
 
 

 

 

 

PROJETO BÁSICO 

 
 

Este projeto tem como objetivo viabilizar o processo de contratação de empresa 
destinada a execução do “Serviço de Coleta, Limpeza Pública, Transporte até a Disposição Final 
dos Resíduos Sólidos” do Município de Viçosa/RN. 

 
Os trabalhos deverão ser executados de acordo com o presente Projeto Básico, não 

sendo qualquer ponto omitido do mesmo, motivo para eximir as responsabilidades decorrentes 
do mau emprego da mão-de-obra, do uso de materiais indevidos e da má qualidade dos serviços. 
 
 
 
 É parte integrante: 
 

1. Prancha Técnica; 

2. Projeto Básico / Dimensionamento; 

3. Planilha Orçamentária; 

4. Cronograma Físico e Financeiro; 

5. Composição de Preços; 

6. Composição do BDI; 

7. Composição dos Encargos Sociais; 

8. Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020; 

9. Índices Econômicos do INPC; 

10. Documentos Complementares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viçosa-RN, Março de 2021. 
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1. Prancha Técnica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O correto gerenciamento na prestação de serviços de limpeza pública é 

considerado de fundamental importância para uma boa qualidade de vida dos 

habitantes que residem na localidade, pois procedimentos inadequados resultam 

em problemas que afetam diretamente a saúde da população em virtude de que 

o acúmulo de lixo favorece a proliferação de vetores (ratos, baratas, moscas, 

cachorros, gatos, etc.) que propiciam a transmissão de doenças.  

 

A destinação final incorreta, também contribui para agressão ao meio ambiente, 

uma vez que polui o solo, subsolo e o ar. Além disto gera problemas sociais uma vez 

que de forma inadequada induz o aparecimento de catadores que a partir do lixão 

faz sua sobrevivência sem observar padrões mínimos de higiene e segurança 

necessário para garantir a sua saúde. Destacando-se como principais doenças 

causadas pelos vetores que proliferam no lixo: raiva, peste bubônica, leptospirose, 

cólera, diarreias entre outras. Tais doenças podem trazer consequências irreversíveis 

para a saúde da população, implicando diretamente nos indicadores 

epidemiológicos tais como: expectativa de vida e mortalidade infantil, fatos estes 

que retratam a condição econômica-sanitária de uma localidade.   

 

Assim, o gerenciamento adequado de coleta, transporte, limpeza, tratamento e 

destinação dos lixos, contribuirá para que se alcance padrões ambientais e de 

saúde pública, necessárias a manutenção de uma boa qualidade de vida da 

população deste Município, pois assim sendo, estamos atuando efetivamente nos 

determinantes do processo saúde-enfermidade, obtendo-se ganhos consideráveis 

para todos, inclusive, para a administração pública, quando haverá a redução dos 

gastos no tratamento de doenças.   

 

O presente projeto apresenta solução para o problema da limpeza pública deste 

Município, abrangendo os serviços de: varrição, coleta, transporte e destinação 

final de resíduos sólidos domiciliares e ou provenientes de varrição e limpeza de ruas 

pavimentadas a paralelepípedos e dos serviços congêneres, de modo a reverter o 

atual quadro precário de prestação destes serviços. Também tem como objetivo, 

servir tecnicamente para a contratação de empresa destinada a prestação destes 

serviços. 

 

1) DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços de limpeza pública deste Município têm como principal atividade a 

coleta de resíduos sólidos domiciliares em 100,00 % das edificações existentes na 

zona urbana, além disso, será desenvolvido as seguintes ações:  

*varrição dos logradouros pavimentados com paralelepípedos, asfalto ou outro tipo 

de revestimento; 

*limpeza de praças e canteiros;  

*recomposição e pintura de meio fio; 

*serviços congêneres tais como: capinação, podação de árvores e remoção de 

entulhos;  



 

 

*limpeza dos locais de feiras livres e eventos; 

* remoção de animais mortos. 

  

Atualmente o destino final dos resíduos sólidos do Município é um aterro controlado 

distante 4,00km do centro. Os serviços de limpeza interna dos prédios públicos, tais 

como: mercados, matadouro e de açougue, hospitais e unidades de saúde, e 

demais edificações são atualmente executados diretamente pela administração 

pública e assim permanecerão.  

   

2) DADOS DO MUNICÍPIO 

Viçosa é um município brasileiro do interior do estado do Rio Grande do Norte. De 

acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua 

população estimada em 2020 é de 1.725 habitante, sendo o município menos 

populoso do estado. Área territorial de 38 km². 

A história de Viçosa se inicia no século XIX, a partir de 1841, com a fundação de 

uma fazenda de criação de gado às margens do riacho Forquilha, nas 

proximidades da serra homônima. Mas o povoamento da localidade se consolidou 

somente a partir do século XX, com a chegada de agricultores. A partir de então, o 

povoado de Viçosa desenvolve-se lenta e gradualmente, com economia baseada 

na agropecuária.  

Em 28 de dezembro de 1963, Viçosa deixa de ser povoado e se torna um novo 

município do Rio Grande do Norte, desmembrado de Portalegre, através da lei 

estadual n° 3 045, sancionada pelo governador Aluízio Alves. A instalação do 

município aconteceu em 9 de janeiro de 1964. 

Uma das versões acerca da etimologia do nome do município afirma que o nome 

"Viçosa" foi dado pelo juiz de direito de Olinda, em Pernambuco, Miguel Carlos 

Caldeira de Pina Castelo Branco, que, subindo a serra de Portalegre, sentiu-se 

encantado com as paisagens locais e afirmou: “Outra Viçosa”, em alusão à vila 

portuguesa homônima, residência dos Duques de Bragança. 

Viçosa está distante 373 km de Natal, capital estadual, e 1 961 km de Brasília, 

capital federal. Ocupa uma área de 37,905 km², o quarto menor município potiguar 

em tamanho territorial, e se limita a norte com Riacho da Cruz; a sul com Martins e 

Portalegre; a leste com Umarizal e a oeste novamente Portalegre.  

A formação vegetal mais comum é a caatinga hiperxerófila, de pequeno porte, 

sem folhas na estação seca. Entre as espécies mais encontradas estão o facheiro, o 

faveleiro, a jurema-preta, o marmeleiro, o mufumbo e o xique-xique. Todo o 

município está situado na bacia hidrográfica do Rio Apodi/Mossoró, sendo cortado 

pelos riachos são dos Dormentes e da Forquilha.  

 

 

Viçosa possuía, em 2010, 481 domicílios, sendo 458 na zona urbana (95,22%) e 23 na 

zona rural (4,78%). O serviço de abastecimento de água de Viçosa é feito pela 
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Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). O fornecimento 

de energia elétrica é realizado pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte 

(COSERN). A voltagem da rede é de 220 volts. Dos 481 domicílios (2010), 476 

possuíam energia elétrica (98,96%), todos a partir da companhia distribuidora.  

A rede de saúde de Viçosa dispunha de dois estabelecimentos, ambos públicos, 

municipais e prestando atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), com 23 leitos 

para internação, entre os quais o Hospital Municipal Maternidade Silvestre Gomes 

Pinto, que conta com serviços de atendimento ambulatorial, internação e SADT 

(Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia), além de leitos nas especialidades de 

cirurgia geral, clínica geral, obstetrícia clínica e pediatria clínica. Viçosa pertence à 

VI Unidade Regional de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (URSAP-RN), com 

sede em Pau dos Ferros.  

 

Em termos de instrumentos urbanístico, o Município não dispões de legislação de 

controle, uso e ocupação do solo e que defina parâmetros de controle ambiental, 

devendo ser observado a Legislação Federal e Estadual em vigor, principalmente a 

Lei Federal n.º 6766, Código Florestal Lei n.º 4771/65, Resoluções do Conama n.º 001, 

005 e 237, Leis Estaduais n.º 140/148 e 6950 e o Decreto n.º 17.799.  

 

3) CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO E DOS DISTRITOS 

O espaço urbano deste Município, caracteriza-se por apresentar arruamento 

espontâneo no núcleo inicial e por ruas largas e pavimentadas a paralelepípedos e 

algumas asfaltadas, verifica-se em algumas ruas a presença de canteiros centrais. 

As edificações no município são lotes que apresentam dimensões médias em torno 

de 200 m2, sendo praticamente ocupados com habitações de médio e baixo 

padrão e por conjuntos habitacionais de pequeno porte. Na área central, existem 

estabelecimentos comerciais, institucionais e de serviços.  

 

A cidade conta ainda com edifícios públicos de pequeno e médio porte, tais como 

sede da Prefeitura, Unidades de Saúde, Escolas, Mercado Público, Correio, 

Supermercado, Creche, etc., sendo que o comércio se instalou basicamente nas 

ruas principais e no entorno das praças. Verifica-se a tendência de na área central, 

a mudança de uso residencial para uso misto (residencial/comercial) em geral com 

um único pavimento. 

 

 

4) POPULAÇÃO E NÚMERO DE DOMICÍLIO 

A zona urbana possui aproximadamente 1.725 habitantes distribuídos em 481 

domicílios residenciais, com média de 3,58 habitantes por residência. Dos 458,00 

domicílios existentes na zona urbana (residencial, empresarial e público), 100,00% 

dispõe de abastecimento de água tratada. Todos são atendidos com a coleta de 

lixo.    

 

5) ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
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O abastecimento de água na zona urbana deste Município é operado pela Caern 

– Companhia de Águas e Esgoto do Estado do Rio Grande do Norte, inclusive com 

tratamento, abrangendo toda a população. 

 

6) ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O tratamento do esgotamento sanitários dos domicílios se faz por conjunto 

individual de tanque séptico e sumidouro.  

 

7) DRENAGEM URBANA 

A drenagem das águas pluviais procede superficialmente por meio da 

pavimentação a paralelepípedo ou asfáltico executados pelo método 

convencional, escoam notadamente pela linha d’água tendo como destino final às 

áreas mais baixas da zona urbana diretamente para locais em terreno natural para 

infiltração no solo. Observa-se que é comum a utilização de vias e sarjetas como 

elemento drenante de águas servidas e, por sua vez, de esgotos domésticos, 

causando em alguns trechos alagamentos desagradáveis e consequentemente a 

poluição ambiental, aumentada sempre quando ocorre chuvas. 

