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Luciano Vieira - Procurador-Geral

SESSÕES

Terças-feiras às 14 horas

Atos do Plenário

Outras Decisões - Plenário

NOTIFICAÇÃO do conteúdo dispositivo da(s) Decisão(ões) abaixo, nos 
termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei Complementar nº 621/2012, 
encontrando-se os autos na Secretaria Geral das Sessões no Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo.

Decisão 00582/2018-6
Processo: 04651/2017-8

Classificação: Controle Externo - Fiscalização - Levantamento

UGs: PMA - Prefeitura Municipal de Aracruz, PML - Prefeitura Municipal 
de Linhares, PMS - Prefeitura Municipal de Serra, PMSM - Prefeitura Mu-
nicipal de São Mateus, PMV – Prefeitura Municipal de Vitória, PMVV - 
Prefeitura Municipal de Vila Velha

Relator: Sebastião Carlos Ranna de Macedo

FISCALIZAÇÃO LEVANTAMENTO – INCLUIR PONTOS NO PAF 2018 – 
APRECIAR PROPOSTA DE MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA – EN-
CAMINHAR À PRESIDÊNCIA

O EXMO. SR. CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

1 - RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de levantamento decorrente de determina-
ção contida na Decisão - Plenário 03500/2016-7, relativa ao “Levanta-
mento do universo das contratações relacionadas com limpeza pública 
no Estado” que buscou conhecer as contratações em vigor no ano de 
2015, nos 78 municípios do Estado do Espírito Santo - conteúdo do pro-
cesso TC 4289/2015-8, cuja relatoria pertence ao Conselheiro Rodrigo 
Chamoun.

Aquela Decisão foi exarada em consonância com o voto do Relator do 
referido processo, cuja conclusão transcrevemos abaixo.

(...)

III - CONCLUSÃO

Na forma do exposto e por tudo mais que dos autos consta, acompa-
nhando integralmente o entendimento da área técnica e do Ministério 
Público Especial de Contas VOTO para que o Colegiado adote a seguinte 
decisão:

1 - Considerar atendido o objeto do presente Levantamento com a 
consequente inclusão desta matéria no Plano Anual de Fiscalização de 
2017, tal qual foi promovida pela SEGEX;

(...)

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC-04289/2015-8, DE-
CIDEM os srs. conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, na 42ª sessão ordinária do Plenário, realizada no dia vinte e nove 
de novembro de dois mil e dezesseis, à unanimidade, nos termos do voto 
do relator, conselheiro Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun, incluir esta 
matéria no Plano Anual de Fiscalização de 2017, tal qual foi promovida 
pela Secretaria Geral de Controle Externo, conforme voto do relator.

Assim, a Segex apresentou proposta de Plano de Fiscalização para o exer-
cício de 2017 com diretriz para a ação fiscalizatória na área de “Engenha-
ria e Obras” específica no tema “serviços de limpeza urbana”, conforme 
a seguir.

(...)

Diretriz III: Levantamento dos serviços de limpeza pública através do 
sistema Geo-Obras, bem como obtenção de informações e dados jun-
to aos jurisdicionados, objetivando a proposição de regulamentação/
normativos relativos ao tema, que possui elevada materialidade, risco 
e relevância social.

Esta fiscalização abrange todos os municípios e decorre da necessida-
de de ampliação/aprofundamento do levantamento relacionado ao 
tema, que teve início no processo TC 4289/2015 (no qual foram mape-
ados/identificados os contratos para serviços de limpeza pública, bem 
como aqueles realizados com recursos próprios).

Foco de atuação: Anteprojetos, projetos, editais e contratos referentes 
a serviços de limpeza pública.

Abrangência: Municipal

(...) (g.n.)

Ato seguido, foi autuado o presente processo, com vistas a se cumprir a 
Decisão 3500/2016-7.

A Área Técnica acerca da materialidade e do objeto da fiscalização assim 
se pronunciou:

[...]
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Para ilustrar a materialidade relacionada ao objeto de fiscalização, a se-
guir são trazidas informações do Diagnóstico de Manejo de Resíduos 
Sólidos Urbanos (14ª Edição referente ao ano de 2015), publicado pelo 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (Anexo 2).

De acordo com os dados do SNIS, os serviços de manejo de RSU repre-
sentaram no ano de 2015, em média, cerca de 6% da despesa corrente 
com serviços públicos prestados pelas Prefeituras nos Municípios do 
Estado do Espírito Santo, totalizando o montante de R$ 471.206.988,17 
(quatrocentos e setenta e um milhões, duzentos e seis mil, novecentos e 
oitenta e oito reais e dezessete centavos).

Deste total, R$ 366.475.228,39 (trezentos e sessenta milhões, quatro-
centos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e nove 
centavos), ou seja, em torno de 90%, foi realizado em contratos com 
agentes privados nos Municípios de São Mateus, Aracruz, Cariacica, 
Linhares, Vila Velha, Vitória e Serra.

A justificativa para a presente fiscalização, porém, não decorre unica-
mente do aspecto material vinculado ao tema, mas também da recor-
rente demanda pelo posicionamento do TCEES em questões técnicas 
de casos concretos relativos a contratações e/ou procedimentos para 
contratações, que chegam à Corte, sobretudo em virtude da ferramenta 
instituída na Seção V do RITCEES.

O levantamento relatado por meio do RLE 2/2015 (Anexo 1) mostra, em 
seu Quadro 2, o retrato das formas de contratações dos serviços públicos 
de limpeza urbana e manejo de RSU vigentes que foram informadas em 
consulta aos jurisdicionados em 2015. O relatório aponta a utilização das 
modalidades pregões (eletrônico e presencial), ata de registro de preços, 
concorrência, tomada de preços, convite e convênio para contratação e 
também a dispensa de licitação e, ali sobressai informação de que deter-
minado Município possuía, em 2015, contrato iniciado em 1992, ou seja, 
com prazo tal qual um contrato de concessão. 

O histórico recente de processos autuados na Corte mostra iniciativa 
de contratação por meio de parceria público-privada. Isto, somado ao 
retrato mostrado no RLE 2/2015, confere ao tema “Contratação de ser-
viços de limpeza pública pelos Municípios do Estado do Espírito Santo”, 
objeto de bastante amplitude e, portanto necessidade de restrição para 
execução no exercício de 2017.

Portanto, em virtude do prazo definido para execução da fiscalização 

aqui relatada, o levantamento foi limitado ao serviço de coleta domici-
liar com caminhão compactador dos contratos vigentes nos Municípios 
de Aracruz, Linhares, São Mateus, Serra, Vitória e Vila Velha, em docu-
mentos de Projeto Básico (ou instrumento afim).

[..]

Foram disparados diversos ofícios aos jurisdicionados - Municípios de 
Aracruz, Linhares, Serra, São Mateus, Vitória e Vila Velha - solicitando-lhes 
documentação acerca de contratos vigentes que cuidassem de execução 
de serviços públicos limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos realiza-
dos por estes jurisdicionados.

A partir destes documentos e também tomando por base informações 
dos sistemas GeoObras e Cidades-Web foi elaborado o Relatório de Le-
vantamento nº 13/2017 – peça 222 destes autos e anexos.

Considerando a pluralidade de municípios abarcados pelo levantamen-
to, e, consequentemente a pluralidade de relatores, os presentes autos 
foram levados ao GAP para sorteio de relator único. Isto feito, a Secre-
taria-Geral das Sessões procederam ao sorteio, na 45ª sessão ordinária, 
ocorrida em 19/12/2017, quando nos coube sua relatoria.

