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ANEXO II 

PROJETO BÁSICO: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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1. CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE 

MANAUS  

1.1. Objetivos: 

Para a implantação e operação do novo Sistema de Gestão de Resíduos de 

Manaus, a SPE juntamente com o PODER CONCEDENTE devem ter como 

objetivos principais: 

� Aplicar uma visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que 

considere as variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, 

tecnológicas e de saúde pública; 

� Promover mudanças efetivas de curto, médio e longo prazo nos 

serviços de valorização e tratamento de resíduos no município de 

Manaus, atingindo os objetivos propostos pela Lei Federal No. 

12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

� Implementar modelos inovadores no sistema de destinação final dos 

resíduos sólidos, que atendam a critérios tecnológicos, locacionais, 

ambientais e sociais estabelecidos. 

2. ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DA CONCESSÃO  

A abrangência geográfica desta Concessão engloba o Município de Manaus. 

A SPE deverá adequar seus recursos em conseqüência de crescimento da 

população, mantendo os padrões de qualidade aqui estabelecidos.
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3. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

CONCEDIDOS 

3.1. Caberá ao ÓRGÃO FISCALIZADOR o papel de regulação dos serviços 

ligados à área dos residuos sólidos. 

3.2. Competirá à Secretaria Municipal de Limpeza Pública (SEMULSP) a 

competência de fiscalização dos serviços supramencionados.  

4. SERVIÇOS E OBRAS A SEREM REALIZADOS 

O objeto desta Concessão compreende a execução dos serviços e obras a 

seguir relacionados: 

DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS MUNICIPAIS

SERVIÇOS E OBRAS 

A) Implantação de Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs) 

B) Implantação de ECOPONTOS (Centro de 
Coleta) 

C) Implantação, operação e manutenção de 
equipamento de tratamento de resíduos sólidos 
oriundos de estabelecimentos de saúde 

D) Operação e manutenção do Aterro Sanitário 
atual 

E) Encerramento, manutenção e monitoramento 
do Aterro Sanitário atual 
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F) Implantação, Operação e Manutenção de 
Unidade de Processamento de Resíduos 
Provenientes de Podas e de Corte de Árvores 

G) Implantação, operação e manutenção do 
Novo Aterro Sanitário de Manaus 

5. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS  

A) IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEVs) 

DEFINIÇÃO 

São plataformas que reúnem contendores dispostos ao solo para recebimento 

de materiais recicláveis que serão disponibilizados para a Coleta Seletiva 

realizada pelo MUNICÍPIO.

Estes pontos têm como objetivo a otimização do gerenciamento dessas frações 

específicas de resíduos nos locais públicos de grande circulação de pessoas, 

devendo apenas ser conferidos a estes locais pequenos volumes. 

LOCAIS E PRAZO DE IMPLANTAÇÃO 

A implantação dos PEV’s, nos locais previamente definidos e aprovados pelo 

ÓRGÃO FISCALIZADOR, deverá atender ao seguinte cronograma de 

implantação: 

� Até o final do 12º (décimo segundo) mês de vigência do CONTRATO: 

Implantação de 15 (quinze) novos PEVs. 
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� Até o final do 24º (vigésimo quarto) mês de vigência do CONTRATO: 

Implantação de mais 15 (quinze) novos PEVs. 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

A SPE deverá instalar o modelo de Posto de Entrega Voluntário – PEV definido 

pelo PODER CONCEDENTE. 

Este modelo será semelhante ao que atualmente já se verifica instalado e em 

funcionamento no município de Manaus, o qual apresentamos abaixo: 

Lay-out básico de Posto de Entrega Voluntário - PEV

O PODER CONCEDENTE será o responsável pela disponibilização dos locais 

onde serão instalados os PEVs, cabendo a SPE apenas a sua implantação. 

A administração e manutenção das instalações dos PEVs ficará a cargo do 

PODER CONCEDENTE. 
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B) IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS (CENTRO DE COLETA) 

DEFINIÇÃO 

O ECOPONTO ou Centro de Coleta é um espaço controlado por pessoal 

operacional do PODER CONCEDENTE em uma área mínima de 400m² e 

aberto ao público, no qual os munícipes poderão efetuar a entrega de materiais 

inservíveis.  

Os ECOPONTOS podem ser entendidos como um espaço auxiliar à Coleta 

Seletiva com vistas a assegurar a separação de resíduos, armazenando-os 

temporariamente para posterior recuperação e reciclagem em instalações 

autorizadas. 

Recebem resíduos originados do ambiente doméstico que não são dispostos à 

coleta convencional, tais como móveis velhos, pequenos volumes de resíduos 

oriundos de construção e demolição e resíduos recicláveis.  

LOCAIS E PRAZO DE IMPLANTAÇÃO 

A SPE deverá implantar 02 (dois) ECOPONTOS (Centro de Coleta), nos locais 

previamente definidos e aprovados pelo ÓRGÃO FISCALIZADOR, até o final 

do 24º. (vigésimo quarto) mês de vigência do CONTRATO. 

Caberá ao PODER CONCEDENTE disponibilizar as áreas públicas onde serão 

instalados os ECOPONTOS (Centro de Coleta), bem como sua administração 

e manutenção através de servidores municipais.  
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O prazo que se refere à implantação dos ECOPONTOS ficará condicionado à 

indicação das áreas públicas pelo PODER CONCEDENTE.

Os ECOPONTOS (Centro de Coleta) deverão estar localizados 

preferencialmente em locais de grande circulação viária, para que possibilite o 

acesso dos usuários e o escoamento dos mesmos. 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

A SPE deverá instalar o modelo de ECOPONTO definido pelo PODER 

CONCEDENTE, conforme modelo esquemático. 

