
  

 

Extrato de Aviso de Retificação de Edital e Redesignação de Sessão Pública 

 

O Consórcio Público para Gestão Integrada – CPGI, torna público a RETIFICAÇÕES NO 

EDITAL, Concorrência 01/2021 – Processo Licitatório 02/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO DO ATERRO 

SANITÁRIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS – CPGI, no item 2.4, item 3.3.4, item 3.4.1, item 4.7 e item 4.9 no edital; etapa 2 do 

item 01, item 2 e item 5 do anexo I; anexo II; anexo III; cláusula 3° do anexo XI; item 3.3 e 

quadro 6 do Projeto Descritivo; Desenho 3, Desenho 4, Desenho 5, Desenho 6, Desenho 9; 

bem como as supressões do item 7.7.1 no edital e do parágrafo segundo da clausula quarta. 

Retificado nos termos da Lei 8.666/93, cuja alterações estão disponíveis no site 

(www.consorciopublicointegrado.com.br), tendo sido redesignada a data do certame para o dia 

05/05/2021 às 13h30min, com credenciamento das empresas interessadas e posterior abertura 

dos envelopes, sendo ratificadas as demais disposições contidas em edital. Para melhores 

esclarecimentos, dirigir-se à sede do CPGI – Praça Étore Zerbeta, 37, Jardim Europa, 

Andradas/MG, no horário das 09:00 às 11:00 horas e das 12:00 às 17:00, Tel.: (35) 3590-1420 

ou através do e-mail: consorcio.cpgirs@andradas.mg.gov.br 

 

 

Alexandre de Cássio Borges 

Presidente do CPGI 

 



  

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 
 CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO INTEGRADA – CPGI 

CNPJ Nº 19.031.366/0001-56 
AVISO DE LICITAÇÃO  

PROCESSO LICITATÓRIO N° 002/2021 
MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021 

 

O Presidente do Consórcio Público Para Gestão Integrada - CPGI, faz saber que pelo presente 

torna pública a retificação do edital do Processo Licitatório n° 02/2021 – Concorrência Pública 

01/2021.  

 

Diante da retificação do Edital, fica alterada a data do certame para o dia 05/05/2021, às 

13:30H. 

 

A retificação ocorreu com a alteração do item2.4, item 3.3.4, item 3.4.1, item 4.7 e item 4.9 no 

edital; etapa 2 do item 01, item 2 e item 5 do anexo I; a planilha de serviços, unidades, 

quantidades e preço unitário e total do anexo II; o cronograma Físico-Financeiro do anexo III; 

cláusula 3° do anexo XI; item 3.3 e quadro 6 do Projeto descritivo; Desenho 3, Desenho 4, 

Desenho 5, Desenho 6, Desenho 9; bem como as supressões do item 7.7.1 no edital e do 

parágrafo segundo da clausula quarta. Conforme descrito abaixo: 

 

ALTERAÇÕES: 

Edital 

2.4. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA - A visita técnica PODERÁ SER AGENDADA 

COM ANTECEDÊNCIA em horário e data a ser marcada com a Seção de Meio Ambiente, 

com saída da sede do CPGI – Praça Étore Zerbeta, 37, Jardim Europa, Município de 

Andradas, Estado de Minas Gerais. A visita técnica poderá ser agendada através do 

telefone (35) 3590-1420 falar com Sra. Tatiane Raposo Miranda e confirmar pelo email 

consorcio.cpgirs@andradas.mg.gov.br 

 

3.3.4 Capacitação Técnico-Operacional de que trata o item 3.3.3: Atestado(s) técnico(s) 

emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante 

proponente executou serviços similares ao objeto da presente licitação, conforme os 

quantitativos definidos abaixo, ou seja: 
 

3.4.1 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 



  

 

exigíveis e apresentáveis na forma da lei, assinados por profissional competente e pelos 

diretores da empresa, vedada a substituição por balancete ou balanços provisórios, 

comprovando a boa situação econômico-financeira da licitante, consubstanciada nos 

seguintes índices: de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,00 e 

Endividamento Geral (EG) menor que 0,90 (devendo tal cálculo ser apresentado pela 

licitante proponente). 

 
4.7 Anexo à proposta a empresa deverá apresentar também a Planilha Demonstrativa 

de Composição de Custos com a Lista de Materiais (quantitativo resumido de materiais) 

em conformidade total com a Planilha de Preços Unitários e Total - Anexo II e o 

Memorial Descritivo – Anexo I, para a análise técnica visando à viabilização de 

execução do objeto licitado, sob pena de desclassificação. 

 
4.9 O preço máximo anual estipulado para o pagamento pelo CPGI a execução dos 

serviços é no total de R$ 2.349.572,88 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove 

mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), sendo R$ 178,00 

(cento e sessenta e oito reais) por tonelada, (art. 40, inc. X da Lei 8.666/93), e será 

suportada pela dotação nº 03.03.18.541.2003.33.90.39. 