Vieram-me os autos.

2 – FUNDAMENTAÇÃO

Os autos cuidam de fiscalização a ser levada a efeito no serviço de coleta 
domiciliar com caminhão compactador dos contratos vigentes nos Mu-
nicípios de Aracruz, Linhares, São Mateus, Serra, Vitória e Vila Velha, em 
documentos de Projeto Básico (ou instrumento afim).

Após exame dos dados encaminhados pelos jurisdicionados objeto do 
presente levantamento, a equipe técnica trouxe alguns apontamentos 
que agora transcrevo:

[..]

Considerando, sobretudo, o prazo definido para execução da fiscalização 
aqui relatada. 

O presente levantamento tem por objetivo específico identificar, para o 
serviço de coleta domiciliar com caminhão compactador, os seguintes 
itens:

I. Elementos técnicos de projeto básico;

II. Parâmetros de dimensionamento;

III. Variáveis de formação de preço unitário;

IV. Referenciais de preços unitários de insumos;

V. Critérios de medição.

Metodologia utilizada e limitações inerentes ao levantamento

Foram observadas as Normas de Auditoria Governamental – NAG, apli-
cáveis ao controle externo brasileiro - adotadas como normas gerais de 
auditoria por este TCEES, conforme Resolução TC 233/2012.

Foi adotado, subsidiariamente, o Manual de Auditoria de Conformidade, 
conforme determina a Resolução TC 287/2015.

Os contratos vigentes à época do planejamento do levantamento foram 
identificados por meio dos sistemas GeoObras e Cidades-Web e também 
das informações disponíveis nos sítios eletrônicos das Prefeituras e em 
publicações do Diário Oficial do Estado. 

Foram solicitados documentos aos Jurisdicionados por meio de ofício en-
caminhado por correspondência eletrônica (Apêndice A). Os documen-
tos solicitados, relativos a Projeto Básico, ou afim, foram os seguintes:

1. Planilha de orçamento dos serviços;

2. Metodologia(s) de cálculo da(s) estimativa(s) de quantidade utiliza-
da(s);

3. Demonstração / cálculo do dimensionamento de equipes e frotas;

4. Mapas de execução dos serviços;

5. Composições de custos dos serviços;

6. Especificações técnicas dos serviços;

7. Critérios de medição dos serviços;

8. Procedimentos de fiscalização dos serviços e critérios de liquidação.

A documentação recebida foi registrada neste TCEES conforme apresen-
ta o Quadro 2, a seguir.

Quadro 2 – Dados da documentação recebida
Município Unidade res-

ponsável pe-
lo(s) Contra-
to(s)

Protocolo TCEES
Interessado Número
Nome Cargo

Aracruz Secretaria de 
Transporte e 
Serviços Ur-
banos

Sr. Luiz Fer-
nando Meier

Secretário de 
Transporte e 
Serviços Ur-
banos 

11318/2017-7

http://diarioadm.tce.es.gov.br/Secao
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Linhares Secretaria de 
Transporte e 
Serviços Ur-
banos

Sr. João Cleber 
Bianchi

Secretário de 
Transporte e 
Serviços Ur-
banos

13629/2017-7
15381/2017-8

São Mateus S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Obras e Infra-
estrutura

Sra. Eliane 
França Conti

Controladora 
Geral

13118/2017-5

Serra Secretaria Mu-
nicipal de Ser-
viços

Sra. Magaly 
Nunes do Nas-
cimento

Controladora 
Geral 

13593/2017-2

Vila Velha Secretaria Mu-
nicipal de Ser-
viços Urbanos

Sr. André 
Abreu de Al-
meida

Contro lador 
Geral

11366/2017-6
13266/2017-2

Vitória S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Meio Ambien-
te e Serviços 
Urbanos

Sra. Ra-
quel Ferreira 
Drummond de 
Aguiar

Secretária da 
Controladoria 
Gera

10722/2014-1

Foi realizada análise da documentação recebida e registro das 
informações em Quadros. 

O levantamento esteve restrito às informações contidas na 
documentação recebida e, complementarmente, no sistema 
GeoObras.

A análise das informações coletadas sofreu limitações devido 
ao prazo definido para a execução do levantamento e, em al-
guns casos, à insuficiência da documentação recebida.

Benefícios estimados da fiscalização

Os benefícios potenciais diretos resultantes da apreciação des-
te trabalho relacionam-se ao incremento da eficiência e eficá-
cia do processo de elaboração de editais para contratação de 
serviços relacionados à limpeza pública com vistas à qualida-
de, economicidade e vantajosidade nas contratações públicas. 

Processos conexos

Este processo é derivado do processo TC 4289/2015-8.

DAS INFORMAÇÕES LEVANTADAS

O serviço de coleta domiciliar com caminhão compactador de 
RDO e RPU identificados nos contratos de cada Município são 
apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 – Dados dos serviços contidos no escopo do levantamento
Descrição do serviço conforme Contrato Unidade Município Contrato Valor Médio 

Mensal - P0
Data da 
proposta

Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos domiciliares T Aracruz 009/2017 R $ 
326.035,30

Fev/2017

Coleta de resíduos urbanos RSU com o emprego de caminhões compactadores do-
tados de dispositivo GPS para monitoramento via satélite, na sede municipal

T Linhares 149/2017 R $ 
448.416,65

Jul/2017

Coleta de resíduos urbanos RSU com o emprego de caminhões compactadores do-
tados de dispositivo GPS para monitoramento via satélite, nos distritos

T R$ 77.770,40

Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos do Tipo Domiciliar e Comercial - RSD/ RSC T São Ma-
teus

34/2017 R $ 
1.988.347,20

Mai/2017

Coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos domiciliares T Serra 10792/1991 R $ 
297.560,89

Mai/2002

Coleta de resíduos sólidos do tipo domiciliar T Vila Velha 8/2017 R $ 
1.380.295,00

Mar/17

Coleta e transporte até transbordo de resíduos sólidos urbanos e dos oriundos de 
feria livre

T Vitória 487/2014 R $ 
1.397.382,00

Nov/2014

Elementos técnicos

O Quadro 4 mostra os elementos técnicos contidos na documentação recebida de cada Município.

Quadro 4 – Elementos técnicos contidos na documentação recebida
Elementos técnicos Município

A r a -
cruz

L i n h a -
res

S ã o 
Mateus

Serra Vila Ve-
lha

Vitória

D e s e -
nho

Mapa/Planta geral da área urbana com a setorização P N N N N P
Mapa/Planta dos setores com respectivos roteiros de viagens P N N N N P

Especi-
ficação

Veículos (frota) e equipamentos P P P P P P
Mão-de- obra (equipes) P P P P P P
Ferramentas, uniformes e EPIs e EPCs N N P N P P

Memo-
rial

Dimensionamento dos equipamentos, veículos (frota) e mão-de-obra (equipes); P N N N P P
Circuitos, frequência, periodicidade e horário de coleta; P P P N P P
Metodologia de execução dos serviços P P P N P P

O r ç a -
mento

Composição (inclusive referencial dos preços dos insumos) P N P N N P

Legen-
da:

X – contém N – Não contém P – Contém parcialmente

Parâmetros do dimensionamento

O projeto de coleta domiciliar contempla a divisão do Município em setores e a definição de roteiros de coleta. A partir do projeto 
serão conhecidos os parâmetros de dimensionamento por setor, tais como:

- Distância entre a localização da garagem e o setor de coleta;

- Distância entre o setor de coleta (centro geométrico) e o ponto de descarga, quer seja o ponto de destinação final, quer seja uma 
estação de transbordo;

http://diarioadm.tce.es.gov.br/Secao
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- Extensão das vias (ruas e avenidas) do setor de coleta;

- Velocidade média de coleta (que pode ser verificada em roteiros da situação presente);

- Velocidade média dos veículos nos percursos entre a garagem e o setor e entre o setor e o ponto de descarga e vice-versa;

Os dimensionamentos observados na documentação analisada não são apresentados por setores.