Posto de Entrega Voluntário - PEV 

Lay-out básico de um ECOPONTO (Centro de Coleta) 

O projeto de cada ECOPONTO proposto deverá incorporar minimamente os 

seguintes aspectos: 

� Cerca viva, nos limites da área, para reforçar a imagem de qualidade 

ambiental ao equipamento público; 
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� Espaços diferenciados para a recepção dos resíduos triados como: 

resíduos volumosos, pequenos volumes de resíduos oriundos de 

construção e demolição, resíduos secos da coleta seletiva, etc; 

� Desnível ou platô para que a descarga dos resíduos pesados, os 

resíduos da construção, seja feita diretamente no interior de caçambas 

metálicas estacionárias; 

� Espaços para manobras dos veículos que utilizarão o equipamento – 

pequenos veículos de geradores e coletores, bem como para os 

veículos de carga responsáveis pela remoção posterior dos resíduos; 

� Placa, totem ou outro dispositivo de sinalização que garanta à população 

do entorno, e passantes, o reconhecimento do equipamento público 

como o local correto para o descarte dos resíduos. 

É essencial disponibilizar no ECOPONTO a instalação de pequena guarita, 

com sanitário, que permita a presença contínua de servidor municipal, 

acompanhando o uso correto do equipamento público e as condições de 

higiene do local.  

A entrega dos resíduos se dará de forma voluntária e o ingresso ao centro de 

coleta para deposição dos resíduos deverá ser efetuado por meio de registro 

específico, contendo a identificação do usuário e as características e volumes 

aproximados do resíduo entregue. 

O PODER CONCEDENTE será o responsável pela disponibilização dos locais 

onde serão instalados os ECOPONTOS, cabendo a SPE apenas a implantação 

destes Centros de Coleta. 

A administração e manutenção das instalações dos ECOPONTOS ficará a 

cargo do PODER CONCEDENTE. 
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C) IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DE 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

No início do 4º. (quarto) ano de Concessão, a SPE deverá iniciar a operação 

de um sistema de tratamento de resíduos sólidos oriundos dos 

estabelecimentos de saúde da rede municipal nas dependências do Centro de 

Tratamento de Resíduos – CTR Manaus, com capacidade mínima de 

tratamento de 1 (uma) tonelada por hora de resíduos, atendendo a todas as 

exigências ambientais federais, estaduais e municipais. 

A operação da unidade consiste em receber os resíduos de serviços das 

unidades dos serviços de saúde e efetuar o seu tratamento e destinação final, 

obedecendo as seguintes etapas: 

� Recepção dos veículos coletores – Consiste em receber os resíduos de 

serviços de saúde recolhidos pelos veículos coletores; 

� Pesagem dos veículos coletores – Consiste em realizar a pesagem na 

balança dos veículos coletores; 

� Descarga e Alimentação – Os detritos descarregados pelos veículos 

coletores são introduzidos em caixas ou sacos na porta de alimentação 

do equipamento. 

Os pátios de carga e descarga deverão ser varridos e lavados pelo menos 

duas vezes por dia, devendo ser adotadas as medidas de remoção de acúmulo 

de sujeira e preventivas para o combate a insetos e roedores.  
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A SPE será responsável pelo tratamento do efluente gerado na Unidade de 

Tratamento. 

Os equipamentos deverão ser conservados de acordo com suas 

características, mantendo as especificações e limites de tolerância 

determinados pelos fabricantes. Para tal, a SPE deverá elaborar e executar 

plano de manutenção preventiva dos equipamentos, que deverá ser verificada 

e fiscalizada pelo órgão competente, devendo ser emitido laudo técnico, bem 

como constar do livro de ocorrências, observadas as periodicidades 

normativas. 

Os serviços de manutenção corretiva e reformas de equipamentos, edificações, 

pavimento e infra-estrutura (redes e dutos elétricos, hidráulicos e sanitários) 

serão única e exclusivamente de responsabilidade da SPE. 

Caberá à SPE a definição da tecnologia da execução e de modernização da 

técnica utilizada para o tratamento de resíduos de saúde a ser instalado no 

Município, respeitadas as condições estabelecidas neste Anexo, 

especificações e normas da legislação aplicável e oriundas do edital, em 

especial, das Normas Técnicas Brasileiras pertinentes, e desde que aprovada 

pelo PODER CONCEDENTE e que seu entendimento venha propiciar a melhor 

solução técnico-econômica. 

A destinação dos resíduos finais oriundos do tratamento dos resíduos sólidos 

de saúde provenientes da rede municipal deverão obedecer as normas e 

legislações pertinentes de âmbito federal, estadual e municipal. 
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D) OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO ATUAL 

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

A Operação do Aterro Sanitário atual até a complementação do seu 

encerramento, compreendendo as atividades de operação, espalhamento, 

compactação e cobertura dos resíduos sólidos, bem como obras de drenagem 

(águas pluviais, líquidos percolados e gases), cobertura vegetal, 

monitoramento do maciço e das águas subterrâneas e vigilância. 

Serviços Rotineiros da Operação do Aterro 

Deverá ser mantido estoque permanente de cascalho, cimento, rachão, brita, 

manta geotextil, tubos, canaletas e areia, mantendo frentes de trabalho para 

dias secos e dias chuvosos. 

Nos dias secos, o local de descarga deve ser mantido em perfeita condição de 

tráfego, cascalhado e drenado, com sinalização e iluminação noturna para 

orientação dos motoristas. 