 

8) ENEGIA ELÉTRICA 

O abastecimento de energia elétrica em todos os locais deste Município é operado 

pela Cosern – Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte, com índice 

de cobertura de 100,00%. 

 

 

9) ASPÉCTO DE SAÚDE PÚBLICA 

A correta prestação dos serviços de limpeza urbana constitui hoje uma das grandes 

preocupações ambientais do mundo e um dos grandes problemas das 

administrações públicas. Do ponto de vista sanitário e ambiental a adoção de 

soluções inadequadas para a manipulação do lixo faz com que seus efeitos 

indesejáveis se agravem, destacando-se dentre eles: 

• Proliferação de moscas, ratos, baratas e outros vetores de enfermidades 

produzidos pelo lixão a céu aberto; 

• Problemas estéticos urbanos e degradação da paisagem natural; 

• Contaminação das águas superficiais e subterrâneas com a consequente 

poluição dos mananciais, provocando também a morte de peixes, perda de área 

de lazer, obstruções de canais, inundações, etc.; 

• Contaminação do solo com a consequente diminuição da produtividade 

natural, deterioração estética, desvalorização econômica de área, etc.; 

• Contaminação do ar por via de emissão de gases tóxicos, aumento de 

infecções pulmonares e outras doenças decorrentes da poluição do ar, maus 

odores, etc.; 

• Surgimento de epidemias e doenças com impacto direto nos gastos públicos 

com a saúde. 

 

O lixo que não é disposto corretamente, termina por poluir o solo, o ar e a água, 

contribuindo assim para proliferação de vetores transmissores de doenças. 



 

 

 

10.1- Poluição do Solo:   

Por conter substâncias de alto teor energético e por oferecer disponibilidade 

simultânea de água, alimento e abrigo, o lixo é o local preferido por inúmeros 

organismos vivos, ao ponto de algumas espécies o utilizarem como nicho 

ecológico. Os seres que habitam o lixo são divididos em dois grupos “macrovetores” 

e “microvetores”.  Os macrovetores são compostos por: ratos, moscas, baratas, 

porcos, cães, urubus, bovinos, equinos, gatos e o homem (catador). Os microvetores 

são constituídos por: vermes, fungos, bactérias, actinomicetos e vírus. Os 

microvetores são de maior importância epidemiológica por serem patogênicos, 

contaminam o solo e são nocivos ao homem, são eles responsáveis pelo 

aparecimento de doenças tais como: cólera, tifo, leptospirose, pólio, epidérmica, 

intestinal e respiratórias. Abaixo o quadro mostra os microvetores mais presentes no 

lixo com o respectivo tempo de sobrevivência. 
 

TEMPO DE SOBREVIVÊNCIA DE VETORES NOS LIXOS. 
Organismos Tempo em dias 

Ascaris lumbricóides 2.000 2.500 

Bacilo turbeculose 160 180 

Endamoeba coli 10 15 

Endamoeba histolitica 6 12 

Lavra de vermes 30 40 

Leptospira interregans 15 45 

Polio virus 20 160 

Salmonelle typhi 30 70 

FONTE: FONSECA 1999 

 

Os ratos, as moscas e as baratas são os macrovetores que apresentam maior risco 

de saúde aos homens. Sendo que os ratos podem assumir níveis assustadores em 

virtude do aumento de sua população a natureza de sua reprodução e a forma de 

transmissão de doenças. Segundo a FUNASA, os ratos utilizam em torno de 4% a 8% 

da produção nacional de cereais, raízes e sementes. Além dos prejuízos 

econômicos, os roedores são transmissores de uma série de doenças conforme é 

apresentado no quadro abaixo. 

 
ALGUMAS DOENÇAS PROPAGADAS PELOS RATOS. 

ENFERMIDADE AGENTE ETIOLÓGICO TRANSMISSÃO 

Minigite linfocitária Virus linfótico / Coriomeningite Urina e secreção nasal 

Gastroenterite Salmonellas sp Fezes 

Riquetiose vesicular Rickettsia akari Mordedura 

Leptospirose - Tifo Leptospira / Icterohemorragiae / Rickettsia typhi Urina / Pulga (sugamento) 

Brucelose Brucella melintensis Urina 

Triquinose Trichinella Spirallis Rato > Suino > Homem 

Tularemia Pausteurella / Tularensis Mordedura 

Febre haverhill Streptobacillus / Moniliformis Mordedura 

Febre sôdoku Spirillum minus Mordedura 

FONTE: LIMA 1995 

 

10.2- Poluição das Águas:   

A poluição dos corpos d´água pode se dar por lançamento direto dos resíduos e o 

contato do chorume com as águas superficiais ou ainda pela infiltração do 

chorume no solo, que termina por atingir os aquíferos subterrâneos. As formas de 



 

 

poluição provocadas pelo lixo podem ser: física, química, bioquímica, biológica e 

radioativa. 

• A poluição física consiste no lançamento indiscriminado de resíduos nos 

cursos d’água, sendo que as perturbações físicas mais sentidas são: o aumento da 

tempura da água, aumento da turbidez, formação de bancos de sedimentos e 

alteração na cor. Estas perturbações emprestam ao meio aquático impactos de 

alto grau, como por exemplo: o interrompimento do ciclo vital das espécies, 

tornando a água biologicamente morta, a elevação brusca da temperatura 

também quebrar o ciclo de vida de algumas espécies como também a elevação 

da temperatura em pequena escala pode inibir e dificultar as condições de vida 

de alguns organismos, favorecendo por outro lado o crescimento de outros, isto é 

provocando o desequilíbrio da flora e fauna aquática. O aumento da turbidez 

pode produzir penetração da luz solar, inibindo assim a fotossíntese realizada pelas 

microalgas, resultando assim a redução de alimento, além de provocar a 

diminuição da capacidade visual de algumas espécies.  

• A poluição química se dá principalmente pela presença de resíduos 

industriais, através de lançamento de detergentes não degradáveis e resíduos 

tóxicos. Normalmente se verifica através da mudança na coloração do corpo 

d´água, com a dissolução de materiais solúveis existentes no lixo, bem como pela 

observação do envenenamento de peixes, aves e outros animais. A poluição 

bioquímica ocorre a partir dos fenômenos de decomposição dos resíduos, 

associados a lixiviação, percolação, arrastamento, soluções, etc. A primeira 

consequência da poluição bioquímica é a redução do nível de oxigênio presente 

na água.  

• Dependendo da intensidade deste processo pode acarretar a completa 

extinção da fauna e flora. Os lixos mais antigos apresentam DBO de 2.000 mg/l de 

chorume e os mais novos 20.000 mg/l.  

• A poluição biológica se dar pela quantidade elevada de elementos do 

grupo coliforme e pela presença de resíduos que produzam transformação 

biológicas, influenciando assim na qualidade de vida dos habitantes presentes na 

água.  

• No caso de elevado índice de coliforme, ocorre o desenvolvimento de 

organismos transmissores de doenças, resultante de lavagem de resíduos 

contaminados, principalmente restos de alimentos e materiais de serviços 

hospitalares. No segundo caso ocorre o desenvolvimento de algas, pela presença 

de nitratos e fósforos que estão presentes mais em lixos domésticos.  

 

10.3- Poluição do Ar:   

Todos os efluentes gasosos e ou particulados emitidos na atmosfera, oriundos das 

diversas atividades humanas, no meio urbano pode ser considerado como lixo. Os 

poluentes mais comuns e em maiores quantidades são: monóxidos de carbono, 

oxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. Abaixo apresentamos um 

quadro com a percentagem típica dos principais gases encontrados nos lixões. É 

importante salientar que quando o gás metano encontra-se no ar em 

concentração de 5 a 10%, existe a possibilidade de explosão.  

 



 

 

Como nos aterros sanitários estão presentes pequenas quantidades de oxigênio, as 

concentrações de metano ficam a níveis críticos, consequentemente apresentado 

pequeno risco de explosão. Nos quadros abaixo mostra-se que nos gases oriundos 

do processo de decomposição dos resíduos sólidos, a maior concentração é de 

Metano, dióxido de carbono e em menor proporção o nitrogênio. 
 

GASES TÍPICOS PRESENTES EM ATERROS SANITÁRIOS – RESÍDUOS SÓLIDOS 
Componentes % em volume seco 

Metano 45 a 60 

Dióxido de carbono 40 a 60 

Nitrogênio 2 a 5 

Oxigênio 0,1 a 1,0 

Sulfurosos, dissulfurosos, mercaptanos 0 a 1 

 

GASES TÍPICOS PRESENTES EM ATERROS SANITÁRIOS – RESÍDUOS SÓLIDOS 
Componentes % em volume seco 

Amoníaco 0,1 a 1,0 

Hidrogênio 0 a 0,2 

Monóxido de carbono 0 a 0,2 

Outros 0,01 a 0,6 

Características Valor 

Temperatura 37 a 67 GC 

Densidade 1,02 a 1,06 

Umidade Saturado 

Poder calorífico 890 a 1.223 Kcal/m3 

 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS GASES EMITIDOS NOS ATERROS SANITÁRIOS – RESÍDUOS SÓLIDOS 
Período Produção de gases ( % ) 

(meses) Nitrogênio Dióxido de carbono Metano 

0 a 3 5,2 88 5 

3 a 6 3,8 76 21 

6 a 12 0,4 65 29 

12 a 18 1,1 52 40 

18 a 24 0,4 53 47 

24 a 30 0,2 52 48 

30 a 36 1,3 46 51 

36 a 42 0,9 50 47 

42 a 48 0,4 51 48 

 

10) COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O objetivo principal da prestação dos serviços regulares de coleta, remoção e 

destinação final dos resíduos sólidos é a prevenção de proliferação de vetores que 

causam doenças, vetores estes que se encontram presentes em restos de alimentos, 

embalagens, etc. Caso não se tenha um bom serviço, os efeitos sobre a saúde da 

comunidade são péssimos em virtude do surgimento de doenças que nem sempre 

é associado a precária gestão dos serviços de limpeza pública. 

 

A regularidade da coleta reduz os riscos existentes em virtude do mau 

acondicionamento dos resíduos sólidos. Assim sendo, para que se obtenha a 

regularidade se faz necessário a mobilização da comunidade, como também a 

divulgação do calendário que contenha dia e hora da coleta, princípio este 

defendido neste projeto, com a sugestão de que se faça a divulgação por faixas, 

por meios de comunicação (rádio e jornal), reuniões nos bairros, livreto de 



 

 

orientação, etc., obtendo-se assim um bom relacionamento entre o agente 

operador e a comunidade.  