O Quadro 5 mostra os parâmetros de dimensionamento do serviço de coleta domiciliar com caminhão compactador identificados 
na documentação analisada.
Quadro 5 – Parâmetros de dimensionamento identificados na documentação analisada
Parâmetro Município

Aracruz Linhares São Ma-
teus

Serra Vila Ve-
lha

Vitória

Quantidade de lixo coletado por mês no Município X X X X X X
Frota principal
Quantidade de turnos X X X X X X
Quantidade de lixo no turno diurno X N N NA X X
Quantidade de lixo no turno noturno X N N NA X X
Velocidade de coleta N N N N N N
Velocidade de transporte N N N N N N
Tempo de acesso-pesagem-descarga-saída N N N N N N
Frequência da coleta X X X N X X
Distância do centro geográfico da cidade ao transbordo/destinação final X N N N N X
Distância de coleta X N N N X X
Distância de coleta diurna N N N N X X
Distância de coleta noturna N N N NA X X
Quantidade de dias trabalhados por mês X X X X X X
Quantidade de horas trabalhadas por turno X X X X X X
Capacidade de carga requerida por viagem N N N N N N
Carga diária do coletor N N N N N N
Tipo de veículo (truck/toco) N N N N N N
Capacidade de carga líquida do veículo compactador X X N N X X
Número de viagens por veículo compactador X X N N X X
Quantidade de veículos X X N X X X
Frota acessória X X N X N X
Quantidade de lixo coletado pela frota acessória N N NA N NA N
Parâmetros de dimensionamento da frota acessória N N NA N NA N
Pontos fixos X N N X X X
Parâmetros de dimensionamento de caixas estacionárias/containers N NA NA N N N
Legenda:
X – CONTÉM N – NÃO CONTÉM NA – NÃO SE APLI-

CA

Variáveis de formação do preço unitário

Os Quadros 6 e 7 mostram, respectivamente, as variáveis de formação do preço unitário relativas a veículos e equipamentos e, à 
mão-de-obra para a frota principal identificados na documentação recebida.

 O prazo final para a 
entrega é 31 de 

março.

A Prestação de Contas 
Anual (PCA) do Estado e dos 

municípios capixabas já 
pode ser feita no sistema 

CidadES do TCE-ES.
A Prestação de Contas 

Anual (PCA) do Estado e dos 
municípios capixabas já 

pode ser feita no sistema 
CidadES do TCE-ES.

www.cidades.tce.es.gov.br
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Quadro 6 – Variáveis de formação de custo de veículos e equipamentos identificadas na documentação analisada
Variáveis Município

Aracruz Linhares São Mateus Serra Vila Velha Vitória
Juros para remuneração de capital (%) X N X X X X
Reserva técnica de veículos (%) ou mínimo 1 unidade X X NA X X X
Disponibilidade mecânica (%) N N X N N N
Eficiência operacional (%) N N X N N N
Taxa de utilização (%) N N X N N N
Horas efetivas/mês (h) N N X N N N
Custo aquisição do caminhão coletor (R$) X N X X X X
Custo de aquisição chassi (R$) X N N N X X
Custo de aquisição da caixa (R$) X N N N N X
Vida útil caminhão coletor (ano) X N X X X NA
Vida útil chassi (ano) N N N N N X
Vida útil caixa (ano) N N N N N X
Valor residual (%) X N X X X N
Valor residual chassi (%) X N N N N X
Valor residual caixa (%) X N N N N X
Custo de Depreciação (R$) X X X X X X
Distância total / mês (Km) X N N X X X
Produtividade do caminhão (Km/L) X N N X X X
Consumo de combustível por mês (L) X X X X X X
Lubrificação (%) N X X N X X
Lubrificação (verba) N N N X N N
Óleo do motor (Km/ciclo) X N N N N N
Óleo de transmissão (Km/ciclo) X N N N N N
Óleo hidráulico (Km/ciclo) X N N N N N
Graxa (Km/ciclo) X N N N N N
Filtros (% lubrificante) X N N N N N
Quantidade de filtros/ano N N N N N N
Lavagens (% lubrificante) X N N N N N
Quantidade de lavagens/mês N N N N X X
Ciclo de troca de pneus (km) X N N N X X
Quantidade de câmaras por ciclo (unid) X N N N N X
Quantidade de protetor por ciclo (unid) X N N N N X
Quantidade de recapagem por ciclo (unid) X N N N X X
Custo com pneus (verba) N X X X N N
Manutenção (%) X X N N X X
Serviços de terceiros de manutenção (verba) N N X X N N
Peças e serviços (verba) N N X X N N
Mão de obra de manutenção de veículos (verba) N N N X N N
Manutenção chassi (%) X N N N X X
Manutenção caixa (%) X N N N X X
Manutenção Monitoramento X N N N N N
Manutenção de frota reserva N N X N X X
Tempo máximo de uso do chassis (anos) X N X X X X
Custos com seguro chassi + caixa (verba) X X N X X X
Custos com Licenciamento chassi (verba) X X N X X X
Custos com IPVA chassi (verba) X X N X X X
Legenda:

http://diarioadm.tce.es.gov.br/Secao
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X – CONTÉM N – NÃO CONTÉM NA – NÃO SE APLICA
Quadro 7 – Variáveis de formação de custo de mão de obra identificadas na documentação analisada
Parâmetro Município

Aracruz Linhares São Mateus Serra Vila Velha Vitória
Encargos sociais (%) X N X X X X
Critério de reserva técnica (%) X X N X X NA
Quantidade de horas extras 50%/mês X N N X N N
Quantidade de horas extras 100%/mês X N N N N N
Adicional noturno (coletores e motoristas turno noturno) X N N X X X
Exames (periódicos /admissionais/demissionais) N N X N N N
Insalubridade (coletor) X N X X X X
Vale alimentação X N N X X X
Cesta básica N N X X N N
Lanche N N X N N N
Plano/Seguro de saúde X N X X X X
Seguro de vida X N X X X X
Vale transporte X N X N X X
Gratificação (motorista) X N N N X X
Reposição trabalhador (coletor) N N N N N X
Quantidade anual de Uniformes e EPIs X N X N X X
Quantidade anual de EPCs N N X N N N
Inclusão de mão de obra acessória (encarregado/supervisor de coleta) X X N X N X
Inclusão de mão de obra da Administração local/central X N X N N N
Legenda:
X – CONTÉM; N – NÃO CONTÉM NA – NÃO SE APLICA

São também variáveis de formação do preço unitário identificadas na documentação observada, o BDI e a Administração Local. O Quadro 8 mostra a ocorrência de demonstração da composição dos 
custos e/ou do(s) percentual(is) de BDI, Administração Local e Encargos Sociais na documentação analisada.
Quadro 8 – Ocorrência de demonstração da composição de custos de BDI, Administração Local e Encargos Sociais na documentação analisada
Parâmetro Município

Aracruz Linhares São Mateus Serra Vila Velha Vitória
Encargos Sociais X N X X X X
BDI X N X X X X
Administração Local X N P X X P
Legenda:
X – contém N – Não contém P – Contém parcialmente

Referencial de preço de insumo

O Quadro 9 mostra a ocorrência de informação do referencial de preço unitário para os insumos dos grupos “veículos”, “equipamentos” e “mão-de-obra” nas composições de preços identificadas.