Para os dias chuvosos, deverá ser mantida uma frente de trabalho de reserva 

com acessos e locais de descarga obrigatoriamente cascalhados e drenados, 

com sinalização e iluminação noturna. Tal frente deverá ser utilizada 

unicamente em ocasiões em que cessarem ou ficarem reduzidas as condições 

de acesso e operação pela frente principal. 

A drenagem de líquidos percolados deverá ser executada por meio de valas 

abertas na célula de lixo, preenchidas com rachão e envolta por manta 

geotextil, com declividade adequada, de tal maneira que os líquidos gerados 

sejam retirados do corpo do aterro o mais rápido possível, evitando o 
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afloramento do chorume. A drenagem a ser executada em cada célula deve ser 

acompanhada por topografia e a planta entregue ao PODER CONCEDENTE. 

A drenagem de gases deverá ser constituída por uma malha de tubulação 

vertical e horizontal interligadas entre si por um duto principal e aos drenos 

horizontais por caixas de passagem, com espaçamento de, no máximo, 50 m 

entre si. Os drenos deverão ser confeccionados com tubos de concreto de 

diâmetro de 60 cm, envolto por um lastro de 30 cm de rachão tendo como guia 

uma tela metálica. O plano de execução dos drenos acompanhará a formação 

de células de lixo. 

A drenagem de águas pluviais provisória deverá ser executada com a 

finalidade de desviar as águas de chuvas provenientes das bacias de 

contribuição, localizadas ao entorno do aterro, evitando problemas com 

assoreamento de drenos e erosão de talude. 

A drenagem de águas pluviais permanentes, completada cada célula, deverá 

ser implantada no pé e no talude do maciço do aterro, canaletas para o 

escoamento de águas de chuvas, de modo a impedir a erosão e o carreamento 

de materiais de cobertura e de proteção da célula de lixo. 

A produção diária de lixo deve ser disposta em células de 5 metros de altura, 

com declividade de 3:1 ou 2:1. A execução das células deverá ser 

acompanhada por serviços de topografia. As células deverão ser formadas por 

camadas sucessivas de 0,30 a 0,40 metros de lixo compactado. Os resíduos 

devem ser descarregados no pé do talude, devendo ser mantida a menor frente 

de trabalho possível, no máximo 20 metros. 
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O equipamento de terraplanagem deverá empurrar o lixo de baixo para cima, 

subindo pelo talude, compactando de 3 a 5 vezes cada camada, em toda a sua 

extensão. À medida que a célula de lixo for crescendo, deverá ser executada a 

cobertura dos resíduos. 

A cobertura entre células deverá ser feita com camadas de terra, com 

espessura de 

30 cm. 

A área do aterro deverá ser mantida limpa, roçada e capinada. As instalações 

fixas, deverão ser mantidas na mais perfeita organização e limpeza. 

Os sistemas de drenagem de águas pluviais devem ser mantidos em ordem 

(desobstruídos, bem assentados, limpos em volta, etc.). 

As caixas de passagem de chorume e as tubulações de drenagem principais 

devem ser inspecionadas e limpas mensalmente. 

As vias de acesso internas devem ser mantidas em condições de tráfego. 

Somente serão recebidos resíduos sólidos previamente autorizados pelo 

PODER CONCEDENTE. 

É terminantemente proibida a catação, seleção de materiais e permanência de 

pessoas estranhas ou animais no interior do aterro.

A SPE deverá manter uma equipe de vigilância, de tal maneira a ter sempre 

minimamente 03 (três) vigias de plantão por turno no local, 24 (vinte e quatro) 

horas por dia. 
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Com relação ao chorume, em caso de afloramento, deve ser aberta uma vala 

com retroescavadeira ou similar, colocando-se rachão e redirecionando o 

chorume ao seu ponto de coleta original. 

Com relação à erosão, em caso de chuvas intensas, deverá haver a 

recomposição imediata dos taludes, canaletas de águas pluviais e/ou drenos 

de chorumes danificados, de modo a não comprometer o bom funcionamento 

do aterro. 

Com relação à drenagem de gases, deverão ser desobstruídos, o mais breve 

possível, os drenos de gases que por ventura encontrem-se avariados. 

Os serviços rotineiros de operação do Aterro Sanitário deverão ser executados 

por equipe-padrão composta de pedreiros, pintores, eletricistas, carpinteiros, 

serventes, operadores de máquinas pesadas, motoristas, vigias, encarregado, 

técnicos e engenheiros, caminhões caçamba, tratores de esteira, escavadeira 

hidráulica, pás carregadeiras, rolo compactador, motoniveladora, caminhão 

pipa, triturador de galhos, geradores e retroescavadeira em quantidades 

suficientes para a boa gestão e operação dos serviços. 

Os serviços de operação do Aterro Sanitário serão executados de Segunda-

feira a Sábado, em 03 (três) turnos, e aos domingos em escala de plantão. 

Serviços Não Rotineiros da Operação do Aterro 

À medida que as células estiverem na cota de projeto e devidamente cobertas, 

os taludes devem receber a respectiva proteção vegetal por meio de grama de 

leiva ou hidrossemeadura. 



   

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA 

 COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO/SEMULSP – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 002/2012 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE MANAUS 

Avenida Brasil, Compensa I Nº. 1335 CEP: 69.036-110 
Telefone: 3216-8769 Fax: 3216-8768 | E-mail: semulsp@pmm.am.gov.br 

152

a) Sistema de Monitoramento Ambiental 

O sistema de monitoramento ambiental do Aterro Sanitário atual deverá 

compreender: 

� Realização de análises físico-químicas esporádicas em amostras de 

percolado, coletadas nas lagoas de estabilização – a cada 2 (dois) 

meses; 

� Realização de medições das pressões internas verificadas através dos 

piezômetros instalados no aterro; 

� Determinação dos recalques da massa de resíduos através de medições 

de deslocamentos dos marcos superficiais; e 

� Realização de análises físico-químicas das amostras de águas coletadas 

no lençol freático – a cada 3 (três) meses. 