 

A pontualidade na coleta é fator preponderante para que se tenha o atingimento 

do objeto. O ponto principal é que a coleta e o transporte garantam os seguintes 

requisitos: 

 

• Toda cidade deverá ser coberta; 

• Regularidade no dia no horário e no trajeto; 

 

10.1 – Coleta domiciliar: 

A coleta domiciliar será operada por caminhão do tipo coletor compactador e por 

funcionários, seguindo o roteiro, os dias e os horários definidos neste projeto. Nos 

locais de difícil acesso, onde o tráfego de veículo não seja possível, a coleta será 

manual, executada com carros de mão, transportando até o ponto mais próximo 

para o tráfego do caminhão. 

 

10.2 – Coleta de recipientes estacionários: 

A coleta de recipientes estacionários será realizada pelo caminhão compactador, 

obedecendo também o roteiro, os dias e horários definidos neste projeto. Os 

recipientes estacionários serão compostos por recipientes plásticos ou modelo a 

definir com capacidades variáveis devidamente distribuídos nos locais em quadro 

anexo a este projeto ou mediante escolha pela equipe de limpeza, sendo nos 

pontos de maior necessidade. 

 

10.3 – Coleta de serviços de saúde: 

A coleta de lixo dos serviços de saúde, que são classificados assim por produzirem 

resíduos biológicos, químicos, perfuro cortantes e de origem médicos-assistenciais 

que compreende toda rede de saúde, isto é hospital, maternidade e postos de 

saúde, clínicas, etc., existentes no Município, será executada com equipe e 

equipamentos exclusivos, também obedecendo o roteiro, os dias e horários 

definidos. Este tipo de coleta é executado por empresa especializada, 

devidamente contratada pelo Município, não sendo, portanto, objeto deste 

projeto. 

 

10.4 – Equipamentos e pessoal: 

Será utilizado para cada veículo contratado e destinado a coleta e transporte dos 

resíduos sólidos: 04 garis e 01 motorista habilitado para dirigir caminhão, a ser 

realizado todos os dias da semana, no horário das 07h00min horas às 11h00min 

horas e das 13h00min horas às 17h00min horas. Os equipamentos necessários de 

proteção individual são: Luvas, botas, capacetes, uniforme. 

 

11) SERVIÇOS DE VARRIÇÃO 

Os serviços de varrição é a principal atividade da limpeza dos logradouros, sendo 

através deste serviço que são recolhidos os materiais existentes nas vias públicas tais 

como: areia, folhas, papeis, pontas de cigarro, plásticos, latas, vasilhames, etc. 



 

 

Alguns aspectos dos logradouros, influem diretamente na prestação deste serviço, 

dentre os principais aspectos destacamos os abaixo: 

 

• Estado de conservação da pavimentação; 

• Uso dominante do logradouro (comércio, residência, indústria, etc.); 

• Arborização existente; 

• Intensidade de tráfego de veículos e de pedestres; 

• Grau de educação ambiental das famílias que ali residem. 

 

Normalmente a varrição ocorre ser apenas nas faixas laterais dos logradouros em 

virtude de que na área central o tráfego de veículos transfere as sujeiras para 

ambos os lados (sarjetas). Os serviços serão executados nos dias de segunda a 

sexta, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. O roteiro e 

os dias para execução dos serviços de varrição serão definidos juntamente com a 

equipe técnica da prefeitura.  

 

11.1 – Equipamentos: 

Os equipamentos utilizados para os serviços de varrição dos logradouros, coleta e 

remoção, para que se evite o acúmulo e espalhamento provocados pela água e 

pelo vento, basicamente são: 

 

• Vassourão (considerando a vida útil de 15 dias); 

• Lutocar (carrinho com rodas de borracha com vida útil de 12 meses); 

• Pás (considerando vida útil de 12 meses); 

• Sacos plásticos preto para 50 litros (considerando um consumo de 10 

sacos/dia). 

 

 

11.2- Pessoal: 

Os serviços de varrição serão feitos por grupos de 02 varredores desempenhado por 

garis com insalubridade de 20%, utilizando 01 lutocar. O produto dos serviços será 

colocado em sacos devidamente lacrados e depositados nas calçadas para 

posterior coleta pelo veículo (caminhão compactador ou basculante). 

 

11.3 – Equipamentos de proteção individual: 

Será utilizado pelos operários que executarão a varrição, os seguintes 

equipamentos e proteção individual: 

 

• Fardamento (vida útil de 06 meses); 

• Luvas (vida útil de 30 dias); 

• Botas (vida útil de 06 meses); 

• Capacetes (vida útil de 12 meses). 

 

12)  SERVIÇOS CONGÊNERES 

São aqueles que não se classificam como varrição, coleta e destinação final. Tais 

serviços são imprescindíveis a sua execução, para evitar a sobreposição de 



 

 

atribuições dentro do mesmo setor, tendo como consequência a baixa 

produtividade. Estão incluídos neste grupo de serviços os abaixo descritos: 

 

• Limpeza de feiras livres; 

• Capinação e roçagens de vegetação rasteira e de porte médio; 

• Pintura e recomposição de meio fio; 

• Recolhimento de entulhos; 

• Podação de árvores de porte médio e alto; 

• Remoção de animais mortos. 

 

12.1 – Limpeza de feiras livres: 

A feira livre produz e trazem para os logradouros nos quais são realizadas e em 

áreas adjacentes, grandes quantidades de resíduos sólidos e materiais perecíveis, 

dando assim ao local um aspecto deplorável após sua realização. Assim sendo, 

deve-se ao menor espaço de tempo possível, isto é imediatamente o encerramento 

da feira, que se proceda a limpeza das vias públicas atingidas com a varrição, 

coleta e transporte até a destinação final. Para tal fim, é recomendado os seguintes 

procedimentos para que se obtenha eficácia nos serviços: 

 

• Iniciar os serviços imediatamente após o encerramento da feira; 

• Varrer toda área utilizada na feira como também as adjacentes, e não 

apenas as faixas onde estão implantados os quiosques;  

• Varrer no sentido do centro do passeio para as sarjetas, local de onde 

será feita a coleta e remoção; 

• Recolher o lixo na medida que for varrendo, com a utilização de lutocar e 

sacos plásticos e posteriormente carregar no caminhão para o transporte até a 

destinação final; 

• Realizar a lavagem do setor de peixes e carnes. 

 

 

12.2 – Podação: 

A podação das árvores de médio e grande porte e o recolhimento de entulhos, 

será executado a partir de ordem escrita ou verbal da Secretaria Municipal de 

Obras e Urbanismo, com base em observação “in loco” feita pela fiscalização. 

Sendo também feito a coleta e o transporte com caminhão basculante até o 

destino final. 

 

12.3 – Capinação: 

A capinação tem como objetivo manter o logradouro com aspecto estético de 

bom nível, mantendo-os livres de mato e ervas daninhas. O ciclo da capinação de 

01 mês para os períodos chuvosos e de 04 meses para os períodos de estiagem. 

Nestes serviços também está previsto a coleta e o transporte dos entulhos gerados 

pela capinação até o destino final.  

 

12.4 – Pintura e recomposição de meio fio: 



 

 

A recomposição e pintura de meio fio, tem como objetivo manter o logradouro 

com aspecto estético de bom nível, contribuir para a boa drenagem superficial, nos 

locais que existam. Tais serviços serão executados com a utilização de profissional 

da área e auxiliado por servente. Não existe ciclo para que ocorra a necessidade, a 

mesma se dar quando da constatação da sua danificação. Nestes serviços 

também está previsto a coleta e o transporte dos entulhos gerados pela sua 

execução.  

 

12.5 – Equipamentos Serviços Congêneres: 

Os equipamentos utilizados para os serviços Congêneres, basicamente são: 

 

• Vassourão (considerando a vida útil de 15 dias); 

• Carro para coleta de lixo de varrição (lutocar - carrinho com rodas de 

borracha com vida útil de 12 meses); 

• Sacos plásticos preto para 50 litros (considerando um consumo de 20 

sacos/dia). 

• Pá quadrada n.º 04 com cabo (considerando vida útil de 06 meses); 

• Ciscador rastelo com 14 dentes, com cabo (considerando vida útil de 06 

meses); 

• Picareta chibanca com cabo de 90 cm em madeira (considerando vida 

útil de 06 meses); 

• Enxada larga com cabo de madeira (considerando vida útil de 06 meses); 

• Foice roçadeira com cabo em madeira de 120 cm (considerando vida útil 

de 06 meses); 

• Foice podadeira pequena com cabo (considerando vida útil de 06 

meses); 

• Escada telescópica com 10 degraus, altura total de 3,12 metros 

(considerando vida útil de 12 meses); 

• Roçadeira cortador de grama, e graminhas, movida a gasolina, 52 cc 

(considerando vida útil de 12 meses); 

• Carro de mão com caçamba metálica 55 litros, pneu com câmara, 

capacidade para até 200 kg (considerando vida útil de 06 meses); 

• Caminhão basculante. 

 

12.6- Pessoal para os serviços congêneres: 

Serão desempenhados por uma equipe de 02 garis e 01 motorista. 

 

O produto dos serviços será colocado em sacos devidamente lacrados e 

depositados nas calçadas para posterior coleta a ser executada pelo veículo 

(caminhão ou caçamba). 

 

12.7 – Equipamentos de proteção individual: 

Será utilizado pelos operários que executarão a varrição, os seguintes 

equipamentos e proteção individual: 

• Fardamento (vida útil de 06 meses); 

• Luvas (vida útil de 30 dias); 



 

 

• Botas (vida útil de 06 meses); 

• Capacetes (vida útil de 12 meses). 

 

13)   DESTINAÇÃO FINAL 

A destinação final dos resíduos sólidos deste Município, será em terreno 

devidamente cercado, com acesso por portão em ferro, que deverá ser mantido 

fechado, distante 4,00 km em média da sede do Município. O recebimento, 

abertura de valas, acomodação dos detritos, reaterro e compactação das valas 

será de responsabilidade do poder público Municipal, e será executado com 

orientação técnica. Não será por hipótese alguma permitida a queima dos resíduos, 

como também a presença de catadores. O fim da atividade de catação de 

deverá ser resolvida, inclusive com a implantação de programa educativo nas 

escolas e nas comunidades ou com a implantação de serviço de cooperativa para 

reciclagem. 

