de valor está relacionada proporcionalmente ao prazo de vida útil, em função 

destes bens irem perdendo o seu potencial de prestação de serviços a empresa. 

Depreciação é uma variável ampla que engloba todas as influências que 

afetam os bens materiais ao longo de sua vida útil, acarretando perda de eficiência 

ou desvalorização monetária.  

Na prática, a depreciação equivale à parcela do valor do veículo a ser 

reservada mensalmente durante a sua vida útil para que, ao término desse período, 

seu proprietário tenha juntado os recursos suficientes para substituir o bem por um 

novo similar (TCE, 2019).  

Alguns conceitos são fundamentais para ser avaliados, os quais interferem na 

depreciação do bem: 

 Idade de um bem material é o tempo transcorrido desde que ele foi 
utilizado em serviço até a data da avaliação. 

 Vida útil é o intervalo de tempo contado da data da utilização em serviço 
até o momento em que o serviço realizado pelo bem deixa de ser 
economicamente viável. 

 Vida remanescente é o período contado desde a data da avaliação até a 
data prevista em que o bem deixará de ser economicamente viável. 
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 Valor residual é o valor de um bem ao fim de sua vida útil. 

Desta forma calcula-se a depreciação do bem pela subtração de seu valor, ou 

custo, de aquisição o valor residual do mesmo dividindo pela vida útil em meses 

(TCE, 2022): 

 

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎çã𝑜 =
𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖çã𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝑛0𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

 

Assim, no cálculo da depreciação em contratos relacionados à coleta de 

resíduos sólidos, o método linear fornece um custo fixo mensal, sem alterações ao 

longo do contrato (TCE, 2019). 

Os parâmetros médios para o cálculo da depreciação dos veículos de coleta 

de resíduos sólidos de acordo com a idade do veículo está presente na Tabela 11, a 

seguir. Os dados foram obtidos junto ao manual de orientação técnica para coleta de 

resíduos sólidos domiciliares (TCE, 2019). 

 

Tabela 11: Relação da vida útil do veículo com a média de depreciação 

Vida útil estimada do veículo (anos) Média da depreciação 

1 33,63% 

2 43,13% 

3 48,68% 

4 52,62% 

5 55,68% 

6 58,18% 

7 60,29% 

8 62,12% 

9 63,73% 

10 65,18% 

11 66,48% 

12 67,67% 
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13 68,77% 

14 69,79% 

15 70,73% 

Fonte: TCE/RS (2019). 
 

Conforme TCE (2022), com base em estudos, considera-se uma vida útil de 

dez anos e um valor residual de 35% para composição do custo de referência, 

desde que os veículos não trabalhem por mais de 16 horas diárias. 

Por esse método, a quota ou parcela de depreciação mensal será constante 

ao longo da vida útil do bem. Para calculá-la, subtrai-se do custo de aquisição do 

veículo o valor residual do mesmo, e divide-se o resultado pela vida útil admitida, em 

meses. 

Para a licitação não é necessário à utilização de um caminhão novo, a mesma 

taxa de depreciação pode ser utilizada para caminhões usados até o limite de dez 

anos de uso (vida útil admitida), pois o método é linear no tempo, assim quando 

ultrapassar o limite de vida útil o valor da taxa de depreciação deve ser retirado da 

planilha de custos. A depreciação do compactador segue os mesmos índices 

utilizados para depreciação do caminhão. 

 

13.1.1.2 Remuneração de Capital 
 

Os valores de juros sobre o capital imobilizado para o desenvolvimento da 

atividade devem ser levados em consideração na planilha de custos. Estes 

representam o custo incidido pelo empresário pelo fato de aplicar, num negócio 

específico, seu dinheiro ou valores obtidos com terceiros. As despesas com juros 

correspondem ao lucro de um investimento de valor igual do equipamento ao longo 

de sua vida útil, a qual depende do valor residual do equipamento (TCE, 2019). 

A obtenção dos juros tem como parâmetro o conceito de investimento médio 

(Im) e na taxa de juros do mercado (I): 

 

𝐽𝑚 =
𝐼𝑚 ∗ 𝐼

12
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𝐼𝑚 = (𝑉𝑜 − 𝑉𝑟) ∗ (
𝑛 + 1

2 ∗ 𝑛
) + 𝑉𝑟 

Em que: 

𝑚 – Remuneração de Capital Mensal. 
𝐼 – Taxa de seguros do mercado (Utilizado 
a Taxa SELIC) 

𝑉0 – Valor inicial do bem 
𝑉𝑟 – Valor residual do bem 
𝑛 – Vida útil do bem em anos 
 

Na planilha orçamentária da licitação foi considerado o preço de veículos 

novos para não limitar a disputa, porque o preço global determinado por ela será 

respeitado o preço máximo admissível na licitação. Caso o licitante assuma, na sua 

proposta, que não utilizará veículos novos, o valor (𝑉0) sobre o qual deverá incidir a 

remuneração do capital é o valor do bem depreciado até a data da proposta. A Taxa 

Selic foi utilizada de janeiro de 2021 a maio de 2022, sendo de 12,75% ao ano 

(BANCO CENTRAL,2022). 

 

13.1.1.3 Impostos e Seguros 
 

No projeto básico considera-se os custos dos impostos que são pagos 

anualmente referente aos veículos e equipamentos. No licenciamento de veículos 

devem ser considerados as parcelas sobre o: 

 Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA), Lei Estadual 
n° 14.260/2003 do estado do Paraná; 

De acordo com a Lei n° 14.260/2003 no seu Art. 3° e 4° define a porcentagem 

incidente sobre o veículo referente ao IPVA: 

Art. 3º - A base de cálculo do IPVA é o valor venal do veículo automotor, 
observando-se: 

I - no caso de veículo novo, o valor total constante do documento fiscal de 
aquisição, incluído o dos opcionais e acessórios; 

Art. 4º - As alíquotas do IPVA são: I - 1% (um por cento) para: a) ônibus, 
micro-ônibus, caminhões e quaisquer outros veículos automotores 
registrados no Departamento de Trânsito do Paraná - DETRAN/PR, ou 
cadastrados na Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná - SEFA/PR, na 
categoria aluguel ou espécie carga, conforme classificação do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN; 

 Seguro DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos 
Automotores de Via Terrestre), Lei Federal n° 6.194/1974; 

O DPVAT é tabelado todo ano pelo Conselho Nacional de Seguros Privados 

(CNSP), mas nesse ano este valor está isento de pagamento.  
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 Expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRVL) 
DETRAN/PR; 

O valor do CRVL é tabelado todo ano pelo DETRAN/PR, o qual deve ser 

consultado. 

 Seguros contra terceiros; 

Devido à administração pública também ter responsabilidade sobre os 

serviços de coleta, e eventualmente causar algum dano a terceiros, é necessário, a 

aquisição de seguros contra terceiros. A dificuldade em realizar os orçamentos com 

seguros de caminhões novos, está na falta do documento para concretizar a cotação 

com maior precisão, para se ter uma base do valor gastos com seguros, foram 

realizados orçamentos somente com o modelo e ano do veículo, dessa maneira 

pode haver variações de valores na prática. 

Os parâmetros de cobertura utilizados foram de R$ 100.000,00 para danos 

materiais e corporais e R$ 20.000,00 para danos morais, morte e invalidez. 

 

13.1.2 CUSTOS VARIÁVEIS 
 

Os custos variáveis se referem aos consumos com combustível, óleos, filtros, 

lubrificantes e pneus. Os serviços de coleta de resíduos apresentam peculiaridades 

que dificultam a obtenção de parâmetros de consumo (TCE, 2019). As variáveis 

sofrem interferências originadas das particularidades do município, entre elas 

densidade populacional, relevo, tipo e condições dos pavimentos, trânsito e a 

necessidade de coleta em zona rural. 

Ao longo do prazo e execução do contrato, o consumo dos equipamentos 

deverá ser avaliado nas rotas de coleta, o que irá ajudar na elaboração de projetos 

básicos e planilhas orçamentárias a partir de custos observados na prática. Em 

veículos de coleta de resíduos sólidos domiciliares, os consumos são estimados em 

função da quilometragem rodada. 

 

13.1.2.1 Combustível 
 

O preço do combustível foi verificado junto a Agência Nacional de Petróleo 

(ANP) a qual registra os valores cobrados para o combustível, na qual foi verificado 
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que os valores do óleo diesel S10 para o município de Pato Branco/PR, município 

próximo a Vitorino/PR, registrou na semana de 01/05/2022 à 07/05/2022, o valor 

médio de R$ 6,593 o litro de óleo diesel S10. O valor adotado deve estar presente 

na planilha orçamentária. 

Para adequação à realidade local, os dados relativos aos consumos de 

combustível foram estabelecidos em virtude de algumas características do 

município, como: densidade populacional concentrada em alguns pontos, relevo 

regular e poucos desníveis foram observados, os pavimentos de modo geral se 

apresentaram boas, coleta na zona rural, boa parte da rota é em rodovia e o 

caminhão. 