Quadro 9 – Ocorrência de informação sobre o referencial de preço unitário de insumos
Grupo de insumos Município

Aracruz Linhares São Mateus Serra Vila Velha Vitória
Veículos X N N N N N
Equipamentos P N N N N N
Mão de obra X N N N N N
Legenda:
X – contém N – Não contém P – Contém parcialmente
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Critério de medição

O Quadro 10 mostra as informações sobre critério de medição 
do serviço de coleta domiciliar com caminhão compactador 
para cada Município.

Quadro 10 – Informações sobre critério de medição identificadas
Município Critério Unidade Local de 

Pesagem
A g e n t e 
responsá-
vel pela 
balança

M e d i çã o 
por Ticket

Aracruz “tonelada 
de resídu-
os domici-
liares co-
letados”

Tonelada Aterro sa-
nitário

Terceiro Sim

Linhares “tonelada 
de resíduo 
recolhido” 

Tonelada “Dest ino 
final”

A contratante mante-
rá um fiscal na balan-
ça indicada pela con-
tratada, durante toda 
a jornada de trabalho, 
para acompanhamen-
to das pesagens.

São Ma-
teus

“”ton” de 
re s í d u o s 
domicilia-
res coleta-
dos”

Tonelada Não espe-
cificado

Não espe-
cificado

Sim

Serra “ton” Tonelada Não espe-
cificado

Não espe-
cificado

Não espe-
cificado

Vila Velha Peso liqui-
do 

Tonelada U n i d a d e 
de Trans-
bordo

Não espe-
cificado

Sim

Vitória Peso liqui-
do 

Tonelada U n i d a d e 
de Trans-
bordo

Não espe-
cificado

Sim

DAS INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS

Critérios: Arts. 6° e 19 da Lei nº 12.305/2010, Portaria-conjun-
ta do TCE-ES e MPES Nº 02/2012, Art. 6º, inciso IX e Art. 7º, § 
2º, inciso II e § 4º e Art. 43, inciso IV da Lei 8.666/93 ou Art. 18, 
inciso I, II e IV da Lei 8.987/95 ou Art. 10, incisos I e II e parágra-
fo 4º da Lei 11.079/2004.

Dos elementos técnicos

Os elementos técnicos que constituem anteprojeto e projeto 

básico de serviços de limpeza urbana, além de subsidiarem o 
orçamento da Administração, visam prover a ampla concorrên-
cia na licitação. 

Neste levantamento, em geral, observa-se insuficiência dos 
elementos de projeto básico de coleta de RDO + RPU, confor-
me pode ser inferido das informações constantes do Quadro 
4, no item 2.1.

Para corroborar o entendimento, em complementação à Orien-
tação Técnica 001/2006 do IBRAOP, identifica-se como literatu-
ra de referência a Resolução T.C. Nº 0003/2009 do Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco, que traz conteúdo especí-
fico para elementos técnicos de projeto básico de serviços de 
limpeza urbana (Anexo 3). 

Do quantitativo de geração de resíduos sólidos domésticos e 
de limpeza pública 

Conhecer os quantitativos de geração, sua origem, volume e 
caracterização, tem importância fundamental, para todos os 
aspectos da gestão de RSU e, crítica, para subsidiar a seleção 
de equipamentos, a concepção das rotas de coleta, inclusi-
ve seletiva e da disposição final (TCHOBANOGLOUS, G. et al, 
1993).

A Lei 12.305/2010 alinha-se a essa necessidade técnica, ao de-
terminar a elaboração do diagnóstico da geração de resíduos 
sólidos e, é corroborada pela Portaria-conjunta do TCE-ES e 
MPES Nº 02/2012, que enfatiza tal determinação.

Lei 12.305/2010

(...)

Art. 6º São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

(...)

IV – o desenvolvimento sustentável;

(...)

Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos só-
lidos tem o seguinte conteúdo mínimo: 

I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no res-
pectivo território, contendo a origem, o volume, a caracteriza-
ção dos resíduos e as formas de destinação e disposição final 

adotadas;

Termo Anexo à Portaria-conjunta nº 02/2012 

Aspectos importantes a serem observados em face da Lei da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e da contratação e gestão 
de serviços de limpeza urbana 

Aspectos formais: 

Diagnóstico dos resíduos sólidos;

Elaborarem diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gera-
dos no respectivo território, contendo a origem, o volume, a 
caracterização dos resíduos e formas de destinação e disposi-
ção final adotadas, na forma do art. 19 da Lei 12.305/2010. 

 (...)

Aspectos materiais: 

1) Projeto Básico adequado:

Elaborar projeto básico para o serviço de Limpeza Urbana por 
profissional habilitado, em conformidade com o artigo 6º da 
Lei 8.666/1993 e demais normas e recomendações técnicas, 
constando, necessariamente, a especificação detalhada da 
demanda a ser atendida com suas frequências, quantidades e 
distribuição geográfica.

(...)

g.n.

A despeito da importância do diagnóstico de resíduos sólidos, 
verificou-se no levantamento a má fundamentação dos quan-
titativos para fins de dimensionamento.

Por exemplo, para o serviço de coleta domiciliar com caminhão 
compactador, os documentos do Município de Vitória e do 
Município de Linhares trazem histórico de quantidade mensal 
de ano anterior, mas não demonstram a origem de aferição 
daqueles dados. Para os demais Municípios, não foi sequer 
identificado o referido histórico.

É certo que os recursos alocados para conhecer dados de ge-
ração de resíduos devem ser proporcionais à necessidade da 
informação (TCHOBANOGLOUS, G. et al, 1993). Mas, entende-
-se, a utilização de dados de terceiros, sem avaliação técnica, 
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não reflete o cuidado devido à finalidade de dimensiona-
mento para formulação de preço unitário.

Do dimensionamento

Verificou-se, nos contratos objeto do levantamento, que 
as composições de preço do serviço de limpeza urbana de 
coleta domiciliar com caminhão compactador derivam do 
dimensionamento.

Se a Administração pretende contratar a partir de deter-
minado dimensionamento, este precisa estar respaldado 
em solução ótima de engenharia, ou seja, a solução mais 
econômica e que atende a requisitos prefixados.

A literatura indica a realização de estudo para obtenção 
de dados para subsidiar o projeto e o dimensionamento 
do(s) serviço(s) de coleta de RSU. No que tange à cole-
ta domiciliar com caminhão compactador, o estudo deve 
contemplar (LIMA, 2005):

- Pesagem do volume diariamente coletado em amostra-
gem previamente estabelecida, anotando-se a distância e 
o tempo gasto na coleta;

- Peso específico aparente do lixo domiciliar;

- Análise da topográfica local (trajetos com declives e/
ou aclives);

- Análise do sistema viário existente (largas avenidas, 
ruas de grande tráfego, ruas de mão única, etc.);

- Local designado para recolhimento dos veículos após o 
término dos serviços;

- Local designado para refeições da guarnição (eventual);

- Zonas de ocupação diferentes, a saber, residências, co-
merciais, industriais e mistas;

- Caracterização qualitativa do lixo produzido;

- Locais de disposição final e/ou estações de transbordo 
de lixo;

- Velocidade de coleta expressa em Km/h, Kg/h ou m³/h;

- Localização de grandes centros produtores de lixo tais 
como: mercados, feiras, hospitais, clubes, hotéis, outros 

e a determinação da capacidade das caçambas coletoras 
a serem utilizadas nos diferentes setores da coleta de 
lixo.

