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Objetivo 

Referências 

Definições 

Conteúdo Técnico 

Desenhos Memorial 
Descritivo 

Especificações 
Técnicas 

Orçamento 

Planilha de Custos 
e Serviços 

Cronograma Físico 
Financeiro 



Elementos Técnicos por tipo de projeto 
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Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares - RSD 

Projeto de Varrição Manual em vias pavimentadas 

Projeto de outros serviços de limpeza urbana: raspagem, capina e poda, 
limpeza de boca de lobo, praias, férias livres e parques, dentre outros 

Projeto de Aterro Sanitário 

Projeto de operação do Aterro Sanitário 

Projeto de transporte de resíduos pós transbordo 
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Elementos Técnicos por tipo de projeto 

Memorial 

Especificações 

Desenhos 

Orçamentos 

Quantidade de Resíduos, 
áreas atendidas 

Tipo de veículos utilizados 

Plantas 

Planilhas Orçamentárias 

Metodologia e critérios adotados  

Especificações Técnicas 

Apresentação de Áreas atendidas, 
cortes... 

Composição de custo unitário, 
detalhamentos dos custos  
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Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos 
Domiciliares - RSD 
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Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos 
Domiciliares - RSD 
Memorial/Termo de Referência  

Definição das áreas a 
serem atendidas  

Urbana, Rural, Distrito 

Quantidades 
Critério adotado;  série 

histórica, se houver; 
variações sazonais 

Definição de setores e 
roteiros 

Número de setores, 
quantidade de resíduos 

por setor,  
Distância percorrida nos 

roteiros, local de 
disposição final 

Dados fornecidos em 
formato eletrônico e 

acessível 
Definição da frequência Dimensionamento 

da frota e equipes 
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Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos 
Domiciliares - RSD 

Especificações Técnicas 

Características técnicas dos veículos (modelo caminhão, capacidade da caçamba 
coletora) 

Características da equipe (índices de produtividade adotados, número de garis por 
equipes) 

Forma de execução dos serviços e critérios de medição 
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Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos 
Domiciliares - RSD 

Desenhos e Memorial 

Planta geral do município demonstrando as áreas atendidas 

Plantas demonstrando os setores e roteiros de coleta 

Planilhas indicando a extensão dos roteiros e a relação dos logradouros atendidos  

Plantas georreferenciados encaminhadas em formato eletrônico (Ferramentas de 
geoprocessamento - Qgiz, ArcGiz) 
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Projeto de Coleta de Resíduos Sólidos 
Domiciliares - RSD 

Orçamento 

Composição de custos unitários 

Detalhamento dos encargos sociais e BDI 

Apresentação do preço de venda unitário (tonelada/mês) e  
global (total pelo período do contrato) 

Planilhas eletrônicas com fórmulas discriminadas 
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Projeto de Varrição manual em vias 
pavimentadas 
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Memorial/Termo de Referência  

Definição das áreas a 
serem atendidas  

Urbanas, distritos, outras 

Definição de setores, 
roteiros e frequência 

Número de setores 

Quantidade, extensão 
dos roteiros e frequência 

de varrição 

Produtividade adotada; 
dados fornecidos em 
formato eletrônico e 

acessível; memória de 
cálculo 

 
Dimensionamento das 

equipes 
 

Projeto de Varrição manual em vias 
pavimentadas 
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Especificações Técnicas 

Características técnicas dos veículos (quando houver), equipamentos, ferramentas e 
insumos que requeiram especificação 

Forma de execução dos serviços e critérios de medição  

Projeto de Varrição manual em vias 
pavimentadas 
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Desenhos e Memorial 

Planta geral do município demonstrando as áreas atendidas 

Plantas demonstrando os setores e roteiros de varrição 

Planilhas indicando a extensão dos roteiros   

Plantas georreferenciados encaminhadas em formato eletrônico (Ferramentas de 
geoprocessamento - Qgiz, ArcGiz) 

Projeto de Varrição manual em vias 
pavimentadas 
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Orçamento 

Composição de custos unitários 

Detalhamento dos encargos sociais e BDI 

Apresentação do preço de venda unitário (R$/km) e  
global (total pelo período do contrato) 

Planilhas eletrônicas com fórmulas discriminadas 

Projeto de Varrição manual em vias 
pavimentadas 
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Projeto de outros serviços de limpeza 
urbana 
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Memorial/Termo de Referência  

Projeto de outros serviços de limpeza 
urbana 

Identificação, localização e quantificação das áreas 

Critérios de Frequência de execução e/ou emissão de ordem de serviço 

Dimensionamento das equipes, veículos, equipamentos e 
ferramentas/Especificações  técnicas  

Exemplos:  capinação,  limpeza de feiras livres,  limpeza de parques,  limpeza de  
praias, dentre outros 
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Projeto de aterro sanitário  
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Projeto de aterro sanitário  

Especificações técnicas 

Qualificação da entidade responsável pelo Aterro Sanitário 

Qualificação da entidade ou profissional responsável pelo projeto e seu devido 
registro no Conselho de Classe 

Titularidade da área do imóvel 

Licenças ambientais cabíveis 
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Memorial/Especificações 

Quantidade de rejeitos 
Composição físico 
gravimétrica/ peso 

específico 
Grau de compactação na 
célula (Característica dos 

rejeitos e material de 
cobertura) 