Desta maneira foi estabelecida uma autonomia de 2,5 km/litro de consumo de 

óleo diesel S10 para o caminhão de coleta orgânica e seletiva. Para se ter uma base 

foi conferido junto a empresa que coleta resíduos, o valor gasto com combustíveis, a 

mesma mencionou um gasto de 3,0 km/litro com a utilização de um caminhão toco 

com um compactador de 15 m³. 

As empresas que irão participar da licitação, devem propor os seus consumos 

reais, sendo que o fiscal do contrato poderá verificar o consumo real dos veículos 

durante a vigência do contrato, e estabelecer novos valores de consumo desde que 

justificados. 

 

13.1.2.2 Óleos, filtros e lubrificantes 

 

As manutenções dos caminhões, como as trocas de óleo, filtros e as 

lubrificações, são previstas pelos fabricantes, ou a intervalos de quilometragem 

rodada ou horas de serviço. Para realizar este controle deve-se estar atento às 

recomendações dos fabricantes, pois, tem impacto na vida útil dos veículos e reduz 

a necessidade de manutenção corretiva, a qual implica em aumento dos custos do 

serviço (TCE, 2019). 

Para a estimativa dos consumos, foram observadas as especificações do 

manual do fabricante. Além disso, os preços unitários foram obtidos através de 

pesquisas de mercado para o modelo de caminhão utilizado de referência. 
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Quanto ao uso do óleo de motor e conforme manual do fabricante, o óleo 

10w40 sintético é o padrão, sendo que a troca deve ser realizada a cada 20.000 km 

em uso severo.  

 

13.1.2.3 Pneus 
 

Os pneus empregados para coleta de resíduos têm vida útil menor do que o 

determinado pelo fabricante. A importância da recapagem é relevante, devido a esta 

técnica, a vida útil dos pneumáticos podem ser prolongadas, desde que feito de 

acordo com os padrões exigidos (TCE, 2019). As condições para avaliação da 

conformidade para o serviço de reforma de pneus estão dispostas na Portaria nº 

444/2010 e Portaria nº 365/2015, ambas do INMETRO. 

O desgaste dos pneus é de difícil mensuração, pois depende das estradas, 

modo de operação, entre outros fatores. Segundo Portaria n° 554 do INMETRO, o 

limite de recapagem é seis meses. 

Para os pneus do caminhão que fará coleta dos resíduos no município de 

Vitorino/PR foi considerado uma vida útil de 60.000 km, sendo o somatório do tempo 

da vida útil dos pneus novos e no mínimo duas recapagens. O pneu empregado é o 

275/80R22,5, mas cada empresa deve elaborar sua proposta de acordo com o 

manual do veículo próprio. 

Lembrando que estes dados devem ser verificados na prática, e serem 

ajustados conforme a necessidade, esta estimativa ainda teve a pesquisa em outros 

serviços realizados na coleta de resíduos. 

 

13.1.2.4 Manutenção 
 

Nos gastos referentes à manutenção dos veículos de coleta, devem ser 

remunerados os serviços relativos às manutenções preventivas e corretivas, as 

quais devem ser realizadas com certa periodicidade, bem como os custos com 

lavagem dos equipamentos. A operação em regime crítico causa uma rapidez no 

desgaste dos veículos utilizados na coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos 

(TCE, 2019). 
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Uma prática de orçamentação usualmente adotada é a proporcionalidade da 

quilometragem rodada (R$/km rodado), de acordo com dados levantados pelo TCE 

(2019), no estado do Rio Grande do Sul, o custo de manutenção por km rodado em 

contratos de coleta de resíduos sólidos urbanos foi em média de R$ 0,74/km.  

O total de percurso diário é de 117,98 km, totalizando 2477,58 km/mês. 

Sendo, 1533,74 km/mês para o resíduo convencional (orgânico e rejeitos) e 943,84 

km/mês para coleta seletiva (recicláveis). 

Esses valores se referem ao total de percurso dentro das rotas de coleta, 

cabendo os valores gastos para chegar até o lugar de início da coleta e retorno para 

descarregamento ser descritos pelas empresas licitantes em suas planilhas 

orçamentárias, a qual deve retratar a real distância que a mesma se encontra do 

ponto de coleta. 

 

13.2 FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO 

 

Na construção do orçamento para coleta de resíduos sólidos, deve-se 

considerar os custos com ferramentas para auxiliar os coletores e motoristas, como 

a inclusão de recipiente para água, pá e vassoura. A durabilidade destes materiais é 

estimada, pois não se encontra na literatura dados referentes a estas ferramentas, 

que tem sua vida útil atrelada ao modo de utilização. 

 Apenas é possível identificar a data de validade, porém o ambiente de 

trabalho a qual estes materiais serão inseridos acaba por reduzir a vida útil desses 

bens. A adesivagem do veículo não foi dimensionada neste plano básico, pois 

geralmente estes caminhões serão utilizados em outras cidades. Algum gasto maior 

que este deve ser previsto nas despesas administrativas no BDI. 

 

13.3 MONITORAMENTO DO VEÍCULO 

 

Os gastos referentes aos custos com monitoramento não foram 

dimensionados neste projeto básico. Em realmente necessidade deste equipamento 

deve ser analisado e apresentada as reais necessidade para instalação e 

manutenção dos equipamentos. 
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13.4 ATERRO SANITÁRIO 

 

As empresas participantes do certame de coleta de resíduos orgânicos e 

recicláveis e transporte é também responsável pela destinação final do mesmo, seja 

em aterro da própria empresa ou de empresa terceirizada. Os custos com a 

disposição final devem estar presentes na planilha orçamentária. Se a empresa não 

tiver aterro, e destinar o resíduo para outra empresa deve estar atento para a 

reincidência do BDI. O valor médio por tonelada deve estar presente na planilha 

orçamentária. 

 

 

14. BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS 
 

 

O BDI – Bonificações e Despesas Indiretas, é a taxa correspondente às 

despesas indiretas, impostos e lucro que, aplicada sobre o custo direto, resulta no 

preço do serviço. 

A fórmula de aplicação do percentual de BDI para cálculo do preço do serviço 

é: 

 

𝑃𝑣 = 𝐶𝐷 ∗ (1 + 𝐵𝐷𝐼) 

 

Em que: 
𝑃𝑉 – Preço de venda 

𝐶𝐷 – Custos diretos 

𝐵𝐷𝐼 – Benefícios e despesas indiretas 

 

Os custos diretos correspondem a todas as partes do preço que podem ser 

identificados e quantificados na planilha orçamentária. A exigência de todos os 

custos quando da confecção de orçamentos para a contratação de obras e serviços 

de engenharia está expressa na Lei Federal nº 8.666/1993. Assim, o (BDI) é um 

componente relevante dos custos relativos à prestação de serviços de coleta de 

resíduos sólidos urbanos, e sua descrição deve fazer parte nos anexos do edital e 

nas propostas das licitantes (TCE, 2019). 
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O BDI é composto pelas despesas financeiras, administração central, 

impostos, lucro, seguros, garantia e riscos. 

 

14.1 DESPESAS FINANCEIRAS 

 
As despesas financeiras são custos provenientes do capital decorrente da 

necessidade de financiamento exigida pelo fluxo de caixa do serviço (TCE, 2019). 

São gastos que incidem sempre que os gastos acumulados forem maiores em 

relação às receitas acumuladas, sendo correspondentes à perda monetária 

decorrente da diferença entre o dia de efetivo desembolso e a data do recebimento 

da medição dos serviços. De acordo com o TCE (2019), a taxa SELIC é a mais 

adequada para a remuneração desse encargo, a qual está em 12,75% ao ano no 

mês de maio de 2022. 

As despesas financeiras são calculadas pela seguinte fórmula: 

 

𝐷𝐹 = (1 + 𝐼)𝐷𝑈⁄
252 − 1 

 

Em que: 
 

𝐷𝐹 – Despesas financeiras 
𝐼 – Taxa de juros anual (Adotado a taxa 
SELIC) 

𝐷𝑈 = Média de dias úteis entre data de 
pagamento prevista no contrato e a data 
final do período de adimplemento da 
parcela 

 

Para as despesas financeiras foi adotado 30 dias para o 𝐷𝑈, pois somente 

alguns itens são necessários antes do recebimento dos valores mensais. 

 

14.2 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 
A taxa referente a administração central (despesas administrativas) é o custo 

indireto relativo às atividades de gerência da empresa, departamentos e todos os 

demais custos que são divididos entre os diferentes contratos celebrados pela 

mesma empresa. 
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A divisão da administração central é influenciada pelos mais variados fatores, 

custo direto do contrato, despesas administrativas com mão de obra indireta, 

despesas com técnicos, bem como as taxas junto a fiscalização. 

Esse é um custo referente a cada empresa e depende de cada contrato 

consolidado, é muito difícil calculá-lo sem o conhecimento das particularidades da 

contratada, o que dificulta a elaboração do orçamento-base da licitação. 