 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICAS – CADERNO DE ENCARGOS 
1 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
1.1 – Ampliação em célula existente e construção de nova célula 
Etapa 02 - Construção de Nova Célula - 1410m a 1417m 

 

Para a etapa 02 será necessária a escavação, carga e transporte do material de 

primeira categoria sendo esse estocado em área pulmão no interior do Aterro Sanitário (DMT 

<= 400 m). Parte desse material será utilizado para a cobertura diária e selamento das células 

de aterramento da plataforma. 

Volume de corte da plataforma da etapa 02 é de 42.123 m³ (já contemplado 

empolamento de 40%). Foi estimado que a essa plataforma comporta aproximadamente 

10(dez) meses de deposição de resíduo sólido (base 1410m e topo 1417m): cota base de 

1410m até cota topo de 1417m - volume de recebimento de Resíduos Sólidos Domésticos 

(RSD) de 13806m³ (11045t - considerando peso específico de 0,8 t/m³), talude relação 1:2 (H:L). 

A nova célula deverá ser construída logo após o início da assinatura do contrato, de 

forma a possibilitar a remoção de terra em tempo hábil para sua construção e utilização antes 



  

 

de exaurir a capacidade de recebimento das expansões na célula existente mencionadas 

anteriormente na Etapa 01. 

Para impermeabilização da célula deverá ser utilizada geomembrana de PEAD 

lisa com 2mm de espessura. As geomembranas deverão possuir certificados pela GAI-

LAP (Geosynthetic Accreditation Institute –Laboratory Accreditation Program), sendo 

instalada com solda de termofusão em cunha, prevendo transpasse mínimo de 10cm 

entre as geomembranas. Após a instalação, deverão ser realizados ensaios destrutivos 

(cisalhamento e deslocamento) e não destrutivo (teste de ar). Deverá haver ART acerca 

da instalação da geomembrana. Tais informações e relatórios de instalação deverão ser 

fornecidos ao consórcio para ciência e verificação da qualidade do serviço. 

 
2 – ESPECIFICAÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTO 

Os veículos e demais equipamentos necessários à execução do objeto deste 

edital, deverão ser adequados e suficientes, respeitando-se as seguintes condições: 

• As marcas, modelos e outras características ficam a critério da licitante; 

• Os veículos e equipamentos deverão apresentar-se em perfeito estado de 

funcionamento e com o licenciamento em dia; 

• Todos os veículos, equipamentos e máquinas deverão ser vistoriados por equipe 

técnica credenciada pelo Consórcio antes do início das atividades visando aferir o 

seu estado, ano de fabricação e outros itens constantes da proposta da licitante 

vencedora. 

• Obrigar-se-á a Contratada a manter os veículos em perfeitas condições de uso e 

manutenção, limpeza, pintura e conservação. Os veículos e equipamentos 

utilizados na Operação do Aterro Sanitário deverão ter a idade limitada, conforme o 

quadro - Tabela de Idade Máxima da Frota. 

• Para a Operação do Aterro Sanitário serão disponibilizados pela licitante os seguintes 

equipamentos: 1 (um) trator de lâmina sobre esteiras, diesel, potência mínima 140 

HP, com peso operacional acima de 15 t; 1 (uma) retroescavadeira, diesel, potência 

mínima de 80 HP e 1 (um) caminhão basculante diesel, potência mínima 150 HP, 

capacidade de carga útil 7,6 t. e caçamba de 5,0 m³. 

• Os veículos e equipamentos utilizados na Operação do Aterro Sanitário deverão 

trazer, as placas regulamentares, indicações necessárias ao reconhecimento da 

contratada e telefone para sugestões/reclamações, além de logo informando que o 

veículo trabalha para o Consórcio. 

• Os licitantes deverão considerar que os equipamentos e veículos trabalharão na 



  

 

área do aterro sanitário e também quando necessário na ampliação do aterro 

sanitário. 
• Os equipamentos inclusos nas atividades complementares uma vez convocados terá 

uma garantia mínima de 100 horas por quinzena e a sua convocação se dará com 

antecedência mínima de 5 dias úteis (com prévia aprovação do consórcio). 

A contratada deverá manter no seu almoxarifado as ferramentas para manutenção. 
 

5 – PESSOAL 

Competirá a contratada a admissão e demissão de pessoal dentro das exigências das 

leis trabalhistas, em conformidade com a convenção coletiva de trabalho entre o Sindicato 

dos Trabalhadores Das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Minas Gerais – 

SINDEAC-MG e o Sindicato das Empresas de Coleta de Limpeza e Industrialização do Lixo 

de Minas Gerais – SINDILURB-MG, também os da convenção coletiva de trabalho do 

Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Sul de Minas Gerais e do Sindicato dos 

Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Pouso Alegre. 

A licitante vencedora, na admissão do pessoal, deverá dar preferência a funcionários 

residentes no município e de outras empresas que atualmente prestam serviços e que 

venha a serem demitidos em função da entrada em operação das atividades objeto desta. 

O Consórcio terá direito a exigir o afastamento do funcionário da empresa contratada, 

cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento dos serviços, conforme já descrito neste edital. 