 

14) DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA 

14.1 – Coleta de resíduos sólidos residenciais: 

Para realização da coleta de lixo domiciliar, neste Município será utilizado caminhão 

compactador basculante com capacidade mínima para 6,00 m3. O referido 

veículo permite o seu tráfego em quase todos os logradouros inclusive os que não 

estão pavimentados. A coleta será realizada diariamente nos dias de segunda a 

sexta, no horário das 07h00min horas às 11h00min horas e das 13h00min horas às 

17h00min horas. 

 

As áreas de difícil acesso, onde o veículo não possa trafegar, será coletado 

manualmente nos mesmos horários, dias e setores definidos acima, sendo utilizado 

carro de mão para o transporte até o caminhão coletor.   

 

 

14.2 – Produção de resíduos sólidos: 

14.2.1- População de dimensionamento: 

Para estimativa da produção dos resíduos sólidos tomou-se como base uma 

população de 1.725  habitantes, conforme definido no item 03 deste projeto.   

  

14.2.2- Produção total de resíduos sólidos: 

Considerando-se que cada indivíduo produz em média 0,5 kg/dia de resíduos 

sólidos por dia (dados obtidos no Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Rio Grande do Norte – PEGIRS/RN). 

 

 PDRS = nº de habitantes x produção diária individual = (1725 pessoas x 0,50kg) 

> PDRS = 862,50 kg/dia. 

  Onde: 

 PDRS – produção diária total de resíduos sólidos. 

 

14.2.3 – Cálculo da frota para coleta e transporte (Caminhões): 

 



 

 

NC = Fr x (PDRS/CVxNV), sendo:  

NC = número de caminhões necessários 

Fr = fator de correção igual à divisão entre os dias de produção de lixo e os dias de 

coleta; 

PDRS = Produção diária total de resíduos sólidos; 

CV = Carga útil do veículo 

NV = Número de viagens do caminhão basculante por dia (máximo 1). 

NC = 7/5 x (862,50/6.000x1) > NC = 1,4 x 0,14 > NC = 0,196 caminhões. 

Adotaremos 01 caminhão a ser contratado (compactador). 

 

 

14.2.4 – Cálculo de pessoal para frota da coleta e transporte: 

 

  Motoristas: 01 

  Garis:          04 

 

Obs.: A empresa deverá dispor de 1 (uma) equipe reserva para o caso de eventual 

falta de funcionário (s) em alguma das equipes de coleta. 

 

14.2.5 – Cálculo da quantidade dos equipamentos de proteção individual para o 

pessoal da frota de coleta e transporte: 

   

Botas – (considerando vida útil 06 meses)....................................... 10 pares 

Uniformes – (considerando vida útil 06 meses)................................ 10 unidades 

Luvas – (considerando vida útil 01mês)............................................ 60 pares 

 

 

 

14.3 – Coleta de recipientes estacionários: 

A coleta dos recipientes estacionários se fará quando da passagem dos veículos 

para a coleta domiciliar em cada logradouro, portanto utilizando o mesmo pessoal 

da coleta domiciliar. Os locais dos recipientes estacionários estão definidos na 

prancha em anexo, para efeito de cálculo da planilha de custos globais, 

consideramos a vida útil do recipiente de 12 meses: 

 

14.4 – Varrição: 

Os quadros na prancha técnica “Varrição Semanal”, apresentam os logradouros 

que serão varridos semanalmente, com suas extensões e números de guias. 

 

14.4.1 – Cálculo do pessoal de varrição: 

Tendo em vista manter equipe de varrição semanal, dimensionamos abaixo a 

quantidade de garis necessários para cada rua seja varrida semanalmente. 

 

Varrição semanal: 

NG = CT/P > NG=  

Onde:  



 

 

NG= número de garis; 

CT = comprimento total; 

P = produtividade (define-se 1.700 metros diários por gari) 

Isto é, NG= (23.209,14m/1700m/pessoa/dia) = 13,65 pessoa/dia 

 

Equipe 

E=NG/D 

NG= número de garis; 

D= Quantidade de dias trabalhados 

 

E = 13,65pessoas/dia / 5dias 

E = 2,73 pessoas 

 

Logo, consideraremos 3 garis trabalhando diariamente para que seja possível fazer 

a varrição total da cidade em uma semana. 

  

 

14.4.2 – Cálculo da quantidade dos equipamentos de proteção individual: 

 Botas – (vida útil 06 meses)........................................   6 pares 

 Uniformes – (vida útil 06 meses).................................   6 unidades 

 Luvas – (vida útil 01 mês)...........................................    36 pares 

 

14.5 – Serviços Congêneres: 

Os serviços congêneres descritos abaixo serão realizados por uma equipe específica 

para tal fim e composta por garis trabalhando diariamente nos dias de segunda a 

sexta, no horário das 07h00min horas às 11h00min horas e das 13h00min horas às 

17h00min horas nos dias de segunda a sexta-feira. 

 

Da frota para coleta e transporte (Caminhões): 

 

Será utilizado um caminhão compactador. 

 

14.5.2 – Cálculo de pessoal para frota dos serviços congêneres: 

 

Para atender a demanda de serviços congêneres é necessário 01 motorista e 02 

garis. 

 

14.5.3 – Cálculo do pessoal para os serviços congêneres: 

Para desenvolver os serviços congêneres será uma equipe composta por:  

  

* 02 garis; 

* 01 Motorista. 

 

Os quais desenvolveram alternadamente os serviços de: 

- Podação de árvores e capinação; 

- Pintura de meio fio; 



 

 

- Recolhimento de entulhos; 

- Remoção de animais mortos; 

- Capina. 

 

 

14.5.4 – Cálculo do EPI para equipe dos serviços congêneres: 

 

  Botas – (vida útil 06 meses)....................................     06 pares 

  Uniformes – (vida útil 06 meses).............................     06 unidades 

  Capacetes – (vida útil 12 meses)..........................     03 unidades 

  Luvas – (vida útil 01 mês).........................................    36 pares  

 

 

Viçosa/RN, Março de 2021. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Antônio Diogo Araújo 

Eng.º Civil – CREA: 211.303.880-3 
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3. Planilha Orçamentária; 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PÚBLICA, TRANSPORTE ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS. 

 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA – RN 

MARÇO DE 2021 



 

 

 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS GLOBAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MENSAIS. 
 

OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PÚBLICA, TRANSPORTE ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA/RN 

DATA: MARÇO DE 2021 

 

 

ITENS DESCRIMINAÇÕES UNID QUANT. PREÇOS 

UNITÁRIOS 

VALORES 

PARCIAIS 

1 Fornecimento Mensal de Mão de Obra     

 

1.1 

Gari que operam na coleta e transporte de lixo 

(insalubridade de 40%) – 04 garis. 

 

Mês 

 

04 

 

3.347,81 

 

13.391,24 

 

1.2 

Gari que operam na varrição e no lutocar, (insalubridade 

de 20%) – 3 garis. 

 

Mês 
 

03 

 

3.061,15 

 

9.183,45 

 

1.3 

 

Motorista que opera o veículo da coleta e transporte do 

lixo (insalubridade de 40%) – 01 motoristas. 

 

Mês 
 

02 

 

4.963,28 

 

9.926,56 

 

1.4 

Gari que operam na coleta e transporte dos serviços 

congêneres (insalubridade de 20%) – 02 garis 

Mês 02 3.061,15 6.122,30 

1.6 Encarregado de turma - 01  Mês 01 3.153,68 3.153,68 

 Sub Total Mensal de Mão de Obra em (R$)    41.777,23 

      

2 Fornecimento Mensal de Veículo     

2.1 Caminhão basculante, com capacidade para 6,00 m3, 

movido a diesel, no toco, câmbio manual, direção 

hidráulica 

 

Hora 

 

160,00 

 

44,25 

 

7.080,00 

2.2 Caminhão compactador, com capacidade mínima para 

6,00 m3, movido a diesel, no toco, câmbio manual, 

direção hidráulica 

Hora 160,00 49,69 7.950,40 

 Sub Total Mensal de Veículo em (R$)    15.030,40 

      

3 Despesas operacionais mensais     

 

3.1 

Custo mensal com equipamentos de segurança (EPI) – 

valor obtido na seguinte forma: custo anual divido por 12 

meses duração do contrato. 

 

Unid. 

 

 

1,00 

 

615,07 

 

 

615,07 

 

 

3.2 

Custo mensal com equipamentos utilizado na execução 

dos serviços - – valor obtido na seguinte forma: custo anual 

divido por 12 meses duração do contrato.  

 

Unid. 

 

1,00 

 

747,08 

 

747,08 

3.3 Custo mensal com materiais de consumo - valor total 

considerando o consumo para 12 meses duração do 

contrato 

 

Unid. 

 

1,00 

 

313,21 

 

 

313,21 

 

 Sub Total Mensal de materiais de consumo em (R$) 1.675,36 

      

4 Despesas com instalação de coletores      

 Custo mensal com instalação de coletores com kit 

composto por 04 lixeiras fixas em polipropileno com 

capacidade para 50 litros, fixados em estrutura metálicas  

 

 

Unid. 

 

 

1,00 

 

 

719.38 

 

 

719,38 

 Sub Total Mensal de materiais de consumo em (R$) 719,38 

VALOR TOTAL DA PLANILHA DE PREÇOS BÁSICOS EM R$ 59.202,37 

 

 

REPRESENTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O VALOR MENSAL DE R$ 59.202,37 (CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E 

DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). 
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4. Cronograma Físico e Financeiro; 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PÚBLICA, TRANSPORTE ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA – RN 

MARÇO DE 2021 



 
 

 

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO FINANCERIO 

 

OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PÚBLICA, TRANSPORTE ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA/RN 

DATA: MARÇO DE 2021 

 
Itens Descrição dos Serviços Totais para 12 

meses 

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04  Mês 05 Mês 06 

1 Fornecimento Mensal de Mão de Obra 501.326,76 41.777,23 41.777,23 41.777,23 41.777,23 41.777,23 41.777,23 

2 Fornecimento Mensal de Veículo 180.364,80 15.030,40 15.030,40 15.030,40 15.030,40 15.030,40 15.030,40 

3 Despesas operacionais mensais 20.104,32 1.675,36 1.675,36 1.675,36 1.675,36 1.675,36 1.675,36 

4 Despesas com instalação de coletores 8.632,56 719,38 719,38 719,38 719,38 719,38 719,38 

Sub Total em R$ 710.428,44 59.202,37 59.202,37 59.202,37 59.202,37 59.202,37 59.202,37 

% de desembolso 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 

 
Itens Descrição dos Serviços Totais para 12 meses Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

1 Fornecimento Mensal de Mão de Obra 501.326,76 41.777,23 41.777,23 41.777,23 41.777,23 41.777,23 41.777,23 

2 Fornecimento Mensal de Veículo 180.364,80 15.030,40 15.030,40 15.030,40 15.030,40 15.030,40 15.030,40 

3 Despesas operacionais mensais 20.104,32 1.675,36 1.675,36 1.675,36 1.675,36 1.675,36 1.675,36 

4 Despesas com instalação de coletores 8.632,56 719,38 719,38 719,38 719,38 719,38 719,38 

Sub Total em R$ 710.428,44 59.202,37 59.202,37 59.202,37 59.202,37 59.202,37 59.202,37 

% de desembolso 100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 
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5. Composição de Preços; 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PÚBLICA E TRANSPORTE ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA– RN 

MARÇO DE 2021



 

 

 

OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PÚBLICA E TRANSPORTE ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. 

LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA/RN 

DATA: MARÇO DE 2021 

 

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS  

Preços unitários com base na convenção coletiva de trabalho 2020/2020 – do Sindicato dos 

Trabalhadores de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana Pública e Privada do Estado do Rio 

Grande do Norte – SEAC/RN. Número de registro no MTE: RN000071/2020 - Data do registro no 

MTE: 26/03/2020 – Número da solicitação: MR007226/2020 - Número do processo: 

13622.101206/2020-32 – Data do protocolo: 25/03/2020. 
 

• Custo Horário de Mão de Obra: 

Planilha de composição de custo de mensal do gari que desempenha funções na coleta e transporte de lixo 

Itens Descriminação Unid. Quant. Valor Unitário (R$) Valor Parcial (R$) 

01 Gari para coleta de resíduos sólidos Mês 1,00 1.086,59 1.086,59 

1.1 Clausula Quinta – Paragrafo segundo - INPC % 5,53 1.086,59 60,09 

Subtotal 1.146,68 

Insalubridade = 40,00 % 458,67 

Encargos sociais    = 82,45 % 945,44 

Vale alimentação  159,32 

Desconto do Vale alimentação = 20,00% -31,86 

Sub total 2.678,25 

BDI = 25,00 % 669,56 

Total geral da mês/homem R$ 3.347,81 

 

Planilha de composição de custo mensal de gari para serviços congêneres (varrição, limpeza de feiras livres, poda de 

arvores, capinação, retirada de entulhos, recomposição e pintura de meio fio).  

Itens Descriminação Unid. Quant. Valor Unitário (R$) Valor Parcial (R$) 

02 Gari para congêneres Mês 1,00 1.086,59 1.086,59 

2.1 Clausula Quinta – Paragrafo segundo - INPC % 5,53 1.086,59 60,09 

Subtotal 1.146,68 

Insalubridade = 20,00 % 229,34 

Encargos sociais    = 82,45 % 945,44 

Vale alimentação 159,32 

Desconto do Vale alimentação = 20,00% -31,86 

Sub total 2.448,92 

BDI = 25,00 % 612,23 

Total geral da mês/homem R$ 3.061,15 

 

Planilha de composição de custo mensal do motorista para caminhão basculante ou compactador utilizado na coleta de 

lixo e serviços congêneres. 

Itens Descriminação Unid. Quant. Valor Unitário (R$) Valor Parcial (R$) 

03 Motorista para caminhão de 

coleta 

Mês 1,00 1.637,12 1.637,12 

3.1 Clausula Quinta – Paragrafo segundo - INPC % 5,53 1.637,12 90,53 

Subtotal 1.727,65 

Insalubridade = 40,00 % 691,06 

Encargos sociais    = 82,45 % 1424,45 

Vale alimentação 159,32 

Desconto do Vale alimentação = 20,00% -31,86 

Sub total 3.970,62 

BDI = 25,00 % 992,66 

Total geral da mês/homem 4.963,28 

Encarregado 

 

Planilha de composição de custo mensal do encarregado de turma.  

Itens Descriminação Unid. Quant. Valor Unitário (R$) Valor Parcial (R$) 

04 Encarregado de turma Mês 1,00 1.244,15 1.244,15 



 

 

4.1 Clausula Quinta – Paragrafo segundo - INPC % 5,53 1.244,15 68,80 

Subtotal 1.312,95 

Encargos sociais    = 82,45 % 1.082,53 

Vale alimentação 159,32 

Desconto do Vale alimentação = 20,00% -31,86 

Sub total 2.522,94 

BDI = 25,00 % 630,74 

Total geral da mês/homem 3.153,68 

 

 

• Custo Horário de Veículo: 

 

Planilha de composição de custo de locação e funcionamento de uma hora rodada do caminhão basculante de coleta 

Itens  Descriminação Unid. Quant. Valor Unitário (R$) Valor 

Parcial (R$) 

01 00004221 Óleo diesel -  Litro/

hora 

3,5000 3,90 13,65 

02 00004227 Lubrificantes Litro 0,0390 22,50 0,88 

03 00004229 Graxa Kg 0,0189 33,03 0,62 

04 PESQ Filtros Jogo 0,0370 48,43 1,79 

05 PESQ Pneus Unid

ade 

0,0024 1.649,90 3,96 

06 5695 Locação e 

Manutenção 

mecânica 

H 0,000075 100.000,00 

 

7,50 

07 91367 Depreciação H 0,000040 100.000,00 4,00 

09 91369 Impostos e Seguro H 0,000030 100.000,00 3,00 

 Subtotal 35,40 

 BDI = 25,00 % 8,85 

 Total geral da hora rodada 44,25 

 

Planilha de composição de custo de locação e funcionamento de uma hora rodada do caminhão compactador 

Itens  Descriminação Unid. Quant. Valor Unitário (R$) Valor 

Parcial (R$) 

01 00004221 Óleo diesel -  Litro/

hora 

3,5000 3,90 13,65 

02 00004227 Lubrificantes Litro 0,0390 22,50 0,88 

03 00004229 Graxa Kg 0,0189 33,03 0,62 

04 PESQ Filtros Jogo 0,0370 48,43 1,79 

05 PESQ Pneus Unid

ade 

0,0024 1.649,90 3,96 

06 5695 Locação e 

Manutenção 

mecânica 

H 0,000075 130.000,00 9,75 

07 91367 Depreciação H 0,000040 130.000,00 5,20 

09 91369 Impostos e Seguro H 0,000030 130.000,00 3,90 

 Subtotal 39,75 

 BDI = 25,00 % 9,94 

 Total geral da hora rodada 49,69 

 

 

• Custo com Equipamentos: 

Planilha de composição de custo com equipamentos utilizado na execução dos serviços - valor total considerando o 

consumo para 12 meses que é a duração do contrato.  

Itens Descriminação Unid. Quant. Valor Unitário Valor Parcial 

 

01 

Vassorão tipo gari cepa plástico, ou similar – 

(quantitativo considerando a vida útil de 30 dias) > 

12 meses x 2 (gari de varrição). 

 

Unid. 

 

24,00 

 

14,90 

 

357,60 



 

 

 

02 

Pá quadrada n.º 04 com cabo Y – VD 200-4 – 

Vonder  ou similar - (quantitativo considerando a 

vida útil de 180 dias) > 2 semestres x 3 a saber: (3 

lutocar + 2 congêneres). 

 

 

Unid. 

 

 

10,00 

 

 

38,98 

 

 

389,80 

 

03 

Ciscador rastelo com 14 dentes, com cabo em 

madeira de 150 cm (quantitativo considerando a 

vida útil de 180 dias) > 2 semestres x 3 (gari de 

varrição).  

 

Unid. 

 

6,00 

 

7,41 

 

44,46 

 

04 

Picareta chibanca com cabo de 90 cm em 

madeira, referência 77305/543 tramontina, ou 

similar - (quantitativo considerando a vida útil de 

180 dias) > 2 semestres x 5 a saber: (3 lutocar + 2 

congêneres).  

 

 

Unid. 

 

 

10,00 

 

 

 

53,66 

 

 

536,60 

 

05 

Enxada larga com cabo de madeira, marca 

Tramontina ou similar - (quantitativo considerando 

a vida útil de 180 dias) > 2 semestres x 5 a saber: (3 

lutocar + 2 congêneres).  

 

 

Unid. 

 

 

10,00 

 

 

34,68 

 

 

346,80 

 

06 

Foice roçadeira com cabo em madeira de 120 cm, 

marca Tramontina ou similar - (quantitativo 

considerando a vida útil de 180 dias) > 2 semestres 

x 2 trabalhadores a saber: (2 congêneres). 

 

 

Unid. 

 

 

4,00 

 

 

30,89 

 

 

123,56 

 

07 

Foice podadeira pequena sem cabo, marca 

Tramontina ou similar - (quantitativo considerando 

a vida útil de 180 dias) > 2 semestres x 2 

trabalhadores a saber: (2 congêneres). 

 

Unid. 

 

4,00 

 

17,90 

 

71,6 

 

08 

Cabo em madeira para foice, marca paraboni ou 

similar - (quantitativo considerando a vida útil de 

180 dias) > 2 semestres x 2 trabalhadores a saber: (2 

congêneres). 

 

Unid. 

 

4,00 

 

11,90 

 

47,60 

 

09 

 

Carro para coleta de lixo de varrição (lutocar), 

referência 1001, metálico com tampa e roda com 

pneu e câmara similar - (quantitativo considerando 

a vida útil de 180 dias) > 2 semestres x 3 

trabalhadores na varrição.  

 

 

Unid. 

 

 

6,00 

 

 

 

353,05 

 

 

2.118,30 

10 Escada telescópica com 10 degraus, altura total 

de 3,12 metros, marca Everest mor ou similar - 

(quantitativo considerando a vida útil de 180 dias) 

> 2 semestres x 1 trabalhador na poda de árvores. 

 

 

Unid. 

 

 

2,00 

 

 

 

738,18 

 

 

1.476,36 

11 Roçadeira cortador de grama, e gramineas, 

movida a gasolina, 52 cc. similar - (quantitativo 

considerando a vida útil de 180 dias) > 2 semestres 

x 1 trabalhador na poda de árvores.  

