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APRESENTAÇÃO

Fernando Antonio Siqueira Rocha
e

Maurício Faria Dame Manzano

� Saneamento Ambiental - Lixo
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LIMPEZA PÚBLICA

� Serviço de engenharia

� Importância econômica (~15%)

� Importância ambiental (impacta: solo, água e ar)

� Importância social (sanitária e catadores)
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PROJETO BÁSICO

� Fase essencial

� Indispensável ART / licenças ambientais / ABNT

� Cuidado especial na definição dos quantitativos 

e preços dos serviços a serem contratados
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EDITAIS

Devem evitar excessos de exigências operacionais 

tais como, tipo ou quantidade de caminhões 

coletores, limitando-se a fiscalizar o cumprimento 

adequado da prestação do serviço quanto à 

quantidade e à qualidade previstos no edital.
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SEPARAR SERVIÇOS

Licitar a destinação final separada dos demais 

serviços de limpeza urbana (varrição, coleta de 

resíduos, poda, caiação de meio-fio, capina, 

limpeza de drenos, etc).

JUNTAR SERVIÇOS

Licitar os serviços de limpeza urbana, excetuando 

a destinação final, em um só edital (diminuição do 

custo por possuírem naturezas compatíveis).

Atenção!!!

Possibilidade de consórcio entre empresas.
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PRAZO DA CONTRATAÇÃO

Em prestação de serviços de natureza contínua 

deve-se buscar licitações com o prazo de cinco 

anos, diminuindo o custo pelo aumento do volume 

de serviços.

FISCALIZAÇÃO

� Designação formal de servidor pela 

Administração para acompanhamento e 

medições do contrato.

� Responsabilidade solidária.
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FISCALIZAÇÃO

� Emprego de equipamentos para medições:

���� Averiguação das características esperadas 

dos serviços (balança rodoviária).

���� Alto custo do serviço contratado justifica os 

investimentos.

COLETA SELETIVA / USINA

� Fase complementar do sistema de limpeza 

urbana (não resolve o problema do lixo). 

� Efeito pedagógico.

� Consome elevados recursos para implantação e 

operação (sempre deficitária).