A manutenção do sistema de monitoramento ambiental ora proposto, 

compreenderá: revisão visual e verificação de obstrução interna mensal dos 

poços de monitoramento do lençol freático. Essas ações deverão ser 

realizados no momento da coleta de amostras, inspeção visual e verificação 

mensal da capacidade de exaustão dos equipamentos de captação de ar e 

inspeção visual mensal dos anemômetros. 

b) Sistema de Monitoramento Geotécnico 

O monitoramento das condições geotécnicas do maciço (através dos 

piezômetros, marcos superficiais, placas de recalque, medidores de N.A., etc.) 

é de fundamental importância e deve ser mantido durante muito tempo, mesmo 

após o encerramento das atividades de deposição. 
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Assim sendo A SPE deverá manter todos os equipamentos acima citados em 

perfeitas condições de operação, zelando para que eles não se danifiquem. 

Entre as principais medidas a serem implementadas de modo a preservar tais 

instrumentos deverá ser: 

� Execução de proteção em volta dos instrumentos evitando assim o 

trânsito de equipamentos nas proximidades do mesmo e sua eventual 

destruição; e 

� Desvio das rotas de tráfego para longe destes equipamentos. 

Se mesmo após a execução destas medidas preventivas se constatar o dano 

em algum destes equipamentos, a SPE deverá substitui-los imediatamente. 

Fica o PODER CONCEDENTE responsável pela renovação da licença 

ambiental do Aterro Sanitário atual. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo estimado para a operação do Aterro Sanitário atual é de 04 (quatro) 

anos, contados a partir do inicio da vigência do contrato, podendo seu prazo 

ser prorrogado com a eficácia das medidas que busquem a não geração, 

redução, reutilização ou reciclagem dos resíduos previstas para esta 

Concessão, deste que devidamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE. 

O processo de encerramento iniciar-se-á após a interrupção dos serviços de 

disposição final no Aterro Sanitário atual, sendo que os serviços de 

monitoramentos, manutenção e vigilância se dará ao longo de toda a vigência 

do Contrato. 
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QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DO ATUAL ATERRO 

Operação do Aterro Sanitário Atual..................................................... 86.000 

t/mês

E) ENCERRAMENTO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO 

SANITÁRIO ATUAL 

SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

A área do Aterro Sanitário atual deverá ser mantida pela SPE durante toda a 

vigência do Contrato de Concessão. 

As drenagens que circulam a área aterrada, as vias de acesso e o sistema de 

monitoramento implantado, deverão ser mantidos em funcionamento após o 

encerramento do Aterro Sanitário atual. 

Os sistemas de drenagem, tratamento de líquidos percolados e dos gases 

emanados deverão ser mantidos em operação durante o período estabelecido 

no plano de encerramento. 

A cobertura final de terra deverá ser executada de maneira a evitar o 

surgimento de vetores que proliferem doenças e percolação indevida de 

líquidos e gases. O monitoramento deverá ser mantido e as leituras 

instrumentais realizadas até a estabilização do corpo do aterro conforme 

estabelecido pelo plano de encerramento. 
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Todas benfeitorias e obras de infra-estruturas construídas reverterão para o 

PODER CONCEDENTE no estado em que se encontrarem ao final do plano de 

encerramento. 

Plano de Encerramento 

Monitoramento do Aterro Sanitário encerrado 

� Instalação de instrumentação para monitoramento; 

� Monitoramento constante da estabilidade do Aterro;

� Apresentação dos relatórios constantes do plano de encerramento; 

Manutenção do Aterro Sanitário encerrado 

Manutenção e sinalização dos caminhos de acesso no interior do Aterro; 

� Reconstrução dos sistemas de drenagem de líquidos percolados, gases 

e de águas pluviais existentes que, pela ação natural ou recalques do 

Aterro, forem danificados; 

� Plantio de grama e espécies nativas nos locais necessários e 

manutenção permanente da área plantada, podendo a fiscalização exigir 

a poda, irrigação e desinfecção local, sempre que necessário; 

Poda da superfície gramada já existente; 

Reconstrução do maciço sempre que ocorrerem recalques, escorregamentos, 

rupturas e trincas nos taludes e bermas e outros; 
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Manutenção e limpeza das edificações, sanitários e demais dependências, e 

seus respectivos acessos; 

Manutenção da iluminação noturna em perfeitas condições de funcionamento; 

Manutenção das cercas, a fim de mantê-las em perfeito estado de 

conservação; 

Manutenção das drenagens superficiais para afastamento das águas pluviais; 

Operação e manutenção do sistema de tratamento de líquido percolado 

(chorume); 

Vigilância do Aterro do Sanitário encerrado 

Os serviços de vigilância compreendem as seguintes atividades: 

� Vigilância das instalações, dos bens municipais e da área interna do 

Aterro, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive 

sábados, domingos e feriados. Qualquer anormalidade ou ocorrência 

deverá ser imediatamente comunicado ao representante do PODER 

CONCEDENTE e formalizada através de registro no “Livro de 

Ocorrência”; vigilância permanente das cercas, especialmente nas 

divisas do Aterro com áreas habitadas, empregando equipamentos e 

recursos adequados (veículos, armamento, cães adestrados, rádios 

transceptores ou similar e outros). 

Os vigilantes deverão ser habilitados, estar devidamente uniformizados, dispor 

de rádios transceptores ou similar e serem devidamente licenciados para tal 

atividade. 
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F) IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE 

PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE PODAS E CORTE 

DE ÁRVORE 

Tendo-se com meta aquilo que fora estabelecido pela Lei Federal No. 