Como este valor é particular de cada empresa, foi seguido a sugestão do TCE 

(2019), o qual em pesquisa realizada em contratos no LicitaCon (2016), verificou que 

a faixa de administração central ficou entre 2,97% e 6,27%, assim pode-se 

considerar o valor médio de 5,08%. 

 

14.3 LUCRO 

 
Lucro é o valor que o empresário obtém pela prestação de um serviço. Essa 

remuneração está atrelada a um prêmio ou gratificação que a Gestão Pública está 

disposta a pagar pela realização de determinada atividade ou entrega de um certo 

produto exigido no momento em que houve a afirmação de um contrato entre as 

partes. 

Na elaboração de orçamento para a aquisição de serviços, o gestor público 

deve definir o percentual de lucro com apoio nas alíquotas médias exercidas no 

mercado. O percentual de lucro praticado nos contratos de serviços de coleta de 

resíduos sólidos encontrados no sistema LicitaCon (2016) alcançou o valor médio de 

10,85%, com uma variação entre 7,78% e 13,55% (TCE, 2019). 

Para este projeto básico considera-se a orientação do TCE (2019) e estipula-

se um lucro nessa faixa como parâmetro do ganho da empresa que presta serviço 

no município, atualmente, que é de 10,00%. 

 

14.4 SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 

 
Os gastos relacionados a seguros, sempre que exigidos no edital, devem ser 

descritos na planilha orçamentária. Se não exigidos no edital, a licitante pode optar 

por assegurar a frota de veículos, esse valor poderá aparecer no BDI da licitante. A 

garantia do contrato está descrita no artigo 56 da Lei Federal n° 8.666/1993, que 
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concede poder à Administração Pública para exigi-la. Essa é uma cobrança 

discricionária da Administração que precisa ser incluída no ato de convocação. 

Assim, as garantias e os seguros são gastos que derivam das obrigações 

presentes nos editais de licitação e necessitam ser descritos em partes, mediante a 

estimativa do custo que poderá incidir sobre os licitantes. 

Conforme estabelecido no Acórdão 2.622/2013 do TCU, e por estes custos 

não serem comumente descritos nas planilhas orçamentárias dos serviços de coleta 

de resíduos sólidos urbanos, foi adotado o valor médio sugerido pelo TCE (2019). 

 

14.5 IMPOSTOS 

 
Os impostos que recaem sobre a receita bruta de um serviço de coleta de 

resíduos e que são implantados no BDI, compreendem o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS), o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição 

Social para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). 

 

14.5.1 ISS 
 

Segundo consta na Constituição Brasileira de 1988, o ISS é de jurisdição dos 

municípios e do Distrito Federal e tem como evento de incidência a prestação de 

serviços determinados pela Lei Complementar n° 116/2003. Em contratações de 

serviços públicos, dois temas necessitam ser verificados pela Administração Pública 

para o cálculo da incidência do ISS na prestação de serviços: a demarcação do local 

onde o serviço será executado e a definição da base de cálculo e da taxa a ser 

acatada no faturamento do serviço realizado, de acordo com a legislação municipal 

vigente (TCE, 2019). 

Ainda o Art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, relata que o ISS de 

serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos é devido ao município em 

que o serviço é realizado. Assim, na elaboração dos orçamentos que envolvam, ao 

mesmo tempo os serviços de coleta e destinação final de resíduos, sendo o destino 

final em outro município, é importante que os valores sejam descritos 

separadamente de maneira a permitir a aplicação do percentual de ISS que compete 

ao município onde o serviço é prestado (TCE, 2019). 
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O ISS deve se limitar a um percentual entre o mínimo de 2% e o máximo de 

5% de acordo com a legislação tributária do município em que o serviço será 

prestado. Na Lei Complementar n° 20 de dezembro de 2018 (Código Tributário (CT) 

do município de Vitorino/PR) estabelece para empresas coletoras de resíduos um 

percentual de 3,0% de ISS. Lembrando que se a licitante tiver uma alíquota maior 

devido ao seu regime, deve cotar e comprovar, de acordo com a legislação. 

 

14.5.2 PIS/COFINS 
 

A legislação tributária determina que esses tributos têm como referência de 

cálculo a receita bruta ou o faturamento mensal, assim percebido o total das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classificação contábil (artigos 2º e 3º da Lei Federal nº 9.718/1998 e artigo 1º da Lei 

Federal nº 10.833/2003). 

Em função da existência de dois regimes de tributação com taxas de 

apuração diferentes, para o evento de licitações de serviço de coleta de resíduos 

sólidos, recomenda-se a adoção das seguintes formas para cálculo do orçamento-

base: 

Quando o valor anual estimado do contrato for menor do que o limite para a 

tributação pelo regime de incidência não cumulativa, deve-se utilizar as alíquotas do 

regime cumulativo (0,65% PIS e 3% COFINS); 

Quando o valor anual estimado do contrato for maior do que o limite para a 

tributação pelo regime de incidência não-cumulativa, utilizar as alíquotas do regime 

não- cumulativo (1,65% PIS e 7,6% COFINS). 

No caso deste plano básico a remuneração não é grande, as alíquotas 

adotadas foram de 0,65% para o PIS e de 3,0% para o COFINS, este valor 

considerando que a licitante esteja no regime de incidência não cumulativa. Em caso 

de alíquota maior, a licitante deve comprovar e cotar de acordo com a legislação. 

 

 

14.5.3 SIMPLES NACIONAL 
 

Segundo TCE (2019), o Simples Nacional é um método de arrecadação 

agregada dos seguintes tributos: 
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 IRPJ;  

 IPI;  

 CSLL;  

 COFINS;  

 PIS/Pasep;  

 Contribuição Patronal Previdenciária, CPP, a cargo da pessoa jurídica 
de que trata o artigo 22 da Lei Federal nº 8.212/1991;  

 ICMS; 

 ISS (artigo 13 da Lei Complementar nº 123/2006). 

 

O Simples Nacional é aplicado a microempresas (ME) e a empresas de 

pequeno porte (EPP), este sistema possibilita trocar a aplicação individualizada de 

cada uma dessas taxas por uma alíquota sobre o total do rendimento bruto anual. O 

percentual aplicado diferencia-se em função do setor econômico e é progressivo em 

função da receita bruta recebida pelas empresas. 

Nas atividades de coleta de resíduos sólidos, as taxas do Simples Nacional 

estão previstas no Anexo III da Lei Complementar nº 123/2006. Ainda, as empresas 

optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas do pagamento de alguns 

impostos estabelecidos pela União, como as contribuições devidas a Serviços 

Sociais Autônomos e as relativas ao salário-educação e contribuição sindical 

patronal, de que trata o Art. 240 da Constituição Federal, as quais não estão 

incluídas no sistema de recolhimento integrado (artigo 13, § 3º, da Lei 

Complementar nº 123/2006). 

Na preparação das propostas de preços, considera-se que a composição de 

BDI das ME’s e EPP’s contratadas pela Administração Pública deve prever taxas 

ajustadas àquelas as quais a empresa está forçada a observar, segundo as taxas 

contidas no Anexo III da Lei Complementar n° 123/2006. 

Assim, não é possível a empresa incluir na composição de encargos sociais 

de sua proposta, os custos relativos aos impostos dispensados de recolhimento, 

como aqueles previstos no artigo 13, § 3º, da referida Lei Complementar. Esse é o 

juízo do TCU presente no Acórdão 2.622/2013 do TCU Plenário (TCE, 2019). 

A fim de evitar que um licitante consiga ser beneficiado de maneira indevida, 

no período anterior à assinatura dos contratos, deve-se verificar a qualificação de 

ME ou EPP das empresas vencedoras da licitação. 
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14.6 FÓRMULA DO BDI 

 
De acordo com o Acórdão 2.622/2013 do TCU/Plenário, a fórmula mais 

apropriada para a avaliação do BDI é: 

 

𝐵𝐷𝐼 =
[1 + (𝐴𝐶 + 𝑅 + 𝑆 + 𝐺)] ∗ (1 + 𝐷𝐹) ∗ (1 + 𝐿)

1 − 𝑇
− 1 

Em que: 

𝐴𝐶 – Taxa representativa das despesas 
de rateio da administração central 

𝑅 – Taxa representativa de riscos 

𝑆 – Taxa representativa de seguros 
𝐺 – Taxa representativa de garantias 
𝐷𝐹 – Taxa representativa das despesas 
financeiras 

𝐿 – Taxa representativa do lucro ou 
remuneração 

𝑇 – Taxa representativa da incidência de 
tributos 
Esta é a fórmula do BDI que foi utilizado 
para determinação do custo com o 
mesmo. 
 
 

14.7 BDI REFERENCIAL 

 
A Tabela 12 recomenda taxas de referência para a composição do BDI de 

contratos de serviços de coleta de resíduos sólidos. As alíquotas tabeladas foram 

determinadas a partir dos valores praticados em contratos cadastrados no sistema 

LicitaCon (2016) encontrados pelo TCE (2019), os valores recomendados nesse 

plano básico foram nessa faixa. 

