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Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
 

PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020 

DIRETRIZES DE CONTINUIDADE DO PROJETO 
 

I – CADERNO I – PROJETOS RECEBIDOS  
 
Em conformidade com o Edital de PMI-002/2020, encerraram-se no dia 09/10/2020 o 
prazo para entrega do Caderno I – Abordagem Tecnológica.  
 
Duas empresas apresentaram validamente, até o dia 09/10/2020, as referidas manifestações 
de interesse (Caderno I). São elas: Vina Equipamentos e Construções Ltda., CNPJ nº 
02.230.611/0001-51 e Rio Novo Soluções Urbanas Eireli, CNPJ nº 12.471.342/0001-79, 
estando ambas aptas para apresentação do caderno ll. De forma sintética, cabe registrar que 
as propostas validamente recebidas propuseram a instalação de aterro sanitário para a 
destinação final dos resíduos sólidos. 
 
A Vina Equipamentos e Construções Ltda. propôs a implantação de um aterro sanitário de 
confinamento de camadas compactadas e drenadas, a qual será direcionada à recepção das 
seguintes classes de resíduos: RSS – Grupos A e E; Classe II A; Classe II B e RCC 
públicos e particulares. Ademais foram propostas ações complementares como a 
implantação de pontos de entrega voluntária, a criação de parceria junto à Cooperativa de 
Catadores de Recicláveis, o encerramento da área do lixão existente, a estruturação de um 
núcleo de atendimento ao cidadão e a instauração de um programa de educação ambiental 
para a comunidade. Já a Rio Novo Soluções Urbanas Eireli propôs a implantação de um 
aterro sanitário do tipo trincheira e como ação complementar o projeto de urbanização e 
paisagismo no local do aterro. 
 
Assim, analisando-se a densidade dos estudos recebidos e o interesse da SMMADS de 
identificar a melhor proposta técnica para atendimento da necessidade administrativa 
existente, as diretrizes ora traçadas estabelecerão regras e condições a serem consideradas 
na elaboração dos demais cadernos. 
 
2 – DIRETRIZES TÉCNICAS  
 
Para apresentação dos estudos finais no âmbito do PMI-SMA-002/2020, os interessados 
deverão observar itens obrigatórios e itens desejáveis. As tecnologias a serem apresentadas 
nos cadernos deverão obrigatoriamente contemplar soluções passíveis de licenciamento 
ambiental conforme regulações municipais, estadual e federal cabíveis. Quanto aos tipos 
de resíduos, é item obrigatório que os estudos contemplem resíduos sólidos urbanos 
(RSU), resíduos volumosos, pneumáticos e resíduos de construção civil (RCC). 
 
Para os resíduos citados anteriormente, os seguintes serviços são obrigatórios: 
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 • Destinação final adequada de resíduos sólidos urbanos (RSU) por meio da construção e 
operação de novo aterro sanitário durante o período de vigência da concessão; 
 
 • Destinação final adequada dos resíduos de construção civil gerados pelas obras da 
PMTO;  
 
• Encerramento da área do aterro controlado existente no município localizado na BR-116, 
km 271, zona urbana de Teófilo Otoni – MG, e realização de ações para recuperação da 
área; 
 
• Inclusão da coleta seletiva solidária com as associações cadastradas no município; 
 
• Implantação de um galpão para triagem de materiais recicláveis, em local a ser definido 
que atenda o volume de materiais advindos da coleta seletiva; 
 
• Proposição de um programa de educação ambiental que inclua a sociedade em geral. 
 
É desejável a inclusão nas propostas de solução que envolva a compostagem de resíduos 
orgânicos. Eventuais possibilidades de obtenção de receitas acessórias advindas do 
tratamento e destinação final de resíduos poderão ser avaliadas.  
 
3 – CONTINUIDADE DE ETAPAS DO PMI 
 
Como definido no edital, a data-limite para solicitação de agendamento de visitas técnicas 
é até 13/11/2020 e a data-limite para entrega final das manifestações de interesse - 2° etapa 
(Cadernos II, III, IV, V, VI, VII) é até o dia 24/11/2020. 
 
 