12.305/2010, caberá ao titular dos serviços público de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, implantar sistema para redução, reutilização, 

reciclagem, recuperação e/ou tratamento dos resíduos sólidos. 

Neste sentido, caberá a SPE a implantação, operação e manutenção de uma 

unidade de trituração para compostagem dos resíduos provenientes das podas 

e corte de árvores, bem como a implantação de tecnologia capaz de fornecer 

uma nova alternativa energética de recuperação destes resíduos para geração 

de briquetes de alto poder calorífico. 

O briquete será o produto obtido a partir da compactação mecânica de 

resíduos provenientes do corte de árvores. Este é apropriado para utilização 

como combustível ecologicamente correto em caldeiras, cerâmicas, fornos de 

padaria, lareiras e outros. 

Como vantagens principais, destacam-se: 

� Alto poder calorífico 

� Maior temperatura de chama 

� Regularidade térmica 

� Facilidade no manuseio 

� Menor espaço de armazenagem 

� Menor índice de poluição 

� Ecologicamente correto, pois diminui o desmatamento. 
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Esta Unidade (compostagem e briquetagem dos resíduos provenientes da 

podação e corte de árvores) ficará instalado no CTR Manaus. 

DADOS TÉCNICOS DA UNIDADE DE TRITURAÇÃO PARA 

COMPOSTAGEM E BRIQUETAGEM 

• GALPÃO COM ÁREA MÍNIMA DE 1.500 m² 

UNIDADE DE TRITURAÇÃO PARA COMPOSTAGEM 

• CAPACIDADE MÍNIMA REQUERIDA - 1 T/H (ENTRADA) 

UNIDADE DE BRIQUETAGEM 

• CAPACIDADE MÍNIMA REQUERIDA - 1,5 T/H DE BRIQUETES 

Os produtos resultantes da operação da UNIDADE DE PROCESSAMENTO 

DE RESÍDUOS PROVENIENTES DE PODAS E CORTE DE ÁRVORES serão 

distribuídos igualmente entre o PODER CONCEDENTE e a SPE. 

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS 

Quantidade de resíduos recebidos na USINA DE TRITURAÇÃO E 

BRIQUETAGEM............................................................................................400 

ton/mês

G) IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NOVO ATERRO 

SANITÁRIO DE MANAUS. 

Implantação do Aterro Sanitário 

A SPE assumirá a total responsabilidade pela correta escolha e 

dimensionamento dos equipamentos e instalações necessários à perfeita 

execução dos serviços objeto do contrato, incluindo-se os projetos para 
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implantação e operação do aterro sanitário, dentro das mais modernas técnicas 

de Engenharia Sanitária e total respeito às Normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), Legislação Ambiental aplicável, bem como de 

normas de outros órgãos ambientais competentes. 

Operação do Novo Aterro Sanitário compreendem as atividades de operação, 

espalhamento, compactação e cobertura dos resíduos sólidos, bem como 

obras de drenagem (águas pluviais, líquidos percolados e gases), cobertura 

vegetal, monitoramento do maciço e das águas subterrâneas e vigilância. 

Preparo do terreno e impermeabilização com manta PEAD. 

Sistema de Tratamento de efluentes, a ser definido pela SPE. 

O dimensionamento da capacidade de recebimento de resíduos sólidos 

urbanos do aterro deverá ser efetuado de modo a atender a legislação 

ambiental vigente e ao aumento da capacidade para fazer frente ao acréscimo 

da geração dos resíduos sólidos urbanos durante o período de vida útil aqui 

definido. 

Qualquer atividade de implantação deverá ser precedida das licenças 

ambientais e do Projeto Executivo que será aprovado previamente pelo 

PODER CONCEDENTE e pelos Órgãos competentes. 

Todas as benfeitorias e obras de infraestruturas construídas reverterão para o 

PODER CONCEDENTE no estado em que se encontrarem ao final do 

Contrato. 
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Deverá ser mantido estoque permanente de cascalho, cimento, rachão, brita, 

manta geotextil, tubos, canaletas e areia, mantendo frentes de trabalho para 

dias secos e dias chuvosos. 

Nos dias secos, o local de descarga deve ser mantido em perfeita condição de 

tráfego, cascalhado e drenado, com sinalização e iluminação noturna para 

orientação dos motoristas. 

Para os dias chuvosos, deverá ser mantida uma frente de trabalho de reserva 

com acessos e locais de descarga obrigatoriamente cascalhados e drenados, 

com sinalização e iluminação noturna. Tal frente deverá ser utilizada 

unicamente em ocasiões em que cessarem ou ficarem reduzidas as condições 

de acesso e operação pela frente principal. 

A drenagem de líquidos percolados deverá ser executada por meio de valas 

abertas na célula de lixo, preenchidas com rachão e envolta por manta 

geotextil, com declividade adequada, de tal maneira que os líquidos gerados 

sejam retirados do corpo do aterro o mais rápido possível, evitando o 

afloramento do chorume. A drenagem a ser executada em cada célula deve ser 

acompanhada por topografia e a planta entregue ao PODER CONCEDENTE. 

A drenagem de gases deverá ser constituída por uma malha de tubulação 

vertical e horizontal interligadas entre si por um duto principal e aos drenos 

horizontais por caixas de passagem, com espaçamento de, no máximo, 50 m 

entre si. Os drenos deverão ser confeccionados com tubos de concreto de 

diâmetro de 60 cm, envolto por um lastro de 30 cm de rachão tendo como guia 

uma tela metálica. O plano de execução dos drenos acompanhará a formação 

de células de lixo. 
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A drenagem de águas pluviais provisória deverá ser executada com a 

finalidade de desviar as águas de chuvas provenientes das bacias de 

contribuição, localizadas ao entorno do aterro, evitando problemas com 

assoreamento de drenos e erosão de talude. 