O BDI não pode ser considerado isoladamente para o julgamento das 

propostas dos licitantes. Alguma empresa poderá oferecer uma proposta com BDI 

maior ao presente no orçamento referencial e, mesmo assim, proporcionar um preço 

global menor do que o de seus adversários. 

 

 

Tabela 12: BDI referencial para a coleta de resíduos sólidos urbanos 

Parcela do BDI 1 ° Quartil Média 3° Quartil 

Administração central 2,97% 5,08% 6,27% 

Seguros, riscos e Garantias 0,86% 1,33% 1,71% 

Lucros 7,78% 10,85% 13,55% 
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Impostos 

PIS/COFINS 

No orçamento-base, adotar 3,65%. Se o valor 
estimado anual da licitação for superior ao limite 
para tributação pelo lucro presumido, adotar 
9,25%. Na proposta, cada licitante deverá 
informar e comprovar a alíquota de acordo com o 
seu regime de tributação 

ISS De 2% a 5%, conforme legislação municipal. 

BDI Total 21,43% 27,17% 33,62% 
 

Fonte: TCE/RS (2019). 

 

 

15. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL 
 

A fiscalização e a gestão são dois importantes métodos de ação na atividade 

de acompanhamento dos contratos administrativos. A gestão e a fiscalização podem 

ser realizadas por colaborador público ou comissões de fiscalização designados por 

ato administrativo do próprio município. 

São princípios que regem essas atividades de avaliação contratual a 

transparência, a motivação, a eficiência, entre outros. 

 

15.1 GESTÃO 

 

Gestão é o trabalho administrativo que compreende toda a análise da 

documentação confeccionada pelo fiscal e pela empresa contratada, bem como 

eventuais solicitações de alterações no projeto ou no contrato, prorrogações, 

aditivos, penalização por falhas do contratado, entre outras. 

No desenvolvimento dessas atividades, é função do gestor de contratos: 

 Zelar pela eficácia do contrato; 

 Comunicar-se com o fiscal e com o contratado; 

 Impulsionar o processo, inclusive no que abrange à elaboração dos 
aditivos contratuais. 

 

15.2 FISCALIZAÇÃO 
 

Fiscalização é a conferência pontual, ação especializada e técnica, que 

solicita uma avaliação in loco da quantidade e da qualidade de bens, serviços ou 
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obras realizadas em cada passo do contrato. Abrange a comprovação da 

configuração de execução do contrato e dos seus prazos. As necessidades de 

alteração, prorrogação, penalização por falhas do contratado, de equilíbrio 

econômico-financeiro, entre outras, são estabelecidas pelo fiscal e conduzidas ao 

gestor do contrato. 

No desenvolvimento das funções do fiscal, é sua ação: 

 Cuidar pela eficiência do contrato; 

 Agir com pró-atividade; 

 Atentar para os acontecimentos em tempo hábil; 

 Conservar registros próprios e protocolar de todos os acontecimentos 
do contrato; 

 Resolver dificuldades dentro da sua área de jurisdição, lembrando que 
o fiscal não pode aplicar penalidades. 

A participação da fiscalização é uma ferramenta indispensável ao 

administrador na conservação do interesse público. Em vista da necessidade de 

acompanhamento das atividades contratadas, o fiscal necessita ser técnico com 

atribuições específicas para o desenvolvimento do cargo. Nos contratos de coleta de 

resíduos sólidos urbanos, a habilitação profissional deverá ser nas áreas de 

engenharia civil, engenharia sanitária e engenharia ambiental. 

A opção das duas funções necessita ressaltar determinados critérios, sendo 

que tanto o gestor quanto o fiscal devem: 

 Pertencer aos grupos da administração; 

 Não ser da equipe de licitação; 

 Ter capacidade técnica para o desenvolvimento do cargo; 

 Possuir uma boa reputação ético-profissional. 
 

 

15.3 PRINCIPAIS PONTOS DE CONTROLE NOS CONTRATOS DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Os critérios definidos no projeto básico, na proposta contratada e no referente 

contrato necessitarão se conservar no decorrer do mesmo. É de responsabilidade do 

gestor e do fiscal do contrato conferir, de maneira ininterrupta, se tais exigências 

estão sendo realizadas na esfera de suas atribuições. Caso oposto, poderão ser 

aplicadas as medidas dispostas no contrato, garantidos o contraditório e a ampla 

defesa, sempre com apoio no devido processo legal a ser verificado. 
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A montagem dos grupos de trabalho tanto o aspecto qualitativo como o 

quantitativo necessitará ser constantemente examinada pela fiscalização in loco. 

Cabe a gestão, como elemento inicial de verificação de que a contratada, na forma 

da lei, possui os empregados determinados no projeto básico, necessitará, 

mensalmente, exigir cópia das Guias de Recolhimento de FGTS e de Informações à 

Previdência Social (GFIP’s) alusivas às contratações. O edital deverá determinar que 

a contratada deve prover mensalmente as informações relacionadas à folha de 

pagamento, GFIP’s, comprovantes de vale-refeição e transporte, para fins de 

liquidação dos pagamentos. 

Cabe à fiscalização confirmar se a relação de EPI’s está sendo entregue e 

efetivamente utilizada pelos colaboradores envolvidos na prestação dos serviços 

contratados, ainda cabe fiscalizar se estes equipamentos atendem às normas 

técnicas pertinentes. 

Em relação à frota utilizada na prestação dos serviços, a fiscalização deverá 

estar sempre verificando a quantidade e as características dos veículos, idades, 

consumo de combustível, pneus e outros insumos, despesas com manutenção, 

seguros e licenciamento. 

A troca de veículos por outro de idade diferente poderá incidir na eliminação 

do pagamento mensal motivado pela depreciação, de acordo com o determinado no 

projeto básico. Destaca-se que a taxa de consumo de combustível dos veículos e a 

extensão da rota, que é plenamente mensurável, determinam a quantidade de 

combustível previsto no projeto básico e que remunerará mensalmente, uma vez 

licitado e contratado o serviço, a empresa vencedora do certame. 

A fiscalização deve realizar o controle dos gastos com pneus comparando a 

realidade observada durante a realização do trabalho com as condições informadas 

no projeto básico e na proposta contratada. Os custos com manutenção dos 

veículos são definidos junto à proposta contratada e deverão ser estabelecidas em 

R$ por km. É de responsabilidade da fiscalização determinar a comprovação de 

todos os gastos financeiros realizados pelo prestador dos serviços referente à 

manutenção preventiva e corretiva dos veículos. Para a fiscalização ter acesso aos 

dados de consumos financeiros da empresa prestadora dos serviços, deve ser 

determinado também junto ao edital. 
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É dever da fiscalização conferir se os veículos estão com seus licenciamentos 

em dia e se estão cobertos por todos os seguros que o projeto básico determinou. 

Para melhor qualificar as futuras contratações, a fiscalização deverá verificar o 

número de dias que cada um dos veículos utilizados na prestação dos serviços 

deixa de operar por quaisquer que sejam os motivos (necessidade de manutenção 

preventiva e/ou corretiva, de trocas de pneus, de troca de óleo, etc.). 

Com esses dados e com o decorrer da execução contratual, a fiscalização 

poderá montar um índice percentual médio que cada veículo deixa de operar. Este 

indicador irá determinar um valor estimado para a frota reserva, nas contratações 

futuras, de forma a definir o montante financeiro mais justo possível para ambos os 

lados da relação contratual. 

A obrigação de se observar a quantidade de resíduos coletados, 

independentemente do tipo de contratação é de extrema importância sendo de 

responsabilidade do fiscal. A quantidade de resíduos coletados será necessária 

para: 

 Acatar aos requisitos do artigo 19, inciso XIII, da Lei Federal nº 
12.305/2010; 

 Atestar, com apropriada precisão, os valores a serem pagos para a 
contratada, caso o pagamento seja em função da quantidade de 
resíduos coletados; 

 Auxiliar na confecção dos próximos projetos básicos; 

 Auxiliar futuros dimensionamentos dos veículos e dos itinerários de 
coleta; 

 Auxiliar na confecção de propostas técnicas em torno da necessidade 
de se buscar alterações contratuais que visem equilibrar a equação 
econômica inicialmente determinada. 

É responsabilidade da fiscalização exigir que a contratada mantenha a licença 

ambiental para a destinação final dos resíduos com prazo de validade não expirado, 

bem como outras licenças exigidas pela legislação. 

 

16. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

A contratada deve possuir registro na entidade profissional competente de 

acordo com o art. 30, da Lei n° 8.666/93, os serviços de manejo de resíduos sólidos 

são serviços de engenharia, assim torna-se necessário a exigência do registro junto 

ao devido Conselho de Classe, e com respectiva emissão de documento de 
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responsabilidade técnica, com atribuição para a atividade em questão. A exigência 

de capacidade técnico-operacional tem por objetivo a comprovação de que a 

licitante já participou de contrato de coleta de resíduos sólidos e verificando se a 

empresa possui mão de obra, equipamentos e materiais, condizentes com a 

realização do trabalho. 