 

 

Unid. 

 

 

2,00 

 

 

549,63 

 

 

1.099,26 

12 Carro de mão com caçamba metálica 55 litros, 

pneu com câmara, capacidade para até 200 kg, 

marca paraboni ou similar. similar - (quantitativo 

considerando a vida útil de 180 dias) > 2 semestres 

x 2 trabalhadores a saber: (2 congêneres). 

 

 

Unid. 

 

 

4,00 

 

 

 

140,00 

 

 

560,00 

Sub Total sem (BDI) 7.171,94 

BDI = 25% 1.792,99 

Total geral para 12 meses de consumo. 8.964,93 

Observação: 

Considerando a vida útil de cada equipamento, conforme descrito na planilha supra, obtemos os quantitativos, 

compatível com o quadro de pessoal e necessário à plena execução dos serviços.  Os preços unitários aqui utilizados são 

os medianos praticados em nosso estado, e obtidos através de cotação de mercado via site WWW.google.com.br, 

portanto o custo médio mensal considerando um período de 12 (doze) meses, com equipamentos é de: R$ 747,08 

 

• Custo Mensal com EPI: 

Planilha de composição de custo com equipamentos de proteção individual (EPI) - valor total considerando o consumo 

para 12 meses que á a duração do contrato.  

Itens Descriminação Unid. Quant. Valor Unitário Valor Parcial 

01 Capacetes Unid. 3,00 37,35 112,05 

02 Luva de malha pigmentada – carbografite Par 132,00 4,50 594,00 

http://www.google.com.br/


 

 

03 Bota nord outdoor titânum masculina Par 22,00 56,40 1.240,80 

04 Uniformes Conj. 22,00 179,90 3.957,80 

Sub Total sem (BDI) 5.904,65 

BDI = 25% 1.476,16 

Total geral para 12 meses de consumo. 7.380,81 

Observação: 

Os preços unitários aqui utilizados são os medianos praticados em nosso estado, e obtidos através de cotação de 

mercado via site WWW.google.com.br, portanto o custo médio mensal considerando um período de 12 (doze) meses, com 

equipamentos de proteção individual (EPI) é de: R$ 615,07. 

 

 

• Custo Mensal com Material de Consumo: 

Planilha de composição de custo com materiais de consumo - valor total considerando o consumo para 12 meses que á a 

duração do contrato.  

Itens Descriminação Unid. Quant. Valor Unitário Valor Parcial 

01 Saco para coleta e armazenamento de lixo, 

reforçado preto, capacidade para 50 litros, 

embalagem com 100 unidades – (considerando 

um consumo diário de 10 unidades) > consumo 

anual de 10 sacos x 240 dias anuais. 

 

 

Unid. 

 

 

2.400,00 

 

 

 

0,28 

 

 

672,00 

02 Câmara de ar para carro de mão, com pneu 

3.25-8 marca maggion mj-8 ou similar – 

quantidade de carros de mão e de lutocar, 

considerando vida útil de 03 meses (12/3=4 

unds/ano) x (04 carros de mão + 6 lutocar) 

 

Unid. 

 

40,00 

 

16,43 

 

657,20 

03 Carretel de nylon M10x1,25, para roçadeira 

movida a gasolina – considerando o consumo 

de 4 carretilhas por mês x 12 meses. 

 

Unid. 

 

48,00 

 

34,95 

 

1.677,60 

Sub Total sem (BDI) 3.006,80 

BDI = 25% 751,70 

Total geral para 12 meses de consumo. 3.758,50 

Observação: 

Os preços unitários aqui utilizados são os medianos praticados em nosso estado, e obtidos através de cotação de 

mercado via site WWW.google.com.br, portanto o custo médio mensal considerando um período de 12 (doze) meses, com 

material de consumo é de: R$ 313,21 

 

 

• Custo Mensal com Coletores: 

Planilha de composição de custo com lixeiras para coleta seletiva e coletores estacionários, a serem instalados conforme 

definido na planilha e na prancha de locação em anexo.  

Itens Descriminação Unid. Quant. Valor Unitário Valor Parcial 

01 Kit com 4 lixeiras coletoras fixas, capacidade 

para 50 litros coleta seletiva fixadas em estrutura 

metálicas (amarela, verde, vermelha e azul) - 

(considerando a quantidade suficiente para 

instalação em praças e prédios públicos ) 

 

 

Unid. 

 

 

10,00 

 

 

 

585,20 

 

 

5.852,00 

02 Estrutura metálica para fixação das 4 lixeiras, em 

polietileno com capacidade para 50 litros cada 

– quantidade igual ao número de kits de lixeiras 

(item 01)  

 

Unid. 

 

10,00 

 

105,41 

 

1.054,10 

Sub Total sem (BDI) 6.906,10 

BDI = 25% 1.726,52 

Total geral para 12 meses de consumo. 8.632,62 

Observação: 

Os preços unitários aqui utilizados são os medianos praticados em nosso estado, e obtidos através de cotação de 

mercado via site WWW.google.com.br, portanto o custo médio mensal considerando um período de 12 (doze) meses, com 

coletores estacionários é de: R$ 719,38 

http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
http://www.google.com.br/
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6. Composição do BDI;



LOCAL: MUNICIPIO DE VIÇOSA - RN

DATA: MARÇO DE 2021

VALORES ADOTADOS

Preencher com valores dentro do 

intervalo admissível
Mínimo Médio Máximo

Taxa de rateio da Administração Central AC (%) 3,99 OK 3,00 4,00 5,50

Taxa de Despesas Financeiras DF (%) 1,20 OK 0,59 1,23 1,39

Taxa de Risco, Seguro e Garantia (Somatório) R (%) 2,07 OK 1,77 2,07 2,27

SEGUROS + GARANTIA S (%) 0,80 0,80 1,00

RISCOS R+G (%) 0,97 1,27 1,27

Taxa de Tributos ISS, PIS, COFINS e CPRB (Somatório) I (%) 8,65 OK 8,65 8,65 8,65

ISS (5,00%) - Conforme legislação municipal. 5,00 5,00 5,00

PIS (0,65%) - Conforme legislação em vigor 0,65 0,65 0,65

COFINS (3,00%) - Conforme legislação em vigor 3,00 3,00 3,00

Taxa de Lucro L (%) 6,39 OK 6,16 7,40 8,96

BDI 

resultante
25,00 22,47 26,24 30,33

Situação 

intervalo 

admissível

Intervalo Admissível

 1.2- O Acórdão 2622/2013, considerou a junção do seguro (S) e da garantia (G) em um único percentual, com limites também pré-estabelecidos.

 1.3- A fórmula acima para cálculo do BDI, tem seus valores em percentuais, isto é: BDI= (((1+(AC+R+G)/100)*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-(T/100)-1)*100 

 Composição do percentual de BDI baseada no processo TC 036.076/2011-2 - Acódão n° 2622/2013 – Plenário - Data da Sessão: 25/09/2013.

COMPOSIÇÃO DE BDI

OBSERVAÇÕES

 1.1- Neste Município, o ISS (imposto sobre serviços, de acórdo com a lesgislação Municipal,  é cobrado o percentual de 5,00% sobre o valor da fatura total da empresa). 

ITENS Siglas

OBRA: SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PÚBLICA, TRANSPORTE ATÉ A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
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7. Composição dos Encargos Sociais; 
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8. Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020; 
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TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RN000071/2020
DATA DE REGISTRO NO MTE: 26/03/2020
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR007226/2020
NÚMERO DO PROCESSO: 13622.101206/2020-32
DATA DO PROTOCOLO: 25/03/2020

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46217.000275/2019-27
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 28/01/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA PUBLICA E PRIVADA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SEAC/RN, CNPJ n. 40.756.462/0001-58, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDMILSON PEREIRA DE ASSIS;
 
E 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ASSEIO, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA
URBANA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE-SINDLIMP, CNPJ n. 24.192.916/0001-59, neste ato
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS;
 
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º
de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) de asseio,
conservação,higienização, limpeza; trabalhadores em empresa de Asseio e Conservação e Higiene;
Prestação de serviços a terceiros de Limpeza e Conservação Ambiental; Limpeza de Fachadas;
Dedetização; Lavagem de carpetes, Jardinagem e Paisagismo, com abrangência territorial em RN. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL FUNCIONAL 

A partir de 1º  de janeiro de 2020, ficam assegurados aos trabalhadores os seguintes Pisos Salariais:

GRUPO I – para os que exercem SERVIÇOS BÁSICOS, compreendendo as funções de AGENTE DE
LIMPEZA, AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, ZELADORES, SERVENTES, AGENTE DE LIMPEZA DE
ARÉAS VERDES (AMBIENTAL), AGENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR em (clínicas e hospitais privados),
LAVADOR DE CARRO, SERVENTE DE LIMPEZA, OPERADOR DE ILUMINAÇÃO, AUXILIAR DE
JARDINAGEM, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO EM GERAL, SERVENTE DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR,
AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, MAQUEIRO, LAVANDEIRO(A), AUXILIAR DE COZINHA,
BILHETEIRO (vendedor de passagens), AUXILIAR DE PEDREIRO, VENDEDOR,  MENSAGEIRO,
CARREGADOR, AUXILIAR DE LIMPEZA, AUXILIAR DE INDÚSTRIA E FUNÇOES CONGÊNERES, fica
estipulado o Piso Salarial de R$ 1.086,59 (hum mil e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

GRUPO II – GRUPO ESPECIAL E INSALUBRE-PERICULOSIDADE para os que exercem as funções de
AGENTE DE LIMPEZA HOSPITALAR, AGENTE DE LIMPEZA INDUSTRIAL, AGENTE DE LIMPEZA E
DESINFECÇÃO, DETETIZADOR, DESPENSEIRO, PASSADOR OU PASSADEIRA, AJUDANTE DE
ROTA, AUXILIAR DE ELETRICIDADE, OPERADOR DE MONITORAMENTO, SERVENTE DE
HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE LAGOAS E FUNÇÕES



20/05/2020 Mediador - Extrato Termo Aditivo de Convenção Coletiva

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR007226/2020 2/7

CONGÊNERES fica estipulado o Piso Salarial de R$ 1.105,42 (Hum mil cento e cinco reais e quarenta e
dois centavos)