A partir dos dados deve ser elaborado o projeto de cole-
ta, ou seja, obtida a solução ótima de engenharia.

Os Municípios objeto do levantamento possuem popula-
ção residente estimada entre 98.393 e 502.618 habitan-
tes. Entende-se que têm porte adequado à necessidade 
de setorização e otimização de roteiros. 

Como informa o item 2.2, os dimensionamentos de cole-
ta domiciliar com caminhão compactador observados na 
documentação analisada não são apresentados por setor, 
o que, entende-se, indica carência de elementos técnicos 
para subsidiar as licitações e/ou contratações. 

A documentação recebida e analisada corrobora o enten-
dimento de insuficiência, ou até mesmo ausência do devi-
do projeto básico. Por exemplo, o Município de Aracruz, 
no conteúdo do documento “Especificação dos serviços”, 
é facultado à contratada realizar sua própria programa-
ção, conforme transcrito a seguir.

Peça Complementar 4953/2017-1 (Aracruz)

(...)

1.2. O objeto licitado compreende a execução dos servi-
ços a seguir relacionados que são regulares e que deverão 
ser executados mediante programação previamente esta-
belecida e consubstanciada nos “Planos de Trabalho” (...).

(...)

Por sua vez, o Município de Vila Velha é taxativo, em suas 
Especificações Técnicas (anexas ao contrato), acerca da 
possibilidade de otimização do dimensionamento por 
parte da empresa contratada.

Peça Complementar 6207/2017-4 - Vila Velha

(...)

h. O Plano de Coleta poderá ser otimizado, desde que 
aprovado junto a Contratante e devidamente comunica-
do a população. As otimizações do Plano de Coleta, assim 

como sua comunicação, serão de responsabilidade da 
Contratada.

(...)

De forma similar, o Município de Linhares, no documento 
denominado “projeto básico”, encarrega à futura contra-
tada a otimização. Além disso, onera as licitantes com a 
tarefa de investigar como são atualmente executados os 
serviços e apresentar o resultado em mapas e descritivo.

Peça Complementar 8221/2017-8

(...)

Os serviços de coleta de resíduos sólidos deverão ser exe-
cutados de 2ª feira a sábado, inclusive feriados, em todo 
o município, exceto domingos, e de acordo com o plane-
jamento inicial a ser fornecido pela Contratada no seu en-
velope I – Caderno de Habilitação – (item 7.9, alínea “e” 
do Edital). No decorrer do contrato, o planejamento po-
derá ser otimizado para melhor atender a eficiência e efi-
cácia da operação, desde que submetidas previamente à 
Fiscalização as alterações propostas, e desde que, por ela 
aprovadas.

A licitante deverá elaborar e apresentar no envelope I – 
Caderno de Habilitação, o plano inicial de execução das 
atividades conforme hoje são executadas como forma de 
assegurar que pelo menos de início os trabalhos não so-
freram descontinuidade, podendo, no decorrer do con-
trato ser alterado com vistas a otimização e melhoria da 
prestação do serviço. Essa exigência é a forma encontra-
da pela SEMSU para que a empresa reúna o necessário 
conhecimento prévio das atividades a serem desempe-
nhadas anteriormente à assunção dos serviços que inter-
ferem diretamente na saúde pública e no bem estar da 
comunidade. Além de conter um mapa de localização de 
cada um dos setores de coleta atualmente empregados, 
esse plano também deverá constar o descritivo dos iti-
nerários dos caminhões coletores para cada um dos se-
tores das ruas a serem atendidas contendo o nome das 
vias (“da rua xx para a rua yy) indicando a frequência e 
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período.

É necessário, portanto, que a licitante investigue como 
são atualmente executados os serviços com o objetivo de 
assegurar a Contratante que não haverá descontinuidade 
na prestação dos serviços.

No caso do Município de São Mateus, a redação do docu-
mento “Projeto Básico” indica que os detalhes de rotas 
serão fornecidos à Contratada após a Ordem de Serviço, 
ou seja, após fixação dos preços do Contrato. 

Peça Complementar 6180/2017-9 (São Mateus)

(...)

Os serviços de coleta deverão ser executados mediante 
cronograma elaborado pela Secretaria de Obras, Infraes-
trutura e Transporte, com todas as rotas e horários defi-
nidos e entregues à empresa detentora do contrato pro-
veniente deste certame licitatório imediatamente após a 
assinatura da Ordem de Serviço, fazendo constar os cir-
cuitos planejados por rota, adequados ao sistema viário e 
a sua legislação, de forma a proporcionar uma constância 
no tocante aos horários de atendimento em cada domi-
cílio e garantir confiabilidade na completa abrangência 
dos mesmos.

(...)

A insuficiência do projeto básico, associada ao fato de 
que os sistemas de rastreamento, monitoramento e con-
trole, por vezes exigidos em edital, ficam sob o controle 
das empresas executoras dos serviços, contribui, portan-
to, para restrição da isonomia no certame.

Publicações recentes, inclusive da Associação Nacional 
de Pesquisa e Ensino em Transportes – ANPET, demons-
tram que o dimensionamento da coleta de resíduos sóli-
dos com uso de sistemas de informações geográficas e/
ou métodos de roteamento tem sido objeto de pesquisas 
acadêmicas com vistas a ganhos econômicos e ambien-
tais (CASTRO, 2006; CEMPRE, 2010; BRASILEIRO e LACER-
DA, 2008; GONZALEZ, 2015; JUNIOR, A. P., DE OLIVEIRA 
FILHO, P. C., 2010; MELQUIADES et al, 2014; BALISTA, 

W. C. et al). Nesse aspecto, a documentação analisada 
apesenta profunda defasagem em relação ao estado da 
arte.

A insuficiência do projeto básico oferece também risco a 
supremacia do interesse público, uma vez que não há ga-
rantia de a que a vantagem obtida com a otimização pra-
ticada – inclusive com solução de roteamento – se rever-
ta em benefício à Administração pelo preço contratado.

Da formação do custo de referência

Os custos com coleta de RDO e RPU são significativos em 
relação ao recurso total despendido com manejo de RSU, 
uma vez que envolvem não só a aquisição de veículos e 
equipamentos, mas, sobretudo, mão de obra e combus-
tível. Por conta disso, um pequeno ganho no roteamento 
pode ter efeito significante no custo total dos serviços 
envolvidos em manejo de RSU (TCHOBANOGLOUS, G. et 
al, 1993).

Como dito, os dimensionamentos de coleta domiciliar 
com caminhão compactador observados na documenta-
ção analisada não são apresentados por setores. Esta 
aproximação e, a incerteza dela decorrente, é carreada 
para a formação do custo de referência do serviço, na 
medida em que as composições derivam do dimensiona-
mento.

Conforme pode ser observado no item 2.3, o preço unitá-
rio dos serviços de coleta domiciliar com caminhão com-
pactador é formado, em geral, pelos seguintes compo-
nentes de custo: 

I. Custos de veículos e equipamentos

a) Remuneração de capital;

b) Depreciação;

c) Manutenção, inclusive substituição de pneus;

d) Combustível;

e) Lubrificação, inclusive substituição de filtros;

f) Seguros, IPVA e licenciamento.

I. Custos de mão-de-obra

a) Encargos Sociais;

b) Salários, inclusive horas extras e adicional noturno;

c) Insalubridade;

d) Benefícios;

e) Uniformes;

f) Equipamentos de Proteção Individual;

I. Administração local;

I. BDI

Destaca-se que há certa homogeneidade na metodologia 
de apropriação de custos observada, conforme pode ser 
inferido dos Quadros 6 e 7.