A vistoria dos equipamentos e a propriedade dos mesmos devem ser 

verificadas antes da ordem de início dos serviços, pois a falta de equipamentos 

declarado na proposta pode culminar em rescisão contratual, bem como as demais 

penalidades. 

 

 

17. PENAS E DEVERES 
 

Durante o contrato, a licitante estará sujeita às seguintes penalidades, o qual 

se admite a ampla defesa e os recursos previstos em lei. Advertência por escrito, 

quando houver irregularidades de pequena gravidade, entre elas: 

● Realizar a coleta com os veículos em inadequado estado de conservação, 

pneus, acessórios, equipamentos, lataria, entre outros; 

● Utilizar caminhão com idade superior ao limite estabelecido neste projeto 

básico; 

● Executar, durante os horários de serviço, com os equipamentos e/ou com a 

mão de obra, outros serviços que não estejam previstos no contrato; 

● Não realizar a limpeza do material que acaba ficando solto nas vias públicas 

por ação de catadores ou animais; 

● Permitir que os colaboradores executem as atividades sem uniformes ou sem 

os EPI’s determinados no projeto básico; 

● Não dispor de equipamentos, coletores e motoristas conforme descrito no 

plano básico; 

● Iniciar os serviços fora dos horários determinados no projeto básico ou sem 

autorização do responsável pelo contrato; 

● Ato ou omissão, por dolo ou culpa, venha causar danos a municipalidade, 

independente da obrigação da contratada em reparar os danos. 

● Infringir qualquer lei nos três níveis de jurisdição. 
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● Não respeitar a fiscalização; 

● Atrasar o início da prestação do serviço; 

 As multas serão aplicadas: 

● No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 

contratada multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 

● Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de 

Vitorino/PR, poderá garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as 

sanções previstas no artigo nº. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que no caso de 

multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato limitado a 10% 

do valor contratual; 

● Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o 

contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização 

expressa da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 

15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras 

sanções contratuais. 

● Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão 

da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, 

por culpa da contratada, ocorrer a suspensão, e se for o caso, 

descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Vitorino 

Estado do Paraná pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

● Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da 

administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 

prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

Além das disposições contidas neste projeto básico, a contratada estará 

sujeita às seguintes obrigações: 
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● Realizar o ressarcimento de danos pessoais ou materiais causados por seus 

funcionários em serviço, ocasionados a terceiros ou ao patrimônio público, no 

prazo máximo de 10 dias, contados da notificação ou comunicação efetuada 

pela fiscalização; 

● Receber a todas as solicitações feitas pelo fiscal para o fornecimento de 

informações e dados sobre os serviços relacionados a mão de obra e 

segurança do trabalho, dentro dos prazos estipulados e de acordo com a 

CLT; 

● Realizar o serviço de forma silenciosa e ordeira; 

● Lavar semanalmente os veículos e equipamentos em serviço; 

● Andar com os veículos, de forma a causar o mínimo empecilho ao trânsito dos 

demais veículos, procurando sempre facilitar a ultrapassagem; 

● Realizar treinamento de direção defensiva para os motoristas, e treinamento 

de reciclagem, sempre que necessário; 

● Disponibilizar ao fiscal do contrato uma cópia do CRLV do veículo utilizado no 

serviço prestado; 

● Coletar os resíduos depositados nas lixeiras e na ausência destas junto ao 

passeio público e logradouro. Não será permitido a colocação 

(amontoamento) do lixo nas vias públicas, estacionamentos, garagem, etc. 

 

 

18. FATURAMENTO 
 

A remuneração pela prestação dos serviços de coleta convencional (orgânico, 

rejeitos, entre outros resíduos úmidos) e seletiva do material reciclável será feito 

mensalmente, de acordo com as equipes disponibilizadas. A verificação dos 

serviços, para efeito de faturamento e cobrança, será efetuada com base nas 

equipes fornecidas (motorista e quatro coletores). Será monitorada a efetividade da 

coleta, os trechos e as frequências estabelecidas, tendo sempre com base os preços 

contratados através do processo licitatório. Este acompanhamento será realizado 

por servidor público. 
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19. PLANILHA DE CUSTOS DA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E 
RECICLÁVEIS E TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL 

 

A partir dos levantamentos e informações apresentadas, foi elaborado um 

modelo básico de planilha orçamentária para a licitação. A planilha disponibilizada 

baseou-se no TCE do estado do Rio Grande do Sul, bem como as orientações para 

confecção deste Plano Básico. Para o desenvolvimento da planilha de custos, foram 

utilizadas as variáveis que contemplam tais despesas, classificadas como custos 

fixos e custos variáveis. Neste projeto básico foram estimados dados para coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos, sendo: 

 A estimativa de resíduos gerada no município; 

 A guarnição composta por quatro coletores e um motorista; 

 Utilização de um caminhão com compactador de 15 m³ ou 19 m³ para a 
coleta e transporte de resíduos do município até o aterro sanitário; 

 O número de viagens estimado até a destinação final é de, 
aproximadamente, 21 vezes por mês, sendo destes em média, 13 para 
coleta convencional e 8 para coleta do material reciclável; 

 E a quantidade de resíduo depositada no aterro. 

A partir dos levantamentos e das informações apresentadas no plano básico, 

a rota de coleta foi de 117,98 km por dia de coleta, sendo que a distância para 

chegar até o início da coleta e o retorno após o término da mesma, não foram 

determinados neste projeto, sendo que as empresas que participarem do certame, 

devem verificar suas reais distâncias até o ponto de coleta, pois o município não 

conta com uma área de transbordo ou aterro sanitário na área do município. 

A quantidade mensal de resíduos é, em média, 112,37 toneladas, destas 

96,23 toneladas de resíduos orgânicos e rejeitos e 16,14 toneladas de resíduos 

recicláveis. O caminhão coletor é do tipo compactador, porém a empresa poderá se 

utilizar de outros veículos que atendam a necessidade de transporte, principalmente 

a coleta de resíduos recicláveis, a qual pode ser realizado com caminhão baú, desde 

que avaliados e justificados os custos com a nova metodologia de coleta 

empregada. O custo com a disponibilização final do resíduo fica a cargo da empresa 

vencedora do certame. 

A presente licitação será realizada com a previsão de uma quilometragem de 

240 km/dia de coleta totalizando, 5.040 km/mês, sendo destes 3120 km/mês 

despendidos para coleta convencional e 1920 km/mês para a coleta do material 
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reciclável, mais as distâncias percorridas pelos veículos para chegar ao local de 

coleta, bem como o seu retorno ao aterro sanitário ou centro de segregação. 

A prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos será realizada pelo 

valor global dos serviços, a possibilidade de se contratar por meio de itens 

separados (convencional ou reciclável e destinação final) inviabilizaria uma gestão 

adequada, uma vez que possibilita o surgimento de vários contratos para objetos 

similares, dificultando um controle adequado dos mesmos, sendo necessário gastos 

a mais com o quadro de funcionários do município para realização desta tarefa e 

gerando custos para a administração municipal. 

O projeto básico realizado definiu que os serviços da coleta até o aterro 

sanitário e os custos do aterro sanitário seriam realizados de forma conjunta, 

englobando todos os serviços de coleta orgânica, seletiva, transporte do lixo 

domiciliar até o aterro sanitário e a devida destinação para cada material. 

 

 

 

 

 

 

20. TERMO DE REFERÊNCIA 
 

A finalidade do Edital é a contratação de empresa especializada para 

prestação de serviço de coleta convencional, seletiva, transporte e de destinação 

final de resíduos sólidos urbanos (orgânico e reciclável), produzidos no município de 

Vitorino/PR. 

É de responsabilidade da contratada admissão de mão de obra suficiente ao 

desempenho dos serviços contratados, a obrigatoriedade com os direitos legais dos 

trabalhadores e danos causados por seus colaboradores ao patrimônio público ou a 

outras pessoas. 

É dever da contratada obter e manter atualizadas todas as licenças 

ambientais necessárias para a prestação dos serviços contratados, pagar os 

vencimentos prescritos em lei, executar todas as despesas decorrentes de leis 

trabalhistas e que digam respeito ao serviço contratado, custear as despesas 
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operacionais, de combustível, manutenção, material de segurança, uniformes, 

peças, acessórios, motoristas e ajudantes e manter as ART’s e registros no órgão de 

classe, sempre vigentes. 

A contratada deverá realizar a destinação final dos resíduos sólidos urbanos, 

gerados no município de Vitorino/PR em que: 

 Os resíduos coletados no município serão encaminhados ao aterro 
sanitário da contratada ou por esta destinado; 

 A destinação final dos resíduos sólidos urbanos deverá ser realizada 
em aterro sanitário licenciado, e com licença emitida pelo órgão 
competente. Devendo a licitante indicar a capacidade para recebimento 
da quantidade média gerada pelo município, estimada em, 
aproximadamente, 96,23 toneladas/mês. 