GRUPO III – para os que exercem SERVIÇOS AUXILIARES, compreendendo as funções de
ENCARREGADOS DE TURMA, ASCENSORISTAS, CONTÍNUOS, COPEIRAS, ARMAZENISTA,
CALCETEIRO, PORTEIROS DESARMADOS, AGENTE TÁTICO MÓVEL - ATM, JARDINEIROS,
OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS, AUXILIAR OPERACIONAL DE PLATAFORMA, AUXILIAR
DE GESTÃO, CAPTADOR, PROMOTOR DE VENDAS, DEMONSTRADOR, REPOSITOR, ARQUIVISTA,
GUARDIÃO DE PISCINA, AUXILIAR DE MANUNTEÇÃO, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, OPERACIONAL,
MECÂNICO DE MANUNTENÇÃO,  RECEPCIONISTAS, OPERADOR DE MÁQUINAS, INSPETOR DE
GUARDA FLORESTAL E FUNÇÕES CONGÊNERES, fica estipulado o Piso Salarial de R$ 1.244,15 (hum
mil duzentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos)

GRUPO IV – para os que exercem SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, compreendendo as funções de
ADMINISTRADORES, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, ALMOXARIFES, ASSISTENTE
TÉCNICO DE SECRETARIADO, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, AUXILIAR DE MANUNTENÇAO
PREDIAL, BOMBEIRO HIDRÁULICO, COZINHEIRO, CARPINTEIRO, PINTOR, PEDREIRO,
ELETRICISTA, ASSISTENTE DE GESTÃO, TARME (TELEFONISTA AUXILIAR DE REGULAMENTAÇAO
MÉDICA), OPERADOR DE RÁDIO, ENCARREGADO OPERACIONAL, RECEPCIONISTA
BILINGUE, MOTORISTAS, TRATORISTA, MOTORISTA DE CAMINHÃO MUNCK, MONTADOR DE
ANDAIME, OPERADORES DE TELEX, TELEFONISTAS, SUPERVISORES, TÉCNICO EM ENFERMAGEM
DO TRABALHO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I, ATENDENTE COMERCIAL, TÉCNICO
ELETROTÉCNICO, ELETRÔNICO E CONTABIL, CLASSIFICADOR DE MATERIAIS, SUPRIDOR DE
MATERIAIS, SOLDADOR E FUNÇÕES CONGÊNERES, fica estipulado o Piso Salarial de R$ 1.637,12
(hum mil seiscentos e trinta e sete reais e doze centavos).

GRUPO V - ESPECIAL I, para os que exercem SERVIÇOS DE OPERADOR DE FROTA, MOTORISTA DE
CATEGORIA "D", MOTORISTA-SOCORRISTA E FUNÇOES CONGÊNERES, fica estipulado o Piso salarial
de R$ 2.078,32 (dois mil e setenta e oito reais e trinta e dois centavos). 

GRUPO VI - VI - ESPECIAL II, para os que exercem SERVIÇOS DE ELETROTÉCNICO
(PERICULOSIDADE),TÉCNICO EM SECRETARIADO NÍVEL SUPERIOR E FUNÇÕES CONGÊNERES,
fica estipulado o Piso Salarial de 2.935,19 (dois mil novecentos e trinta e cinco reais e dezenove
centavos) 
 
Parágrafo Primeiro: Aos empregados que já recebem salários superiores aos estabelecidos nos Grupos de
funções prevista neste caput, terão seus salários, reajustado em 4,48% (quatro
vírgula quarenta e oito por cento).

Parágrafo Segundo: Havendo mudança na atual política salarial, através de Lei ou Medida Provisória, será
aplicada aos integrantes da categoria profissional, a norma mais benéfica e a condição mais favorável.

Parágrafo Terceiro: As Funções não específicas das Atividades de Asseio, Conservação, Higienização e
Limpeza, citadas neste Caput, deverão obedecer a preponderância do contrato de prestação de serviços.

 
 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - CORREÇÃO SALARIAL 

Em 1º de janeiro de 2020, os salários dos integrantes da categoria profissional dos empregados em
empresas de asseio, conservação, higienização e limpeza; trabalhadores em empresas de Asseio e
Conservação; Higiene; Prestação de Serviços a terceiros de Limpeza e Conservação Ambiental; Limpeza
de Fachadas; Dedetização; Lavagem de Carpetes; limpeza hospitalar e industrial, abrangidos pela presente
Convenção Coletiva de Trabalho, inclusive os que integram estas categorias por atividades congêneres, na
base territorial do Rio Grande do Norte, serão reajustados serão reajustados da seguinte forma: O salário
do Grupo I passará de R$ 1.040,00 (um mil e quarenta reais) para R$ 1.086,59 (um mil e oitenta e seis
reais   cinquenta e nove centavos) e os demais pisos serão reajustados no percentual de 4,48%
(quatro vírgula quarenta e oito por cento) de forma linear. 
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GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA - VALE ALIMENTAÇÃO 

A fim de suprir partes das necessidades nutricionais de seus trabalhadores, as empresas, a partir de 1º
de janeiro de 2020, obedecerá a Lei nº 6.321/76, que criou o Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), fornecendo aos seus empregados, um vale alimentação, no valor total de R$ 159,32 (cento e
cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) mensal, com contrapartida de até 20% (vinte por
cento), devendo ser pago até o 15° dia do mês.
  

Parágrafo primeiro: Terão direito a receber o vale alimentação, os empregados enquadrados no Grupo I –
Serviços básicos, e todos os Encarregados de Turma que estão exercendo efetivamente a atividade.

Parágrafo Segundo: Fica facultado as empresas do pagamento do auxílio alimentação ora instituído em:
Ticket Alimentação e/ou Ticket Refeição, exclusivamente em vales ou cartão magnético, em pecúnia ou
ainda, a refeição propriamente dita.

 Parágrafo Terceiro: O auxílio alimentação em nenhuma hipótese integrará o salário contratual, não
computando-se nas férias, décimo terceiro salário, horas-extras, gratificações, adicionais entre outros
prêmios/verbas pagos pelo empregador, inclusive nas verbas rescisórias

 

 

 
 

OUTROS AUXÍLIOS 

CLÁUSULA SEXTA - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR 

A entidade sindical prestará indistintamente a todos os trabalhadores subordinados a esta Convenção
Coletiva de Trabalho, benefícios sociais em caso de: nascimento de filho, acidente, enfermidade,
aposentadoria, incapacitação permanente ou falecimento, conforme tabela de benefícios definida pelos
sindicatos e discriminada no Manual de Orientação e Regras, por meio de organização gestora
especializada e aprovada pelas entidades Sindicais Convenentes. 

Parágrafo Primeiro: A prestação dos benefícios sociais iniciará a partir de 01/01/2019, na forma, valores,
parcelas, requisitos, beneficiários, penalidades e tabela de benefícios definida no Manual de Orientação e
Regras, registrado em cartório, parte integrante desta cláusula. 

Parágrafo Segundo: Para efetiva viabilidade financeira deste benefício e com o expresso consentimento
da entidade sindical profissional, as empresas, compulsoriamente, a título de contribuição social, recolherão
até o dia 10 (dez) de cada mês e a partir de 10/01/2019, o valor total de o valor total de R$ 10,45 (dez
reais e quarenta e cinco centavos) por trabalhador que possua, exclusivamente, por meio de boleto
disponibilizado pela gestora no site www.beneficiosocial.com.br. 

Parágrafo Terceiro: Em caso de afastamento de empregado, por motivo de doença ou acidente, o
empregador manterá o recolhimento por até 12 (doze) meses. Caso o afastamento do empregado seja por
período superior a 12 (doze) meses, o empregador fica desobrigado ao recolhimento desta contribuição a
partir do décimo terceiro mês, ficando garantidos ao empregado todos os benefícios previstos nesta
cláusula, até seu efetivo retorno ao trabalho, quando então o empregador retomará o recolhimento relativo
ao trabalhador afastado. 

Parágrafo Quarto: O nascimento, óbito ou evento que possa provocar a incapacitação permanente para o
trabalho, por perda ou redução de sua aptidão física, deverá ser comunicado formalmente à gestora, no
prazo máximo e improrrogável de 90 (noventa) dias da ocorrência, pelo site www.beneficiosocial.com.br. 

Parágrafo Quinto: O empregador que por ocasião do nascimento, de fato causador da incapacitação
permanente ou falecimento, estiver inadimplente por falta de pagamento, efetuar recolhimento por valor
inferior ao devido, ou comunicar o evento após o prazo de 90 (noventa) dias, reembolsará a gestora o valor

http://www.beneficiosocial.com.br/
http://www.beneficiosocial.com.br/
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total dos benefícios a serem prestados e responderá perante o empregado ou a seus dependentes, a título
de multa, o dobro do valor dos benefícios. Caso o empregador regularize sua situação no prazo de até 15
(quinze) dias corridos, após o recebimento da comunicação formal feita pela gestora, ficará isento de
quaisquer responsabilidades descritas no item "6.)" do Manual de Orientação e Regras. 

Parágrafo Sexto: Caso haja, planilhas de custos e editais de licitações, deverá constar a provisão
financeira para cumprimento do Benefício Social Familiar, para preservar o patrimônio jurídico dos
trabalhadores, em consonância com o artigo 444 da CLT. Mensalmente, estará disponível no site da
Gestora um novo Certificado de Regularidade o qual deverá ser apresentado ao contratante quando
solicitado e ao homologador quando das rescisões trabalhistas. 

Parágrafo Sétimo: O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se constituir em
contraprestação de serviços, tendo caráter compulsório e ser eminentemente assistencial. 

Parágrafo Oitavo: O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência
de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele
que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E COBERTURAS SOCIAIS 

Fica estabelecido pelas partes convenentes que a empresa administradora de benefícios sociais e auxilio
saúde ficará responsável pela gestão dos benefícios que foram implantados, em favor dos empregados
resguardados pela presente norma coletiva, desde que o valor mensal de R$ 94,03 (noventa e quatro reais
e três centavos), esteja em dia ou no prazo máximo de inadimplência de 45 dias, devendo a empresa
observar com rigor o cumprimento das obrigações estabelecidas nos parágrafos seguintes.   

