PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO
Estado do rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
KITS COLETORES DE RESÍDUOS
PROJETO AMBIENTAL
1.

Objeto: Kit seis de Cestos Coletores (Lixeiras)
1.1. Descrição do Objeto:
Compreende-se como a coleta efetuada por diferentes tipologias dos resíduos sólidos,
normalmente aplicada nos casos em que os resultados de programas de coleta seletiva
implementados tenham sido satisfatórios.
O Kit com seis coletores são construídas em polietileno de alto impacto e com proteção
UV.
Medidas aproximadas (conjunto) Altura: 120 cm (padrão nacional para acessibilidade),
Largura:300 cm (6 lixeiras).
Devem atender a Resolução CONAMA nº275 de 25 de abril de 2001, que estabelece o
código de cores para os diferentes tipos de resíduos, conforme é adotado na
identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas
para a coleta seletiva. (Fonte: https://www.mma.gov.br).
Serão implementados kits com as seguintes cores: Azul: papel/ papelão, Vermelho:
plástico, Verde: vidro, Amarelo: metal; Marrom: resíduos orgânicos, Cinza: resíduo
geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de separação.
Os kits serão montados de acordo com a necessidade de utilização de cada local,
podendo no kit haver mais que um coletor para o mesmo resíduo.

2.

Preço Estimado: O preço Global estimado é de R$ 26.256,76 (vinte e seis mil duzentos
e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos).

3.

Justificativa: O presente projeto, visa qualificar a estrutura de materiais e equipamentos
para a coleta e gerenciamento adequada dos resíduos sólidos produzidos nos Parques
Socioambientais e nas escolas da Rede Pública Municipal, em consonância com os
critérios e definições previstos na Lei nº. 6463, de 17 de dezembro de 2007 que "Institui o
Código Municipal do Meio Ambiente e Zoneamento Ambiental e dá outras providências."
Em princípio serão destinados dez kits de coletores, juntamente com o trabalho de
instrução de uso e importância, como trabalho de educação ambiental, nas dez maiores
escolas municipais, como piloto de um projeto que pretende equipar e instruir todas as
escolas da rede municipal.
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Igualmente, serão destinados um kit para o Museu do Rio dos Sinos, um kit para o Museu
do Trem, um kit na Secretaria municipal do Meio Ambiente - SEMMAM, dois kits no Parque
Municipal Imperatriz Leopoldina e um kit no Parque Socioambiental Mauá.
4.

Orçamento: Foi realizado levantamento de preços com empresa, para aquisição dos kits,
conforme segue:

Condições comerciais

Dias

Obs.

30

VIA DEPOSITO

Condições gerais

Prazo de entrega

15 A 20 DIAS
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São Leopoldo, 19 de fevereiro de 2020.

Darci Zanini
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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