 A quantidade de resíduos depositados no aterro sanitário deverá ser 
comprovada por meio de relatórios e tickets de pesagem, preenchidos 
de forma eletrônica; 

 Todos os custos com a destinação final serão de responsabilidade da 
contratada; 

 A quantidade mensal de resíduos não é fixa, podendo sofrer alterações 
no decorrer do período, em virtude dos hábitos da população. 

 A disposição do rejeito deverá ser feita em aterro específico com 
impermeabilização e lagoa de decantação de chorume. O material 
orgânico puro poderá ser aproveitado para a compostagem e os 
resíduos recicláveis podem ser reaproveitados através da triagem. 

A frequência e horário dos serviços realizados no aterro sanitário para 

atendimento da demanda do transporte dos resíduos sólidos será de 

responsabilidade da contratada. O fiscal acompanhará e fiscalizará o cumprimento 

de todas as disposições e obrigações do presente contrato, conforme segue: 

 O fiscal manterá o controle em relação às quantidades e, 
particularmente, à qualidade dos serviços executados, a fim de 
possibilitar a aplicação das penalidades previstas; 

 A empresa contratada deverá fornecer todos os dados relativos à 
execução dos serviços, em caso de descumprimento corre o risco de 
sofrer penas de aplicação de sanções e multas; 

 A contratada deve permitir ao fiscal do município acesso às suas 
dependências, possibilitando o exame de instalações, dos 
equipamentos, do pessoal e do material, fornecendo quando solicitado, 
todos os dados e elementos referentes aos serviços; 

 A fiscalização do contrato, a ser exercida pela contratante, ocorrerá 
para preservar o interesse público; 

 O prazo de vigência do contrato deverá ser de 12 meses, a contar de 
sua assinatura, podendo ser renovado, até o limite de 60 meses, com 
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anuência do contratado, se houver interesse de ambas as partes, de 
acordo com a Lei nº 8.666/1993; 

 A contratada terá o prazo de até 05 dias após a emissão da ordem de 
serviço pelo município para iniciar a prestação do serviço, sob pena de 
aplicação das penalidades; 

 O prazo de início poderá ser prorrogado, no máximo, pelo mesmo 
período, desde que seja feito de forma motivada, solicitado por escrito 
e durante o transcurso do referido prazo. 

O pagamento será referente à coleta, transporte e destinação final do resíduo 

da coleta convencional e seletiva, transporte e destinação final, este será pago todo 

mês após prestação dos serviços e a apresentação da nota fiscal, acompanhada da 

planilha de medição e atestado do fiscal do contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No século em que repercute o desenvolvimento expansivo da globalização, a 

preocupação relacionada com a degradação ambiental promovida por uma variada 

gama de atividades econômicas importantes e imprescindíveis, mas que podem 

causar significativos impactos sobre os ecossistemas, nos obriga a expandir o 

conhecimento sobre a atual situação do entorno bem como os limites a serem 

respeitados, movimentando assim, uma série de segmentos técnicos e científicos, 

envolvendo profissionais da área ambiental e indústrias onde existem 

remanescentes nativos. 

O planejamento e ações sustentáveis, incluindo a conscientização de que 

eventuais custos adicionais deverão ser absorvidos em benefício de uma 

minimização da agressão ambiental, devem ser incluídos na cultura empresarial e 

social do país e do mundo. 
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A planilha orçamentária que está apresentada como exemplo a ser seguido 

com dados pela empresa participante da licitação pode não conter alguns gastos 

que não foram previstos, e os mesmos devem ser acrescentados e apresentados 

pela empresa. 

Em última instância, esperamos que o projeto possa definir a realidade 

municipal, bem como das condições a serem aplicadas, a fim de produzirmos 

resultados tangíveis que reconciliem a continuidade do desenvolvimento com a 

garantia de preservação do meio ambiente. 

Concluída a vistoria, se for constatado que foram realizadas todas as 

exigências contratuais, o responsável municipal pelo contrato emitirá a “Ordem de 

Início dos Serviços”, onde será estipulada a data do início das atividades. 
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ANEXO I – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS COLETA CONVENCIONAL 
 

Planilha de custos para Resíduo Convencional (Orgânico e Rejeito) 
SEGUNDA- FEIRA, QUARTA-FEIRA E SEXTA-FEIRA 

 

1. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Planilha de Composição de Custos 

 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Descrição do Item Custo 
(R$/mês) 

% 

1.     Mão de Obra              14.661,56  22,95% 
1.1 Coletor Turno Dia                9.667,98  15,14% 
1.2 Motorista Turno Dia                3.393,58  5,31% 
1.3 Vale Transporte                            -    0,00% 
1.4 Vale – Refeição (Diário)                            -    0,00% 
1.5 Auxílio Alimentação (Mensal)                1.600,00  2,50% 
2.     Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual                1.105,72  1,73% 
3.     Veículos e Equipamentos              18.560,23  29,06% 
3.1 Veículo Coletor Compactador 15m³              18.560,23  29,06% 
3.1.1 Depreciação                2.107,53  3,30% 
3.1.2 Remuneração do Capital                2.885,81  4,52% 
3.1.3 Impostos e Seguros                    516,09  0,81% 
3.1.4 Consumos                8.464,40  13,25% 
3.1.5 Manutenção                2.870,40  4,49% 
3.1.6 Pneus                1.716,00  2,69% 
4.    Ferramentas e Materiais de Consumo                      18,60  0,03% 
5.    Disposição Final (Aterro Sanitário)              23.188,54  36,30% 
6.    Benefícios e Despesas Indiretas – BDI                6.342,34  9,93% 
PREÇO MENSAL COM A COLETA              63.876,99  100% 

 

QUANTITATIVOS 

Mão de Obra Quantidade 

1.1 Coletor Turno Dia  4 

1.2 Motorista Turno Dia 1 

TOTAL DE MÃO DE OBRA 5 

  

Veículos e Equipamentos Quantidade 

3.1 Veículo Coletor Compactador 15m³ 1 
 

 

FATOR DE UTILIZAÇÃO 0,60 
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Planilha de custos para Resíduo Convencional (Orgânico e Rejeito) 
SEGUNDA- FEIRA, QUARTA-FEIRA E SEXTA-FEIRA 

 

ORÇAMENTO DETALHADO  

 

1. MÃO DE OBRA  
 
1.1 Coletor Turno Dia   

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Piso da Categoria mês 1 1.464,70 1.464,70  

Horas Extras (100%) hora 1 13,32 -  

Horas Extras (50%) hora 1,03 9,99 10,29  

Descanso Semanal Remunerado 
(DSR) – hora extra  

R$ - 
- 6,17 

 

Adicional de Insalubridade % 40 1.228,46 491,38  

Total 1.972,54 

Encargos Sociais % 104,22 1.972,54  2.055,78   

Total Por Coletor 4.028,32 

Total do Efetivo Homem 4 4.028,32 16.113,29   

Fator de Utilização 0,60 9.667,98  

 
1.2 Motorista Turno Dia  

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Piso da Categoria Mês  1 2.253,10 2.253,10  

Horas Extras (100%) Hora 1 20,48 -  

Horas Extras (50%) Hora 1,03 15,36 15,82  

Descanso Semanal Remunerado 
(DSR) – hora extra  

R$ - 
- 9,49 

 

Adicional de Insalubridade % 40 1.227,82 491,13  

Total     2.769,55 

Encargos Sociais % 104,22 2.769,55 2.886,42   

Total Por Motorista     5.655,97  

Total do Efetivo Homem 1  5.655,97  5.655,97   

Fator de Utilização 0,60 3.393,58  

 
1.3 Vale Transporte 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Vale Transporte - - - -  

Dias Trabalhados por mês - - - -  

Coletor - - - -  

Motorista - - - -  

 
 
1.4 Vale Refeição (diário) 

Discriminação Unidade Quantidade Custo Subtotal Total 
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unitário (R$) 

Coletor - - - -  

Motorista - - - -  

 
1.5 Auxílio Alimentação (mensal) 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Coletor Unidade 4 400,00 1.600,00  

Motorista - -  - -  

 

CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA (R$/MÊS) 14.661,56 

 
2. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
2.1 Uniformes e EPI´s para coletor  
 

Discriminação Unidade Durabilidade 
(meses) 

Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Jaqueta com reflexivo (NBR 
15.292) 

Unidade 2 190,00 95,00  

Calça  Unidade 1 59,70 59,70  

Camiseta Unidade 1 42,90 42,90  

Boné Unidade 3 15,00 5,00  

Botina de segurança c/ palmilha 
aço  

Par 3 69,90 23,30  

Meia de algodão com cano alto Par ½ 8,66 17,32  

Capa de chuva amarela com 
reflexivo 

Unidade 3 25,90 8,63  

Colete Reflexivo  Unidade 2 45,00 22,50  

Luva de proteção Unidade 1/3 29,00 85,29  

Protetor Solar FPS 30 frasco 1 22,00 22,00  

Higienização de uniformes e 
EPI´s 

R$ mês 1 35,00 35,00  

Total do Efetivo Homem 4 416,65 1.666,59  

Fator de Utilização 0,6 999,95 

 
2.2 Uniformes e EPI´s para motorista 
 

Discriminação Unidade Durabilidade 
(meses) 

Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Jaqueta com reflexivo (NBR 
15.292) 

Unidade  4 190,00 14,87  

Calça  Unidade 3 69,70 23,23  

Camiseta Unidade 2 42,90 21,45  

Boné Unidade 6 15,00 2,50  

Botina de segurança c/ palmilha 
aço  

Par 6 69,90 11,65  

Capa de chuva amarela com 
reflexivo 

Unidade 2 25,90 12,95  
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Protetor Solar FPS 30 Frasco 1 22,00 22,00  

Higienização de uniformes e 
EPI´s 

R$ mês 1 35,00 35,00  

Total do Efetivo Homem 1 176,28 176,28  

Fator de Utilização 0,60 105,77 

 

CUSTO MENSAL COM UNIFORMES E EPI´S (R$/MÊS) 1.105,72 

 

3. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  
 
3.1 VEÍCULO COMPACTADOR DE 15 M² 
 
3.1.1 Depreciação  

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo de aquisição do chassis  Unidade 1 541.681,00 541.681,00  

Vida útil do chassis Anos 10    

Idade do veículo Anos 0    

Depreciação do chassis % 65,18 541.681,00 353.067,68  

Depreciação mensal veículos 
coletores  

Mês 120 353.067,68 2.942,23  

Custo de aquisição do compactador  Unidade 1 105.000,00 105.000,00  

Vida útil do compactador  Anos 10    

Idade do compactador Anos 0    

Depreciação do compactador % 65,18 105.000,00 68.439,00  

Depreciação mensal do 
compactador 

Mês 120 68.439,00 570,33  

Total por veículo      

Total da frota Unidade 1 3.512,56 3.512,56  

Fator de Utilização 0,6 2.107,53 

 
3.1.2 Remuneração do Capital  

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo do chassis  Unidade 1 541.681,00 541.681,00  

Taxa de juros anual nominal  % 12,75    

Valor do veículo proposto (V0) R$ 541.681,00    

Investimento médio total do chassis R$ 379.176,70    

Remuneração mensal do capital 
do chassis 

R$  4.028,75 4.028,75  

Custo do compactador Unidade 1 105.000,00 105.000,00  

Taxa de juros anual nominal  % 12,75    

Valor do compactador proposto (V0) R$ 105.000,00    

Investimento médio total do 
compactador 

R$ 73.500,00    

Remuneração mensal de capital 
do compactador 

R$  780,94 780,94  

Total por veículo      
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Total da frota Unidade 1 4.809,69 4.809,69  

Fator de Utilização 0,6 2.885,81 

 
3.1.3 Impostos e Seguros  

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

IPVA Mês 12 5.416,81 5.416,81  

Licenciamento e seguro obrigatório Mês 12 105,00 105,00  

Seguro contra terceiros Mês 12 4.800,00 4.800,00  

Impostos e Seguros mensais  Mês 1 10.321,81 860,15  

Fator de Utilização 0,6 516,09 

 
 
3.1.4 Consumos 
 

Quilometragem mensal (km/mês) 3120,00 

  

Discriminação Unidade Consumo Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo de óleo diesel/km rodado LT 2,5  R$ 6,59    

Custo mensal com óleo diesel  KM 3120,00  R$ 2,64   R$ 8.228,06   

Custo de óleo do motor/ 1.000km 
rodados 

1000km 1  R$ 28,75    
 

Custo mensal com óleo do motor KM 3120,00  R$ 0,03   R$ 89,70   

Custo de óleo da transmissão /1.000km 1000km 1  R$ 0,01     

Custo mensal com óleo de transmissão KM 3120,00  R$ 0,01   R$ 42,12   

Custo de óleo hidráulico/1.000km 1000km 1  R$ 0,01     

Custo mensal com óleo hidráulico LT 3120,00  R$ 0,01   R$ 42,12   

Custo de graxa/ 1.000km rodados 1000km 1  R$ 50,00     

Custo mensal com graxa  PT 3120,00  R$ 0,02   R$ 62,40   

Custo com consumos/km rodado R$ / KM    R$ 2,71   R$ 8.464,40   

 
3.1.5 Manutenção 
 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo de manutenção dos caminhões  R$ / KM 3120,00 0,92 2.870,40  

     2.870,40 

 
3.1.6 Pneus 
 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo do jogo de pneus 275/75 R22,5 Unidade 10 1.900,00 19.000,00  

Número de recapagens por pneu  Unidade 2    

Custo de recapagem Unidade 20 700,00 14.000,00  

Custo jog. Compl. + 2 recap./km 
rodado 

KM 60.000 33.000,00 0,55  

Custo mensal com pneus KM 3120,00 0,55 1716,00  
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  1716,00 

 

CUSTO MENSAL COM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (R$/MÊS) 18.560,24 

 
4. FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO 
 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Recipiente térmico para água (5L) Unidade 0,17 35,01 5,95  

Pá de concha  Unidade 0,25 43,00 10,75  

Vassoura Unidade 1 31,00 31,00  

Fator de Utilização 0,6 18,60 

 

CUSTO MENSAL COM FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO (R$/MÊS) 18,60 

 

5. DISPOSIÇÃO FINAL (ATERRO SANITÁRIO) 
 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo com disposição final dos 
resíduos (Aterro) 

Ton 96,23 240,97 23.188,54  

  23.188,54 

 

CUSTO MENSAL COM DISPOSIÇÃO FINAL (ATERRO SANITÁRIO) (R$/MÊS) 23.188,54 

 

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/MÊS) 57.534,66 

 
 
6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 
 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Benefícios e despesas indiretas  % 26,19 24.216,65 6.342,34  

Fator de Utilização  6.342,34 

 

CUSTO MENSAL COM BDI (R$/MÊS) 6.342,34 

 

PREÇO MENSAL TOTAL (R$/MÊS) 63.877,01 

 

Quantidade média de resíduos coletados por mês (toneladas) 96,23 

 
 

PREÇO POR TONELADA COLETADA (R$/tonelada) 663,80 
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ANEXO II – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS COLETA SELETIVA 
 

Planilha de custos para Coleta Seletiva (Recicláveis) 
SEGUNDA- FEIRA E SEXTA-FEIRA 

 

2. COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Planilha de Composição de Custos 

 

ORÇAMENTO SINTÉTICO 

Descrição do Item Custo (R$/mês) % 
1.     Mão de Obra              10.297,78  32,06% 
1.1 Coletor Turno Dia                6.435,91  20,04% 

1.2 Motorista Turno Dia                2.261,87  7,04% 
1.3 Vale Transporte                            -    0,00% 
1.4 Vale – Refeição (Diário)                            -    0,00% 
1.5 Auxílio Alimentação (Mensal)                1.600,00  4,98% 
2.     Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual                   737,15  2,30% 
3.     Veículos e Equipamentos              11.704,22  36,44% 
3.1 Veículo Coletor Compactador 15m³              11.704,22  36,44% 
3.1.1 Depreciação                1.405,02  4,37% 
3.1.2 Remuneração do Capital                1.923,88  5,99% 
3.1.3 Impostos e Seguros                    344,06  1,07% 
3.1.4 Consumos                5.208,86  16,22% 
3.1.5 Manutenção                1.766,40  5,50% 
3.1.6 Pneus                1.056,00  3,29% 
4.    Ferramentas e Materiais de Consumo                      12,40  0,04% 
5.    Disposição Final (Aterro Sanitário)                3.023,51  9,41% 
6.    Benefícios e Despesas Indiretas – BDI                6.342,34  19,75% 
PREÇO MENSAL COM A COLETA              32.117,40  100% 

 

QUANTITATIVOS 

Mão de Obra Quantidade 

1.3 Coletor Turno Dia  4 

1.4 Motorista Turno Dia 1 

TOTAL DE MÃO DE OBRA 5 

  

Veículos e Equipamentos Quantidade 

3.1 Veículo Coletor Compactador 15m³ 1 
 

 

FATOR DE UTILIZAÇÃO 0,40 
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Planilha de custos para Coleta Seletiva (Recicláveis) 
SEGUNDA- FEIRA E SEXTA-FEIRA 

 

ORÇAMENTO DETALHADO  

 

1. MÃO DE OBRA  
 

1.1 Coletor Turno Dia   

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Piso da Categoria Mês 1 1.464,70 1.464,70  

Horas Extras (100%) Hora 1 13,32 -  

Horas Extras (50%) Hora 1,03 9,99 10,29  

Descanso Semanal Remunerado 
(DSR) – hora extra  

R$  
- - 4,11 

 