A drenagem de águas pluviais permanentes, completada cada célula, deverá 

ser implantada no pé e no talude do maciço do aterro, canaletas para o 

escoamento de águas de chuvas, de modo a impedir a erosão e o carreamento 

de materiais de cobertura e de proteção da célula de lixo. 

A produção diária de lixo deve ser disposta em células de 5 metros de altura, 

com declividade de 3:1 ou 2:1. A execução das células deverá ser 

acompanhada por serviços de topografia. As células deverão ser formadas por 

camadas sucessivas de 0,30 a 0,40 metros de lixo compactado. Os resíduos 

devem ser descarregados no pé do talude, devendo ser mantida a menor frente 

de trabalho possível, no máximo 20 metros. 

O equipamento de terraplanagem deverá empurrar o lixo de baixo para cima, 

subindo pelo talude, compactando de 3 a 5 vezes cada camada, em toda a sua 

extensão. À medida que a célula de lixo for crescendo, deverá ser executada a 

cobertura dos resíduos. 

A cobertura entre células deverá ser feita com camadas de terra, com 

espessura de 

30 cm. 

A área do aterro deverá ser mantida limpa, roçada e capinada. As instalações 

fixas deverão ser mantidas na mais perfeita organização e limpeza. 
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Os sistemas de drenagem de águas pluviais devem ser mantidos em ordem 

(desobstruídos, bem assentados, limpos em volta, etc.). 

As caixas de passagem de chorume e as tubulações de drenagem principais 

devem ser inspecionadas e limpas mensalmente. 

As vias de acesso internas devem ser mantidas em condições de tráfego. 

Somente serão recebidos resíduos sólidos previamente autorizados pelo 

PODER CONCEDENTE. 

É terminantemente proibida a catação, seleção de materiais e permanência de 

pessoas estranhas ou animais no interior do aterro.

A SPE deverá manter uma equipe de vigilância, de tal maneira a ter sempre 

minimamente 03 (três) vigias de plantão por turno no local, 24 horas por dia. 

Com relação ao chorume, em caso de afloramento, deve ser aberta uma vala 

com retroescavadeira ou similar, colocando-se rachão e redirecionando o 

chorume ao seu ponto de coleta original. 

Com relação à erosão, em caso de chuvas intensas, deverá haver a 

recomposição imediata dos taludes, canaletas de águas pluviais e/ou drenos 

de chorumes danificados, de modo a não comprometer o bom funcionamento 

do aterro. 

Com relação à drenagem de gases, deverão ser desobstruídos, o mais breve 

possível, os drenos de gases que por ventura encontrem-se avariados. 
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Os serviços rotineiros de operação do Aterro Sanitário deverão ser executados 

por equipe-padrão composta de pedreiros, pintores, eletricistas, carpinteiros, 

serventes, operadores de máquinas pesadas, motoristas, vigias, encarregado, 

técnicos e engenheiros, caminhões caçamba, tratores de esteira, escavadeira 

hidráulica, pás carregadeiras, rolo compactador, motoniveladora, caminhão 

pipa, triturador de galhos, geradores e retroescavadeira em quantidades 

suficientes para a boa gestão e operação dos serviços. 

O início da operação do Novo Aterro Sanitário se dará no 5º ano da Concessão 

e os serviços de operação do Aterro Sanitário serão executados de Segunda-

feira a Sábado, em 03 (três) turnos, e aos domingos em escala de plantão. 

Serviços Não Rotineiros da Operação do Aterro 

À medida que as células estiverem na cota de projeto e devidamente cobertas, 

os taludes devem receber a respectiva proteção vegetal por meio de grama de 

leiva ou hidrossemeadura. 

Sistema de Monitoramento Ambiental 

O sistema de monitoramento ambiental do Aterro Sanitário atual deverá 

compreender: 

� Realização de análises físico-químicas esporádicas em amostras de 

percolado, coletadas nas lagoas de estabilização – a cada 2 (dois) 

meses; 

� Realização de medições das pressões internas verificadas através dos 

piezômetros instalados no aterro; 
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� Determinação dos recalques da massa de resíduos através de medições 

de deslocamentos dos marcos superficiais; e 

� Realização de análises físico-químicas das amostras de águas coletadas 

no lençol freático – a cada 3 (três) meses. 

A manutenção do sistema de monitoramento ambiental ora proposto, 

compreenderá: revisão visual e verificação de obstrução interna mensal dos 

poços de monitoramento do lençol freático. Essas ações deverão ser 

realizados no momento da coleta de amostras, inspeção visual e verificação 

mensal da capacidade de exaustão dos equipamentos de captação de ar e 

inspeção visual mensal dos anemômetros. 

Sistema de Monitoramento Geotécnico 

O monitoramento das condições geotécnicas do maciço (através dos 

piezômetros, marcos superficiais, placas de recalque, medidores de N.A., etc.) 

é de fundamental importância e deve ser mantido durante muito tempo, mesmo 

após o encerramento das atividades de deposição. 

Assim sendo A SPE deverá manter todos os equipamentos acima citados em 

perfeitas condições de operação, zelando para que eles não se danifiquem. 