O levantamento mostra que para formação do custo do 
serviço de coleta domiciliar, alguns Municípios conside-
ram, na mesma composição, frota auxiliar. A necessidade 
de utilização de frota auxiliar encontra justificativa técni-
ca, sobretudo com capacidade de carga inferior a da fro-
ta principal, na medida em que esteja demonstrada a se-
torização, o que não foi verificado. Ainda, a ausência de 
dimensionamento específico para frota auxiliar, observa-
da na documentação objeto do levantamento, não permi-
te identificar a motivação técnica-econômica para a sua 
inclusão na composição de custos referente à frota prin-
cipal. 

Dos custos de veículos e equipamentos

O custo de depreciação é um dos custos fixos relativos a 
veículos. Observa-se no levantamento que para cálculo 
do custo de depreciação é considerada depreciação line-
ar, que pode ser representada pela fórmula a seguir.

Onde:

D = Custo de depreciação mensal (R$);

VA = Valor de aquisição do veículo (chassis) e/ou equipa-
mentos (caixa compactadora) (R$);

VR = Valor residual (R$);

VU = Vida útil (mês).

Conforme apresentado no item 2.3, considera-se como 
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uma das variáveis para a definição do custo com veí-
culos o “tempo máximo de uso do chassis” admitido na 
contratação. Isso se dá porque, em caso de permissão 
em edital, quando o veículo posto em serviço ultrapas-
sar a vida útil, não caberá mais a remuneração da par-
cela de depreciação, o que deverá estar explícito no 
edital.

No presente levantamento, observou-se na documen-
tação referente ao Contrato 149/2017 do Município de 
Linhares, a omissão da informação do tempo máximo 
de uso do chassis permitido. No entanto, não foi possí-
vel verificar a previsão de parcela de depreciação nos 
custos devido a não apresentação da composição de 
custos dos serviços contratados.

Outro ponto considerado de inconsistência nos custos 
de veículos e equipamentos foi a inclusão de serviços 
ou insumos em termos de verba, sem descrição de 
quantitativos, como ocorreu para itens como combus-
tível, lubrificação, serviços de terceiros de manuten-
ção, peças e serviços.

Também bastante relevante é a inclusão, errônea, de 
custos de manutenção de frota reserva, a qual verifica-
-se, em alguns casos.

Dos custos de mão de obra

Com relação aos custos de mão de obra, destaca-se que 
na maioria das composições não é informada a quanti-
dade dimensionada de horas extras, embora seu custo 
(valor em reais) esteja previsto. A necessidade de uti-
lização de horas extras encontrará ou não, conforme o 
caso concreto, justificativa técnica. Contudo, a ausên-
cia de seu dimensionamento não permite identificar a 
motivação técnica-econômica para a sua previsão, so-
bretudo em Municípios com coleta aos domingos, nos 
quais haverá necessidade de equipe(s) extra(s) para ga-
rantir o descanso semanal do trabalhador. 

A inclusão de custo devido à reserva técnica de mão de 

obra é também considerada inconsistência das compo-
sições nas quais foi observada, uma vez que os percen-
tuais de encargos sociais já contemplam férias, faltas 
e licenças. Sua previsão, bem como o respectivo valor 
percentual adotado, devem estar, também, suficiente-
mente motivados, o que não se observa no levanta-
mento.

Identifica-se como terceiro ponto de inconsistência so-
bre custos de mão de obra, a inclusão de mão de obra 
relativa à Administração local, como “auxiliar de tráfe-
go” e relativa à Administração central, como “médico 
do trabalho”, na composição do custo de serviços de 
coleta domiciliar com caminhão compactador.

Por fim, registra-se a inclusão de mão de obra aces-
sória, tal como encarregado/supervisor de coleta, sem 
respaldo em dimensionamento que justifique a quanti-
dade estabelecida em relação à frota total.

Dos referencias de preço de insumo

A Lei 8.666/1993 de licitações determina: 

Art. 43.  A licitação será processada e julgada com ob-
servância dos seguintes procedimentos:

(...)

IV - verificação da conformidade de cada proposta com 
os requisitos do edital e, conforme o caso, com os pre-
ços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 
competente, ou ainda com os constantes do sistema 
de registro de preços, os quais deverão ser devidamen-
te registrados na ata de julgamento, promovendo-se 
a desclassificação das propostas desconformes ou in-
compatíveis;

g.n.

A partir dos Quadros 6 e 7, apresentados no item 2.3, 
pode-se obter lista dos principais insumos e serviços 
que são levados para formação do custo unitário do 
serviço de coleta domiciliar com caminhão compacta-

dor:

- Chassis;

- Caixa compactadora;

- Combustível;

- Pneus e recapagens;

- Lubrificantes e filtros;

- Seguro, IPVA e licenciamento;

- Mão de obra (salários, benefícios e encargos);

- Outros.

Como pode ser observado, de maneira geral, não há 
complexidade nos serviços e insumos que são levados 
à composição de custo do serviço de coleta domiciliar 
com caminhão compactador que justifique dificuldade 
para obtenção de seus preços unitários.

No entanto, nem todos os elementos técnicos observa-
dos no levantamento trazem a informação da referên-
cia dos preços utilizados, o que, entende-se, prejudica 
o julgamento das propostas em conformidade com as 
determinações legais, sobretudo nos Contratos regidos 
pela Lei 8.666/1993.

CONCLUSÃO

A identificação dos elementos técnicos utilizados para 
as contratações do serviço de coleta domiciliar com ca-
minhão compactador nos Munícipios de Aracruz, Linha-
res, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória (item 2.1) 
permitiu conhecer o nível de adequação a requisitos 
técnicos, inclusive àqueles praticados em outra Corte 
de Contas para serviços dessa natureza (item 3.1).

A Resolução TCE-PE Nº 0003/2009 foi referência es-
pecífica sobre projeto básico de serviços públicos de 
limpeza urbana identificada para subsidiar a análise. 
Em adaptação à referida Resolução, considera-se per-
tinente aos serviços de limpeza urbana o que mostra o 
Quadro 11, a seguir.
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Quadro 11 – Elementos técnicos de projeto básico (adaptação da Resolução TCE-PE Nº 0003/2009)
Especialidade Elemento Conteúdo
Projeto de Coleta Desenho · Planta geral da área urbana com a setorização proposta 

· Planta dos setores com os respectivos itinerários (roteiros);
· Detalhes de veículos (frota) e equipamentos.

Especificação · Veículos (frota) e equipamentos;
· Mão-de-obra (equipes);
· Ferramentas, uniformes e EPIs.

Memorial · Estudo técnico de concepção do serviço (solução ótima de engenharia), inclusive diagnóstico e ava-
liação técnica-econômica da situação atual;
· Dimensionamento dos equipamentos, veículos (frota) e mão-de-obra (equipes);
· Setorização, Circuitos, frequência, periodicidade e horários de coleta;
· Análise quanto à necessidade de transbordo;
· Metodologia de execução dos serviços

Projeto de Varrição Desenho · Planta das ruas e roteiros.
Especificação · Equipes, materiais, uniformes e EPIs;

· Equipamentos e veículos, se mecanizada.
Memorial · Estudo técnico de concepção do serviço (solução ótima de engenharia), inclusive diagnóstico e ava-

liação técnica-econômica da situação atual;
· Relação (nome e extensão) das vias e logradouros públicos a serem varridos;
· Dimensionamento dos equipamentos, veículos (transporte de mão-de-obra) e mão-de-obra (equi-
pes);
· Roteiros, frequência e horários da varrição;
· Metodologia de execução dos serviços.