Adicional de Insalubridade % 40 1.226,40 490,56  

Total    1.969,66  

Encargos Sociais % 104,22 1.969,66   2.052,78   

Total Por Coletor     4.022,44   

Total do Efetivo Homem 4 4.022,44 16.089,77   

Fator de Utilização 0,4 6.435,91  

 
1.2 Motorista Turno Dia  

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Piso da Categoria Mês 1 2.253,10 2.253,10  

Horas Extras (100%) Hora 1 20,48 -  

Horas Extras (50%) Hora 1,03 15,36 15,82  

Descanso Semanal Remunerado 
(DSR) – hora extra  

R$ - 
- 6,33 

 

Adicional de Insalubridade % 40 1.234,15 493,66  

Total    2.768,91  

Encargos Sociais % 104,22 2.768,91 2.885.76  

Total Por Motorista    5.654,67  

Total do Efetivo Homem 1 5.654,67 5.654,67  

Fator de Utilização 0,4 2.261,87 

 
1.3 Vale Transporte 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Vale Transporte - - - -  

Dias Trabalhados por mês - - - -  

Coletor - - - -  

Motorista - - - -  

 
1.4 Vale Refeição (diário) 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 
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Coletor - - - -  

Motorista - - - -  

 
1.5 Auxílio Alimentação (mensal) 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Coletor Unidade 4 400,00 1.600,00  

Motorista - - - -  

 

CUSTO MENSAL COM MÃO DE OBRA (R$/MÊS) 10.297,78 

 
2. UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  
 
2.1 Uniformes e EPI´s para coletor  
 

Discriminação Unidade Durabilidade 
(meses) 

Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Jaqueta com reflexivo (NBR 
15.292) 

Unidade 2 190,00 95,00  

Calça  Unidade 1 59,70 59,70  

Camiseta Unidade 1 42,90 42,90  

Boné Unidade 3 15,00 5,00  

Botina de segurança c/ palmilha 
aço  

Par 3 69,90 23,30  

Meia de algodão com cano alto Par ½ 8,66 17,32  

Capa de chuva amarela com 
reflexivo 

Unidade 3 25,90 8,63  

Colete Reflexivo  Unidade 2 45,00 22,50  

Luva de proteção Unidade 1/3 29,00 85,29  

Protetor Solar FPS 30 frasco 1 22,00 22,00  

Higienização de uniformes e 
EPI´s 

R$ mês 1 35,00 35,00  

Total do Efetivo Homem 4 416,65 1.666,59  

Fator de Utilização 0,4 666,64 

 
2.2 Uniformes e EPI´s para motorista 
 

Discriminação Unidade Durabilidade 
(meses) 

Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Jaqueta com reflexivo (NBR 
15.292) 

Unidade  4 190,00 14,87  

Calça  Unidade 3 69,70 23,23  

Camiseta Unidade 2 42,90 21,45  

Boné Unidade 6 15,00 2,50  

Botina de segurança c/ palmilha 
aço  

Par 6 69,90 11,65  

Capa de chuva amarela com 
reflexivo 

Unidade 2 25,90 12,95  

Protetor Solar FPS 30 frasco 1 22,00 22,00  
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Higienização de uniformes e 
EPI´s 

R$ mês 1 35,00 35,00  

Total do Efetivo Homem 1 176,28 176,28  

Fator de Utilização 0,4 70,51 

 

CUSTO MENSAL COM UNIFORMES E EPI´S (R$/MÊS) 737,15 

 
3. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  
 
3.1 VEÍCULO COMPACTADOR DE 15 M² 
 
3.1.1 Depreciação  

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo de aquisição do chassis  Unidade 1 541.681,00 541.681,00  

Vida útil do chassis Anos 10    

Idade do veículo Anos 0    

Depreciação do chassis % 65,18 541.681,00 353.067,68  

Depreciação mensal veículos 
coletores  

Mês 120 353.067,68 2.942,23  

Custo de aquisição do compactador  Unidade 1 105.000,00 105.000,00  

Vida útil do compactador  Anos 10    

Idade do compactador Anos 0    

Depreciação do compactador % 65,18 105.000,00 68.439,00  

Depreciação mensal do 
compactador 

Mês 120 68.439,00 570,33  

Total por veículo      

Total da frota Unidade 1 3.512,56 3.512,56  

Fator de Utilização 0,4 1.405,02 

 
3.1.2 Remuneração do Capital  

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo do chassis  Unidade 1 541.681,00 541.681,00  

Taxa de juros anual nominal  % 12,75    

Valor do veículo proposto (V0) R$ 541.681,00    

Investimento médio total do chassis R$ 379.176,70    

Remuneração mensal do capital 
do chassis 

R$  4.028,75 4.028,75  

Custo do compactador Unidade 1 105.000,00 105.000,00  

Taxa de juros anual nominal  % 12,75    

Valor do compactador proposto (V0) R$ 105.000,00    

Investimento médio total do 
compactador 

R$ 73.500,00    

Remuneração mensal de capital 
do compactador 

R$  780,94 780,94  

Total por veículo      

Total da frota Unidade 1 4.809,69 4.809,69  

Fator de Utilização 0,4 1.923,88 
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3.1.3 Impostos e Seguros  

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

IPVA Mês 12 5.416,81 5.416,81  

Licenciamento e seguro obrigatório Mês 12 105,00 105,00  

Seguro contra terceiros Mês 12 4.800,00 4.800,00  

Impostos e Seguros mensais  Mês 1 10.321,81 860,15  

Fator de Utilização 0,4 344,06 

 
 
3.1.4 Consumos 
 

Quilometragem mensal (km/mês) 1920,00 

  

Discriminação Unidade Consumo Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo de óleo diesel/km rodado LT 2,50  R$ 6,59    

Custo mensal com óleo diesel  KM 943,84  R$ 2,64   R$ 5.063,42  

Custo de óleo do motor/ 1.000km 
rodados 

LT 1,00 
 R$ 28,75    

 

Custo mensal com óleo do motor KM 943,84  R$ 0,03   R$ 55,20   

Custo de óleo da transmissão /1.000km LT 1,00  R$ 0,01     

Custo mensal com óleo de transmissão KM 943,84  R$ 0,01   R$ 25,92   

Custo de óleo hidráulico/1.000km LT 1,00  R$ 0,01     

Custo mensal com óleo hidráulico LT 943,84  R$ 0,01   R$ 25,92   

Custo de graxa/ 1.000km rodados PT 2,6  R$ 50,00     

Custo mensal com graxa  PT 943,84  R$ 0,02   R$ 38,40   

Custo com consumos/km rodado R$ / KM   R$ 2,71   R$ 5.208,86   

  5.208,86 

 
3.1.5 Manutenção 
 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo de manutenção dos caminhões  R$ / KM 1920,00 0,92 1.766,40  

  1.766,40 

 
3.1.6 Pneus 
 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo do jogo de pneus 275/75 R22,5 Unidade 10 1.900,00 19.000,00  

Número de recapagens por pneu  Unidade 2    

Custo de recapagem Unidade 20 700,00 14.000,00  

Custo jog. Compl. + 2 recap./km 
rodado 

KM 60.000 33.000,00 0,55  

Custo mensal com pneus KM 1920,00 0,55 1056,00  

  1.056,00 
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CUSTO MENSAL COM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (R$/MÊS) 11.704,22 

 
4. FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO  
 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Recipiente térmico para água (5L) Unidade 0,17 35,01 5,95  

Pá de concha  Unidade 0,25 43,00 10,75  

Vassoura Unidade 1 31,00 31,00  

Fator de Utilização 0,4 12,40 

 

CUSTO MENSAL COM FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO (R$/MÊS) 12,40 

 
5. DISPOSIÇÃO FINAL  
 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Custo com disposição final dos 
resíduos  

Ton 16,14 187,33 3.023,51  

Fator de Utilização  3.023,51 

 

CUSTO MENSAL COM DISPOSIÇÃO FINAL (R$/MÊS) 3.023,51 

 

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/MÊS) 25.775,05 

 
6. BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI 
 

Discriminação Unidade Quantidade Custo 
unitário 

Subtotal Total 
(R$) 

Benefícios e despesas indiretas  % 26,19 24.216,65 6.342,34  

Fator de Utilização  6.342,34 

 

CUSTO MENSAL COM BDI (R$/MÊS) 6.342,34 

 

PREÇO MENSAL TOTAL (R$/MÊS) 32.117,39 

 

Quantidade média de resíduos coletados por mês (toneladas) 16,14 

 
 

PREÇO POR TONELADA COLETADA (R$/tonelada) 1.989,93 
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ANEXO III – PLANILHA DE COLETA RESÍDUOS ORGÂNICOS 2021 
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ANEXO IV – PLANILHA DE COLETA – RESÍDUOS RECICLÁVEIS 2021 
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ANEXO V – OFÍCIO CADASTRO DE HABITANTE NO MUNICÍPIO 
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ANEXO VI – MAPAS DE VITORINO/PR 
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