Entre as principais medidas a serem implementadas de modo a preservar tais 

instrumentos deverá ser: 

� Execução de proteção em volta dos instrumentos evitando assim o 

trânsito de equipamentos nas proximidades do mesmo e sua eventual 

destruição; e 

� Desvio das rotas de tráfego para longe destes equipamentos. 
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Se mesmo após a execução destas medidas preventivas se constatarem danos 

em algum destes equipamentos, a SPE deverá substitui-los imediatamente. 

EQUIPAMENTOS MÍNIMOS PARA OPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 

A SPE deverá disponibilizar os seguintes equipamentos, para operação 

adequada do Atual e Novo Aterro Sanitário, já considerado reserva técnica: 

� 05 (cinco) Tratores de esteiras, com peso operacional mínimo de 15 

toneladas; 

� 04 (quatro) Pás carregadeira sobre pneus tipo CAT-924G ou similar; 

� 08 (oito) Caminhões equipado com caçamba basculante de capacidade 

volumétrica mínima de 10m³ e carregamento superior;

� 04 (quatro) Caminhões equipado com caçamba basculante de 

capacidade volumétrica mínima de 6m³ e carregamento superior; 

� 01 (um) Rolo Compactador CS 533E ou similar; 

� 01 (um) Motoniveladora tipo CAT 120B ou similar; 

� 02 (duas) Retroescavadeiras, com força de desagregação mínima de 3 

toneladas e capacidade volumétrica mínima de 0,15m³; 

� 01 (um) Caminhão Tanque Pipa, para utilização no sistema de irrigação, 

abastecimento de água e na lavagem dos equipamentos, tipo caminhão 

médio, com peso bruto total de 12.000kg, equipado com tanque irrigador 

(pipa) para armazenamento de 8.000 litros de água, com bomba de alta 

vazão, acionada por dispositivo mecânico, com ponto dianteiro para 

encaixe do mangote com bico de lavagem, além da mangueira para 

irrigação com diâmetro de 1”. 

� 01 (um) Caminhão dotado de equipamento do tipo Comboio de 

Lubrificação, dimensionado para atender a todos os equipamentos 

operacionais do Aterro Sanitário; 
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� 02 (duas) Escavadeira Hidráulica com profundidade mínima de 

escavação de 5m, caçamba mínima de 0,5m³ 

� 01 (um) Grupo Gerador com potência mínima de 80KVa

QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS 

Operação do Aterro Sanitário ................................................... 86.000 ton/mês. 

6. IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO CENTRO DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS – CTR MANAUS  

A implantação da CTR propicia que o PODER CONCEDENTE tenha a 

infraestrutura e condições de serem tratados e dispostos vários tipos de 

resíduos urbanos, tais como: resíduos de serviços de saúde (RSS), resíduos 

domiciliares (RSD), resíduos provenientes de podas e corte de árvores,  dentre 

outros, possibilitando a forma de disposição final através de Aterro Sanitário ou 

de outra tecnologia desde que economicamente viável.  

Implantação do Centro de Tratamento de Resíduos de Manaus – CTR Manaus 

se dará na área a ser indicada pela PROPONENTE, devendo a mesma ser 

tecnicamente viável para licenciamento ambiental para a atividade em questão.

CONTROLE QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS RESÍDUOS 

DESTINADOS AO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – CTR 

MANAUS 

Será feito por intermédio da pesagem de balanças eletrônicas cuja montagem 

e as instalações devem obedecer às normas do INMETRO, inclusive quanto à 

homologação e verificação inicial e as normas gerais de fabricação da ABNT. 
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As balanças deverão ser projetadas para frota nacional, bem como impactos, 

sobrecargas e outros aspectos incidentes e relevantes. 

Na concepção e fabricação de todo o sistema estrutural e operacional do 

equipamento, a SPE deverá levar em consideração as cargas máximas 

admissíveis e em situações extremas. 

Nos projetos das obras civis para montagem e instalação das balanças 

rodoviárias, a SPE deverá levar em conta os seguintes critérios: 

� Dimensionamento: consideradas as cargas provenientes de veículos 

(caminhões) em fatores críticos de utilização e operação, além do fator 

impacto e sobrecarga que os veículos transmitem quando freiam ou 

deslocam-se sobre a plataforma de pesagem da balança e logicamente 

o peso próprio da estrutura da balança; 

� Ponte de pesagem: a laje de concreto da plataforma de pesagem da 

balança manter-se-á solidária (fundida à estrutura metálica que a 

sustenta) as longarinas, travessas e bordas laterais. A laje é 

dimensionada somente para tráfego longitudinal, não tendo essa 

estrutura capacidade interna de equilibrar as ações que provenham de 

outra situação que não a descrita acima como, por exemplo, 

carregamento concentrado no eixo longitudinal da plataforma. 

O sistema de pesagem para Central de Tratamento de Resíduos de Manaus 

deverá ter minimamente as seguintes características: 

� Capacidade mínima: 60.000 kg. 

� Divisões de Leitura: 10 kg. 

� Dimensões mínimas da Plataforma de Pesagem: 9 x 3m

� Plataforma de Pesagem: cobertura de concreto 
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� Instalação: totalmente sobre o piso 

� Sistema de Leitura: indicador digital, com auto diagnóstico 

indicando qualquer eventual problema técnico antes que gere 

pesagens erradas . 

� Sistema de Impressão: impressora de tíquetes em papel liso, 

formulários contínuos, fichas ou formulários pré-impressos. 

� Sistema Gerenciador: permite o total controle de todos os veículos 

que entrarem e saírem da Prefeitura por intermédio da balança 

rodoviária. 

� Proteção: total, contra sobre e subtensão. 