Caracterização do Local 
Topográfica, geológica, 

climatológica, estudo de 
vizinhança, hidrologia, 

jazidas 

Trincheira, área, rampa, 
tipo de cobertura 

Projeto de aterro sanitário  

Concepção da 
metodologia de operação 
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Memorial/Especificações 

Especificação dos 
elementos do projeto 

Acessos/ Terraplenagem 

Projeto de aterro sanitário  

Sistema de 
impermeabilização 

Sistema de drenagem de 
lixiviados 

Sistema de tratamento de 
lixiviados 

Sistema de drenagem e 
tratamento de gases  

Sistema de drenagem de 
águas pluviais 

Sistema de monitoramento 
ambiental 

Projetos complementares 
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Desenho 

Plantas em meio 
eletrônico (formato 

dwg, ou similar) 

Levantamento 
planialtimétrico 

Projeto de aterro sanitário  

Plantas baixas, cortes 
longitudinais, transversais 
e detalhes esquemáticos 

necessários 

Planta de concepção 
geral mostrando as vias 
de acesso e estruturas 

operacionais 

Plantas demonstrando a 
interligação entre os 

sistemas de drenagem 
superficial e de lixiviados 
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Orçamento 

Planilha Orçamentária 
e Cronograma de 
execução da obra 

Projeto de aterro sanitário  

 Detalhamento das 
composições de custos 

unitários adotadas 
 

Detalhamento encargos 
sociais e BDI 

 
   Índices referenciais, se 
utilizados (SINAPI/SICRO) 

 
Planilhas eletrônicas com 

fórmulas discriminadas 
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Projeto de aterro sanitário  
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Projeto de operação de aterro sanitário  
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Projeto de operação de aterro sanitário  

Especificações técnicas 

Projeto do Aterro Sanitário, incluindo as built., com a qualificação do responsável 
pelo projeto. 

Qualificação da entidade e do profissional responsável pela construção do aterro 
sanitário 

Licença Ambiental de Operação (verificar se compreende todas as etapas, ou 
apenas etapas iniciais) 

Horário de funcionamento e indicação dos prazos de operação de cada etapa 



27 

Memorial/Especificações 

Quantidade de rejeitos 

Coleta Seletiva ou alguma 
triagem no município/ 

Consórcio 

Grau de compactação na 
célula (Característica dos 

rejeitos e material de 
cobertura) 

Projeto de operação do aterro sanitário  

Trincheira, área, rampa, 
tipo de cobertura 

Concepção da 
metodologia de operação 
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Memorial/Especificações 

Procedimento de 
controle, operação e 

manutenção 

Logística de recepção e 
pesagem dos rejeitos 

Projeto de aterro sanitário  

Sistema de 
impermeabilização 

Sistema de drenagem de 
lixiviados 

Sistema de tratamento de 
lixiviados 

Sistema de drenagem e 
tratamento de gases  

Sistema de drenagem de 
águas pluviais 

Sistema de monitoramento 
ambiental 

Sistema de estabilidade dos 
maciços 

Registro da operação 
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Memorial/Especificações  

Sistema de 
monitoramento 

ambiental 

Monitoramento de corpos 
hídricos ao redor do 

empreendimento 

Projeto de aterro sanitário  

Monitoramento geotécnico 

Monitoramento de águas 
subterrâneas pelos poços de 

monitoramento 

Monitoramento das áreas de 
preservação ambiental, 

quando houver 
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Orçamento 

Projeto de aterro sanitário  
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Projeto de operação do aterro sanitário  
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Projeto de transporte de resíduos pós 
transbordo 
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Projeto de transporte de resíduos pós transbordo 

Memorial e Desenho 

Estimativa dos Rejeitos a serem transportados 

Local da Estação de transbordo e forma de armazenagem dos resíduos com 
capacidade operacional 

Local de disposição final com Licença de Operação e Anuência para recebimento 
dos resíduos 

Dimensionamento da frota e equipe (Custos fixos, variáveis, salários, encargos, 
adicionais entre outros) 

Orçamento  

Roteiros georreferenciados e Frequência de transporte 



Comissão Gestora OT 007/2018 
I. Adriana Cuoco Portugal (TCDF) 
II. Anderson Uliana Rolim (TCE – ES) 
III. Narda Consuelo Vitório Neiva Silva (TCE – MT) - Coordenadora 
IV. Pedro Jorge Rocha de Oliveira (TCE – SC) 
V. Pedro Paulo Piovesan de Farias (TCE – PR) 
 

 



Subcomitê OT 007/2018 
I. Alysson Mattje (TCE – SC) - Coordenador 
II. Mauro A. de Siqueira Filho (TCE –PE) – Relator 
III. André Domingos Goetzinger (AGIR) 
IV. Clauber Bridi (TCE – RS) 
V. Flávia Burmeister Martins (TCE – RS) 
VI. Fernando Celso Morini (TCM – SP) 
VII. Fernando D. Bernardes (TCE – MS) 
VIII. João César Bezerra de Menezes (TCE – PB) 
IX. Mariana Diniz Cabral (TCM – GO) 
X. Marina de Oliveira Polese (TCE – ES) 
XI. Valéria Cristina Gonzaga (TCE – MG) 
 

 



Muito Obrigado! 
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