A contratada não poderá permitir a entrada em serviço de quaisquer trabalhadores ou 

visitantes desprovidos dos uniformes completos e EPI´s exigíveis pela função que 

desempenham na prestação dos serviços contratados. 

Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados e munidos de EPI’s 

(Equipamentos de Proteção Individual) e de todos os materiais necessários à execução dos 

serviços. 

O Engenheiro e o Encarregado deverão portar equipamento móvel de telefonia 

(celular) para serem contatados para prestar eventuais informações ao contratante. 

Nos dias de chuva deverá ser fornecida capa protetora aos funcionários. 

Para o profissional engenheiro responsável pelos serviços, previsto neste edital, foi 

previsto a carga horária de 2 (duas) horas diárias e salário compatível conforme Lei 4.950-A de 

22/04/1966. 



  

 

O profissional acima será responsável direto pela execução dos serviços 

sendo imprescindível Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao CREA-MG.  

É absolutamente proibido aos funcionários fazer catação ou triagem de materiais, 

ingerirem bebida alcoólica em serviço e pedir gratificação ou donativos de qualquer natureza. 

Também é vedada a alimentação dos funcionários fora do pátio / refeitório, mesmo 

que somente lanches rápidos durante os percursos dos serviços. 

Os licitantes deverão considerar que o pessoal trabalhará no mínimo 220 (duzentos e 

vinte) horas/mês. 

 

ANEXO II – PLANILHA DE SERVIÇOS, UNIDADES, QUANTIDADES E 

PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAL 

ANEXO III – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

ANEXO XI - MINUTA DO CONTRATO  
CLAUSULA TERCEIRA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

Os preços contratuais serão reajustados conforme o índice acumulado dos últimos 12 

(doze) meses do INPC. 

 

Projeto descritivo aterro 2021 

Item 3.3 Resíduos sólidos produzidos 

A seguir é apresentado planilha contendo volume de resíduos dispostos no aterro 

sanitário no ano de 2020 pelos municípios consorciados. 

 

Municípios 
Volume de resíduos dispostos em 2020 por município no aterro sanitário - em toneladas 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

Albertina 48,45 36,80 38,85 42,01 32,50 35,71 36,78 30,43 36,31 33,25 31,39 40,44 442,92 

Andradas 759,70 678,73 773,63 633,84 610,91 644,57 644,67 620,98 650,26 667,44 656,16 739,36 8080,25 

Caldas 273,80 162,81 173,46 156,67 144,05 146,36 141,74 132,08 146,94 159,82 157,92 176,58 1972,23 

Ibitiura de 

Minas 
57,65 48,11 48,92 44,81 41,73 45,64 48,62 46,14 45,18 46,75 45,40 49,49 568,44 

Ipuiuna 163,02 138,01 139,71 127,22 126,54 128,66 136,06 121,92 125,38 131,83 120,67 126,87 1585,89 

Santa Rita 

de Caldas 
8,64 7,15 7,39 0,00 0,00 0,00 2,88 3,47 1,69 3,74 7,23 9,49 51,68 

Total 1311,26 1071,61 1181,96 1004,55 955,73 1000,94 1010,75 955,02 1005,76 1042,83 1018,77 1142,23 12701,41 

 



  

 

Quadro 6: Projeção da produção de resíduos. 

Ano População 

(hab) 

Produção 

per capita 

(kg/hab.d) 

Quantidade 

(t/d) 

Quantidade 

(t/ano) 

2021 81.896 0,45 36,85 13.450,25 

2022 82.313 0,45 37,04 13.519,60 

 

Desenho 3 – Aterro – expansão célula existente – cotas 1410m à 1417m 

Desenho 4 – Aterro – expansão célula existente – cotas 1417m à 1421m 

Desenho 5 – Aterro – expansão célula existente – cotas 1421m à 1425m 

Desenho 6 – Aterro – expansão célula existente – cotas 1425m à 1430m 

Desenho 9 – Aterro – expansão nova célula – base 1410m à 1417m 

 
 

SUPRESSÕES: 

Segue abaixo o item 7.7.1 do Edital e Parágrafo Segundo da Clausula Quarta do 

anexo XI a serem suprimidos do contexto do processo, a saber: 

 

7.7.1 Segundo as novas diretrizes dos órgãos ambientais estadual, bem como a 

planilha orçamentária deste edital, a realização de uma nova célula dependerá da 

licença EIA/RIMA ou outra necessária. Caso, no momento da obtenção da licença para 

operação/execução da nova célula seja outra diferente da EIA/RIMA, o preço da 

tonelada será mantido por 03 (três) anos. Tal condição é válida em razão de outra 

licença ser valor menor que a obtenção da EIA/RIMA. 

 

ANEXO XI - MINUTA DO CONTRATO  
CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O preço será mantido no prazo de 3 (três) anos caso a 
obtenção da nova licença ambiental não seja o EIA/RIMA. 
 
 
Assim, o edital do Processo Licitatório n°002/2021, Concorrência 001/2021, passa a 

vigorar com a redação consolidada que segue em anexo. 

 
Andradas, 18 de março de 2021 
 
 

Alexandre de Cássio Borges  
Presidente do CPGI 