� Comunicação: saída de dados compatível para interligação c/ 

computador 

� Célula de Carga: 06 (seis) células de carga 

� Alimentação: 110/220 V 

Todos os resíduos deverão ser obrigatoriamente pesados. Na hipótese de 

impedimento temporário do uso da balança, por caso fortuito ou de força maior, 

o peso diário recebido será apurado por estimativa, mediante a média dos 

pesos registrados nos mesmos dias da semana das últimas duas semanas que 

antecederem a interrupção de funcionamento da balança. 

Estarão sujeitas a medição os serviços efetivamente realizados e passíveis de 

comprovação. 

CERCAMENTO DA ÁREA 

A SPE deverá implantar mourão de concreto que deverá possuir altura superior 

a 1,70 metros, acima do solo, e 50 cm enterrada, contando com número 

mínimo 08 (oito) fieiras de arame galvanizado farpado ou liso. 
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A principal finalidade das cercas é impedir o acesso de pessoas não 

autorizadas, veículos e animais ao interior do Centro de Tratamento de 

Resíduos de Manaus – CTR MANAUS. Ao pé de cada mourão e ao longo de 

todo cercamento deverá ser plantada vegetação de fechamento ou com 

espécie que dê o entrelaçamento necessário para isolamento de todo o pano. 

7. INSTALAÇÕES FÍSICAS DA SPE 

Para um perfeito desempenho dos serviços, é indispensável que, a SPE 

mantenha, dentro do perímetro do município, as instalações necessárias, 

constituídas basicamente de:  

� portaria e escritórios administrativos; 

� refeitórios; 

� almoxarifado; 

� pátio de estacionamento e manobras; 

� oficina mecânica/borracharia; 

� rampa de lavagem e lubrificação de veículos; 

� vestiários/sanitários; 

� Instalações para tratamento de esgoto doméstico e efluentes da 

lavagem.  

A SPE deverá dispor de instalações para atendimento do seu pessoal 

operacional, vestiário com chuveiros e sanitários, compatíveis com o número 

de empregados e escritório para controle e planejamento das atividades. 
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8. PESSOAL A SER CONTRATADO 

Competirá a SPE a admissão dos funcionários necessários ao desempenho 

dos serviços contratados, correndo por sua conta os encargos necessários e 

demais exigências das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e 

outras de qualquer natureza. 

Só deverão ser admitidos candidatos que se apresentarem com boas 

referências e tiverem seus documentos em ordem. 

O PODER CONCEDENTE terá direito de exigir dispensa, a qual deverá se 

realizar dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta 

seja prejudicial ao bom andamento do serviço. Se a dispensa der origem a 

ação na Justiça, o PODER CONCEDENTE não terá em nenhum caso, 

qualquer responsabilidade. 

Durante a execução dos serviços é absolutamente vedado por parte do pessoal 

da SPE, a execução de outras tarefas que não sejam objeto destas 

especificações. 

Será terminantemente proibido aos empregados da SPE fazer catação ou 

triagem, de ingerirem bebidas alcoólicas em serviço, de pedirem gratificações 

ou donativos de qualquer espécie. 

Os operários deverão apresentar-se uniformizados e asseados, com blusas 

fechadas, calças e com calçados profissionais, além de luvas e capas 

protetoras em dias de chuva, e de outro eventual vestuário de segurança, tal 

óculos de proteção, etc. se as condições do serviço exigirem. 
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9. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS E COLETIVAS
(EPI/EPC) E UNIFORMES 

A SPE deverá cumprir o disposto nas Normas Regulamentadoras do Ministério 

do Trabalho e as Normas/instruções sobre Medicina e Segurança do Trabalho. 

Todo pessoal em serviço deverá, por conta da SPE usar obrigatoriamente 

uniforme completo, observando as normas de segurança, bem como os 

equipamentos necessários de segurança individual e coletiva. 

As especificações, documentação relativa ao CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 

- CA, exigências de amostras e todas as demais condições constantes deste 

Edital sobre EPI e EPC, constituem normas a serem observadas pela SPE em 

relação aos fornecedores desses equipamentos (EPI e EPC). 

No decorrer da vigência contratual, o PODER CONCEDENTE, através do seu 

órgão fiscalizador, diligenciará no sentido de verificar o fiel cumprimento de tais 

obrigações.   

A SPE não poderá permitir a entrada em serviço de quaisquer trabalhadores 

desprovidos dos uniformes completos, EPI e EPC, exigíveis pela função que 

desempenham na prestação dos serviços contratados. 

       

10. NOVAS TECNOLOGIAS 

A SPE deverá buscar sempre a atualização das tecnologias referente ao 

tratamento e ao aproveitamento energético dos resíduos, garantida a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mediante prévia análise e 

aprovação de estudo de viabilidade técnica, ambiental e econômica, por parte 

do PODER CONCEDENTE. 
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Quando aprovado o uso da tecnologia proposta, serão definidas as condições 

em que se dará a sua implantação, considerando especialmente os aspectos 

ambientais e os relacionados aos investimentos necessários e a geração de 

receitas alternativas. 

O PODER CONCEDENTE poderá determinar à SPE a realização de estudos 

de viabilidade técnica e econômica para o incremento tecnológico do sistema, 

visando à manutenção da qualidade dos serviços e a modicidade da 

CONTRAPRESTAÇÃO. 

O MUNICÍPIO poderá promover investimentos visando à melhoria do sistema e 

incremento tecnológico, mediante a obtenção de recursos extraordinários, 

podendo influir na modicidade da tarifa. Se algum incremento tecnológico do 

sistema ou algum investimento de obrigação da SPE vier a ser promovido pelo 

MUNICÍPIO, em decorrência da obtenção por este de recursos extraordinários, 

deverá haver revisão do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, com 

reflexos na modicidade da CONTRAPRESTAÇÃO em questão. 