Projeto de Disposição 
Final - Aterro

Desenho · Levantamento planialtimétrico;
· Situação de implantação;
· Redes de drenagem de líquidos e gases;
· Vias de acesso e de serviço;
· Detalhes de drenos, queimadores de gases, lagoas, cercas, instalações.

Especificação · Materiais, equipamentos e processos;
· Ensaios de controle e monitoramento ambiental.

Memorial · Concepção do projeto;
· Métodos construtivos e de funcionamento;
· Plano de encerramento do aterro.

De forma complementar, sobre anteprojeto, em correlação à Orientação Técnica 006/2016 do IBRAOP, que elenca, inclusive, os 
elementos técnicos para obras de saneamento, considera-se pertinente aos investimentos relativos a serviços de limpeza urbana, o 
que mostra a Quadro 12, a seguir.
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Quadro 12 – Elementos técnicos de anteprojeto (adaptação da OT 006/2016)
Especialidade Elemento Conteúdo
Concepção geral Desenho e fotografias Concepção básica em planta topográfica da área abrangida pelo Município, localizando em única planta e em escala con-

veniente:
· As áreas disponíveis para investimentos previstos;
· Áreas e instalações existentes (tais como garagem, estações de transbordo e/ou de triagem e, aterro sanitário), que se-
rão utilizadas para prestação do serviço;
· Áreas consideradas com necessidade de desapropriação, quando houver (exemplo, localização ótima para transbordos);
· Setorização em prática pelo Município;
Outros:
· Zoneamento urbano (plano de urbanização com base na legislação relativa ao uso e ocupação do solo); e
· Registro fotográfico das áreas e instalações existentes e das áreas disponíveis para investimentos previstos.

Memorial Estudo de concepção, baseado em Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos:
· População a ser atendida (estimativa avaliada ano a ano, inclusive densidade sazonal);
· Projeção detalhada da demanda baseada em diagnóstico da geração de resíduos do Município
· Justificativa das características técnicas e operacionais das soluções de engenharia definidas para fins de orçamentação;
· Justificativa da definição da alternativa de tecnologia utilizada para destinação final dos resíduos;
· Registros de eventuais problemas relacionados à configuração topográfica e características geológicas da região de loca-
lização das instalações existentes e previstas para investimento, sobretudo no caso de área para aterro sanitário;
· Definição de prazos para as metas progressivas e graduais de expansão e de atualidade dos serviços;
· Estimativa de ações para emergência e contingência;
Para instalações previstas para investimento, no que couber:
· Caracterização e quantificação de resíduos por tipificação;
· Padrões de lançamento de efluentes (chorume tratado);
· Condições sanitárias do(s) corpo(s) receptores(s) considerado(s) para localização de aterro(s) sanitário(s) previstos;
· Avaliação da população de saturação;
· Dimensionamento preliminar e respectivas memórias de cálculo;
Para instalações existentes, no que couber:
· Documentação existente referente a Projetos Básico e Executivo ou Laudo técnico relativo à capacidade.

Topografia Desenho Levantamento planialtimétrico do Município e de suas zonas de expansão em escala mínima de 1:2000, com detalhes do 
arruamento, tipo de pavimento, obras especiais e cadastro das instalações existentes.

Memorial · Levantamento cadastral dos arruamentos com informação de tipo de pavimento e extensão, inclusive em aclive/decli-
ve bem como das instalações existentes;

Geotecnia Desenho Para instalações previstas para investimento, no que couber:
· Sondagens de reconhecimento para determinação da natureza do terreno e dos níveis do lençol freático;
· Locação de furos de sondagem; e
· Desenhos de perfis resultantes de sondagens.

Memorial Para instalações previstas para investimento, no que couber:
· Descrição das características do solo

Orçamento Planilha · Orçamento;
· Cronograma físico-financeiro preliminar;
· Matriz de alocação de riscos, quando for adotado adicional de risco no orçamento;
· Fluxo de caixa.

Com relação ao levantamento dos parâmetros utilizados para 
dimensionamento (item 2.2) observou-se não só ausência de 
setorização (item 3.3) e, por conseguinte, roteamento, mas 
também insuficiência de fundamentação para os dados de 
quantidade utilizados (item 3.2).

Do ponto de vista da complementação do RLE 2/2015, enten-
de-se que a verificação da geração de resíduos per capita, da 
população dos Municípios efetivamente atendida pelos servi-
ços, assim como da destinação final adequada deve respaldar-
-se em diagnósticos de RSU contidos nos PMGIRS’s que derem 
cumprimento à Lei 12.305/2010, sua regulamentação e, à 
Portaria-conjunta do TCE-ES e MPES Nº 02/2012. Não foi, por-
tanto, objetivo neste levantamento. De todo modo, ressalta-
-se que tais dados são indicados em levantamento já existente 
(Diagnóstico SNIS referente a 2015).

Sobre as variáveis de formação de preços (item 2.3), foram 
identificadas inconsistências (item 3.4) que podem levar, con-
forme o caso concreto, a sobrepreço e superfaturamento. 
Cumpre registrar, em sede de complementação do RLE 2/2015, 
que os custos mensais dos serviços de coleta domiciliar com 
caminhão compactador, por exemplo, podem variar de um 
Município para outro, não só pelas características específicas 
de cada local, mas pela inclusão de custos acessórios ou até 
mesmo indevidos em suas composições.

Embora a “verificação da conveniência” das contratações dos 
serviços de limpeza urbana serem realizadas por “pregão” e/ou 
com modalidade de execução “empreitada por preço global” 
não tenha sido objetivo específico do presente levantamento, 
com vistas à complementação do RLE 2/2015, entende-se que 
contratos baseados em projetos básicos e/ou termos de re-
ferência insuficientes (item 3.3) apresentam maior vulnera-
bilidade à ocorrência de desequilíbrio equilíbrio econômico 
financeiro desfavorável à Administração, sobretudo nestas 
modalidades de licitação e execução.

Também em complementação ao RLE 2/2015, entende-se que 
a verificação da legalidade das contratações por dispensa ou 
por “ata de registro de preço” deve ser objeto de análise no 
caso concreto, por instrumento de fiscalização adequado, as-

http://diarioadm.tce.es.gov.br/Secao


19Sexta-feira, 23 de março de 2018Diário Oficial de Contas 

ATOS DO PLENÁRIO 

www.tce.es.gov.br

sim como da legalidade das contratações por pregão.

Sobre fiscalização de licitações e/ou contratos de serviços pú-
blicos de limpeza urbana, registra-se a atuação do IBRAOP no 
sentido de desenvolver material técnico para uniformização de 
Procedimentos de Auditoria aplicáveis ao controle externo, in-
clusive no âmbito do saneamento. 

PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Considerando as limitações do presente levantamento (item 
1.4), as inconsistências identificadas (item 3) e as conclusões 
obtidas (item 4), encaminha-se à consideração superior pro-
pondo:

I. Incluir diretriz em PAF deste TCEES para realização de audito-
ria de conformidade, preferencialmente concomitante, em lici-
tação(ões) e/ou contrato(s) que envolva(m) serviços de coleta, 
varrição, transbordo, transporte e destinação final de resíduos 
sólidos urbanos;

II. Apreciar a proposta de instrução normativa acerca de re-
quisitos para promover a contratação de serviços públicos de 
limpeza urbana constante do Apêndice A deste relatório.