                                                                                                                         

Parágrafo Primeiro: Sem ônus de quaisquer espécies para os representados da entidade profissional e a
título de contribuição para o sistema, as empresas do segmento empresarial, inclusive aquelas que
contratam por período temporário, recolherão em favor da empresa gestora contratada para gerir esse
benefício, a importância mensal de R$ 94,03 (noventa e quatro reais e três centavos) por cada empregado,
por mês, devendo o valor correspondente ser recolhido a empresa gestora até o dia 10º do mês
subsequente, sendo que essa obrigação será devida apenas a partir dos novos contratos privados e
públicos firmados através de editais de licitações publicadas após a homologação da presente Convenção
Coletiva ou, ou ainda em caso de repactuações caso haja a concessão deste benefício por parte do
tomador.     

                                                                                                                          

Parágrafo Segundo: O Sindicato Obreiro e o Sindicato Patronal acompanharão os procedimentos geridos
pela empresa gestora contratada, que apresentará relatórios mensais dos atendimentos, os quais se
limitam:                                                                                                                                             

a) Atendimento médico ambulatorial de baixa complexidade, com consultas nas seguintes especialidades:
Cardiologia; clínica médica (clínica geral); dermatologia clínica; ginecologia; oftalmologia clínica;
otorrinolaringologia; pneumologia; endocrinologia; reumatologia; urologia; traumato ortopedia
(exemplificativo);

b) Exames laboratoriais de baixa complexidade – conforme lista a ser divulgada periodicamente pela
empresa gestora; e

c) Atendimento em: Odontologia, fisioterapia, psicologia.                                                                    

Parágrafo Terceiro: A empresa gestora se responsabilizará pelos benefícios sociais e as providências
necessárias para o atendimento dos laborantes.                                                                       

Parágrafo Quarto: O prazo para implantação dos serviços iniciará a partir de do primeiro
pagamento/depósito na conta corrente da empresa gestora, do valor correspondente à importância mensal
de R$ 94,03 (noventa e quatro reais e três centavos) acima mencionada;

Parágrafo Quinto: O valor de R$ 94,03 (noventa e quatro reais e três centavos) será reduzido para R$
45,00 (quarenta e cinco reais) caso seja feito para beneficiários de cidades com até 100.000 (cem mil)
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habitantes. Nesses casos, poderão ser eleitas cidades-polos regionais, para atendimentos dos
sindicalizados, a serem divulgadas com antecedência, bem como ser estabelecida demanda mínima, a fim
de permitir equilíbrio econômico-financeiro.                                               

Parágrafo Sexto: Os sindicatos convenentes fiscalizarão a concessão dos benefícios concedidos aos
trabalhadores, bem como as receitas previstas no parágrafo primeiro, se comprometendo, conjuntamente, a
promover as ações necessárias objetivando o repasse dos recursos por parte das empresas.  
                                                                                                                           

Parágrafo Sétimo: Em caso de descumprimento dessa obrigação por parte das empresas, os sindicatos se
comprometem a não fornecer Declaração de Regularidade Sindical e Convencional, além de que
caracterizará ilícito de apropriação indébita o não repasse do valor recebido do contratante.                   
                                                                                                     

Parágrafo Oitavo: Os sindicatos comprometem-se a fazer gestões perante os entes públicos, no sentido de
que constem de todas as planilhas de custos de editais de licitações a provisão financeira para cumprimento
desta assistência social e de saúde, a fim de que seja preservado o patrimônio jurídico dos trabalhadores
em consonância com o artigo 444 da CLT.                                              

Parágrafo Nono: O presente serviço social não tem natureza salarial, por não se constituir em
contraprestação de serviços, tendo caráter compulsório e ser eminentemente assistencial.

Parágrafo Décimo: Sempre que necessário à comprovação do cumprimento da Convenção Coletiva de
Trabalho e nas homologações trabalhistas deverá ser apresentado às guias de recolhimento quitadas,
devendo o Sindicato Obreiro fazer ressalva no TRCT ressaltando o descumprimento da norma.

Parágrafo Décimo-Primeiro: O sindicato obreiro obriga-se a denunciar aos tomadores de serviços, no
prazo de até 10 (dez) dias, contados da data prevista para cumprimento da obrigação, o descumprimento
da norma por parte da empresa gestora, bem como promover as ações necessárias ao recebimento do
valor devido.                                                                                                               

Parágrafo Décimo-Segundo: O sindicato obreiro promoverá ação de cumprimento, na hipótese de
descumprimento da presente avença, ficando desde já acordado que, nesse caso, incidirá multa de 10%
(dez por cento) sobre o montante devido e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção
monetária, contados da data do inadimplemento, devendo a entidade laboral repassar este valor no prazo
de 72 (setenta e duas) à gestora do plano de assistência.                          

Parágrafo Décimo-Terceiro: Na hipótese de descumprimento do parágrafo primeiro da presente avença, a
empresa gestora da prestação dos serviços estabelecidos no caput, adotará medidas de proteção ao
crédito, ações cartoriais e judiciais necessárias.                                                                                   
                              

Parágrafo Décimo-Quarto: A empresa contratada obriga-se a entregar mensalmente relatório das medidas
tomadas e da prestação de serviços realizados, bem como entregar a relação dos empregados atendidos
por empresa.                                                                                                   

Parágrafo Décimo-Quinto: Em caso dos benefícios não sejam implementados em razão de dificuldades na
contratação de empresa gestora no prazo estipulado, os convenentes poderão encetar novas negociações,
a fim de buscar sistemas alternativos, objetivando a concessão de benefícios sociais diversos.

Parágrafo Décimo-Sexto: Responsabilidades da CONTRATADA

a) A empresa gestora contratada não deverá ser proprietária ou responsável pelos serviços ofertados pelos
prestadores, como também não realizará ofertas em nome destes.

b) A empresa gestora contratada não se responsabilizará, na ocasião do uso dos serviços, pela existência,
quantidade, qualidade, estado, integridade ou legitimidade dos serviços ofertados pelos Prestadores e
agendados pelos Usuários, assim como pela capacidade para contratar dos Usuários ou pela veracidade
dos dados pessoais por eles inseridos em seus cadastros.

c) A empresa gestora contratada não se responsabilizará por nenhum custo, prejuízo, erros ou danos eu
sejam causados aos sindicalizados ou a terceiros em decorrência da utilização dos serviços
disponibilizados. Em nenhum caso a empresa gestora contratada será responsável pelo lucro cessante ou
por qualquer outro dano e/ou prejuízo.

d) A empresa gestora contratada realizará avaliações acerca dos serviços ofertados pelos prestadores ou
dos prestadores em si, mediante critérios a serem definidos em conjunto com o sindicato dos trabalhadores
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constate dessa convenção coletiva.

e) Em nenhuma hipótese a empresa gestora contratada poderá ser responsabilizada por qualquer
reclamação resultante ou relacionada com o serviço.

f) o prestador deverá realizar o serviço agendado pelo usuário e, sendo apurada a não prestação, será o
responsável pelo reembolso integral do valor pago para a empresa gestora contratada.

g) O prestador será o único responsável pela quantidade e duração do atendimento contratado, vem como
pelo diagnostico e tratamento.

Parágrafo Décimo-Sétimo: Os pontos omissos ou eventuais informações e/ou obrigações complementares
poderão ser supridos mediante aditivo, a ser firmado entre os convenentes e a gestora.

Parágrafo décimo oitavo: Pode ser estabelecida, a fim de fazer face aos custos operacionais,
fiscalizatórios, jurídicos e administrativos, obrigação pecuniária por parte da empresa gestora ao(s)
sindicato(s) convenente(s).

 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

CLÁUSULA OITAVA - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E MARKETING - PQM 

A partir de 01 de janeiro de 2020 as empresas ficam obrigadas a efetuarem o recolhimento mensal, ao
Sindicato Profissional a importância equivalente a R$ 3,86 (três reais e oitenta e seis centavos) por
empregado, importância esta suportada exclusivamente pelas empresas e que será destinada à
manutenção do Programa de Qualificação Profissional e Marketing (PQM) administrado pelo Sindicato
Profissional e pelo Sindicato Patronal da forma abaixo descrita.

Parágrafo Primeiro: PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - O Sindicato Profissional em
parceria com o Sindicato Patronal manterá e divulgará uma programação permanente de Qualificação
Profissional dos empregados do segmento asseio conservação, higienização e limpeza, promovendo
cursos, palestras, seminários e outros eventos que visem intensificar a qualificação e requalificação dos
trabalhadores.

Parágrafo Segundo: PROGRAMA DE MARKENTIG - O Sindicato Profissional juntamente com o Sindicato
Patronal dentro do período de vigência desta Cláusula promoverão atos de divulgação do segmento nos
mais diversos veículos de comunicação visando a conscientização e orientação dos empresários do
segmento e dos tomadores dos serviços de asseio conservação, higienização e limpeza tanto do setor
privado como da rede pública, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, sobre as peculiaridades do
segmento, vantagens e cautelas da prática administrativa por intermédio da terceirização.

Parágrafo Terceiro: O valor devido (tomando-se por base o número de empregados da empresa conforme
CAGED por CNPJ) será recolhido até o dia 15 de cada mês, cabendo ao Sindicato Profissional o
encaminhamento de boleto bancário, indicado o banco, agência e conta à recepção do depósito e cabendo
às empresas encaminhar cópias dos boletos pagos, acompanhado pelo CAGED.

Parágrafo Quarta: A omissão da empresa quanto a inclusão do nome de qualquer empregado na Relação
de Empregados referida no parágrafo anterior, ensejará a aplicação de multa mensal à empresa em valor
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do benefício previsto no captu desta clásula, por rata die,
limitada ao principal, por empregado omitido.

 

EDMILSON PEREIRA DE ASSIS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO E LIMPEZA URBANA PUBLICA E PRIVADA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE - SEAC/RN 
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FERNANDO LUCENA PEREIRA DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ASSEIO, CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA URBANA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE-SINDLIMP 

ANEXOS
ANEXO I - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE

Anexo (PDF)

 

ANEXO II - ATA DE AGE SEAC E LISTA DE PRESENÇA

Anexo (PDF)

 

ANEXO III - ATA DE ASSEMBLEIA SINDLIMP

Anexo (PDF)

 

ANEXO IV - LISTA DE PRESENÇA SINDLIMP ASSEIO

Anexo (PDF)

 

ANEXO V - EDITAL AGE SINDLIMP

Anexo (PDF)

 

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR007226_20202020_02_13T13_55_00.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR007226_20202020_02_13T13_55_24.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR007226_20202020_03_13T15_05_46.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR007226_20202020_03_13T15_06_26.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR007226_20202020_03_13T15_58_29.PDF
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