III. Adotar, prioritariamente, os Procedimentos de Auditoria do 
IBRAOP referentes a serviços de Limpeza Urbana e Destinação 
Final de Resíduos, a partir da publicação dos mesmos, nas fis-
calizações de serviços dessa natureza a serem realizadas pelo 
TCEES.

O Regimento Interno desta Corte de Contas que o artigo 198 
prevê que as auditorias e inspeções, os levantamentos, os 
acompanhamentos e os monitoramentos poderão ser realiza-
dos independentemente de programação:

Art. 198. As auditorias, as inspeções, os levantamentos, os 
acompanhamentos e os monitoramentos poderão ser reali-
zados independentemente de programação, observada a dis-
ponibilidade dos recursos humanos e materiais necessários, 
mediante:

I - aprovação do Plenário, quando se tratar de auditorias e ins-
peções;

II - determinação do Relator ou do Presidente, quando se tra-

tar de levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos.

E no artigo 439 também do Regimento Interno deste Tribunal 
temos:

Art. 439. A apresentação de projeto concernente a Resolução e 
a Instrução Normativa é de iniciativa do Presidente e dos Con-
selheiros. 

Considerando a previsão legal da sugestão de encaminha-
mento feita pela equipe e a já reconhecida materialidade e 
relevância do assunto, corroboro integralmente a sugestão da 
área técnica, a fim de propor ao Plenário que seja a fiscalização 
alocada no PAF de 2018, que seja realizada a apreciação da mi-
nuta de instrução normativa constante do Apêndice A destes 
autos – Minuta de Instrução Normativa que dispõe sobre os re-
quisitos para promover a contratação de serviços públicos de 
limpeza urbana, bem como sejam adotados, prioritariamente, 
os Procedimentos de Auditoria do IBRAOP referentes a servi-
ços de Limpeza Urbana e Destinação Final de Resíduos, a partir 
da publicação dos mesmos, nas fiscalizações de serviços dessa 
natureza a serem realizadas por este Tribunal.

Ante o exposto, obedecidos todos os trâmites processuais e le-
gais, subscrevendo em todos os seus termos, o entendimento 
técnico, VOTO no sentido de propor que o Colegiado aprove 
a seguinte minuta de Deliberação que submeto à sua consi-
deração.

SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO

Relator 

1. DELIBERAÇÃO:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, DECIDEM os Con-
selheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, 
reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo 
Relator, por:

1.1. Incluir diretriz no Plano Anual de Fiscalização – exercício 
2018 para realização de auditoria de conformidade, preferen-
cialmente concomitante, em licitação(ões) e/ou contrato(s) 
que envolva(m) serviços de coleta, varrição, transbordo, trans-
porte e destinação final de resíduos sólidos urbanos;

1.2. Adotar, prioritariamente, os Procedimentos de Auditoria 
do IBRAOP referentes a serviços de Limpeza Urbana e Desti-
nação Final de Resíduos, a partir da publicação dos mesmos, 
nas fiscalizações de serviços dessa natureza a serem realizadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

1.3. Realizar a apreciação da minuta de instrução normativa 
constante do Apêndice A destes autos – Minuta de Instrução 
Normativa que dispõe sobre os requisitos para promover a 
contratação de serviços públicos de limpeza urbana, devendo 
esta ser remetida à Presidência para cumprimento dos artigos 
440 e 441 do Regimento Interno.

2. Unânime.

3. Data da Sessão: 13/03/2018 – 6ª Sessão Ordinária do Ple-
nário.

4. Especificação do quórum: 

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), 
Sebastião Carlos Ranna de Macedo (relator), Domingos Augus-
to Taufner, Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun e Sergio Ma-
noel Nader Borges;

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em subs-
tituição) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano 
Vieira.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

 

Decisão 00643/2018-9
Processo: 02489/2018-4

Classificação: Agravo

UG: PMSM - Prefeitura Municipal de São Mateus

Relator: Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Partes: Chefe do Poder Executivo Municipal (ES, São Mateus), 
Daniel Santana Barbosa
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AGRAVO – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS – CONHE-
CIMENTO – ABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ENCA-
MINHAMENTO AO NÚCLEO DE CONTROLE EXTERNO DE RE-
CURSOS E CONSULTAS. 

O EXMO. SR. CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS 
CHAMOUN:

I RELATÓRIO

Apresento para ratificação deste Plenário, na forma do art. 
416, caput da Resolução TC 261, de 04 de junho de 2013 (Re-
gimento Interno desta Corte de Contas) a Decisão Monocráti-
ca DECM 00441/2018-4 proferida em 19/03/2018 inserta nos 
presentes autos que se trata de agravo interposto pelo senhor 
Daniel Santana Barbosa, em face do Acórdão TC 1471/2017-
9 – Plenário, proferido no bojo do processo TC 5754/2017-6, 
por meio do qual foi determinada a imposição de multa de R$ 
3.000,00 (três mil reais) ao gestor Daniel Santana Boregs, bem 
como a notificação do mesmo, concedendo-lhe prazo de 30 
(trinta) dias improrrogáveis, para que encaminhasse os arqui-
vos referentes à prestação de contas dos meses de abril, maio 
e junho de 2017.

II FUNDAMENTOS 

II.1 ADMISSIBILIDADE

Preliminarmente, necessário se faz avaliar o atendimento aos 
requisitos de admissibilidade para posterior processamento do 
agravo, notadamente os genéricos constantes dos artigos 153 
e 162 e os específicos impostos pelos artigos 169 e 170, da Lei 
Complementar Estadual 621 de 8 de março de 2012 (Lei Orgâ-
nica do Tribunal de Contas do Estado), a saber:

Art. 153. Não cabe recurso da decisão que:

I - converter processo em tomada de contas especial ou deter-
minar a sua instauração;

II - determinar a realização de citação, diligência, inspeção ou 
auditoria.

Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de 
mero expediente.

[...]

Art. 162. O recurso, preliminarmente, não será conhecido pelo 
Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme a 
competência, quando a petição:

I - não contiver os fundamentos de fato e de direito;

II - encontrar-se insuficientemente instruída ou manifestamen-
te inepta.

§ 1º Considerar-se-á inepta a petição quando:

I - faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis entre si;

II - o pedido for juridicamente impossível;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclu-
são.

§ 2º Não será conhecido o recurso quando ausentes os pressu-
postos de legitimidade e tempestividade.

[...]

Art. 169. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá 
agravo formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias 
contado da data da ciência da decisão, na forma estabelecida 
no Regimento Interno.

Art. 170. A petição de agravo será dirigida diretamente ao Re-
lator e conterá a exposição do fato e do direito, as razões de 
reforma da decisão e cópia da decisão agravada.

§ 1º Nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil 
reparação, sendo relevante a fundamentação, poderá ser con-
ferido efeito suspensivo ao agravo pelo Relator, ou pelo Presi-
dente do Tribunal de Contas na hipótese do artigo 127 desta 
Lei Complementar, ad referendum da Câmara ou do Plenário, 
na primeira sessão subsequente, observada a competência ori-
ginária.

§ 2º Recebido o agravo, o Relator determinará, se necessária, 
a instrução do feito no prazo de até dez dias. § 3º Encerrada a 
instrução, e ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal de 
Contas no prazo de até dez dias, o Relator submeterá o agravo 
à Câmara ou ao Plenário.

Da mesma forma, a Resolução TC 261 de 4 de junho de 2013 
(Regimento Interno do Tribunal de Contas) também cuida dos 
pressupostos recursais genéricos – artigos 395 a 398 – e espe-

cíficos – art. 415 e 419 –, senão vejamos:

Art. 395. O recurso deverá revestir-se das seguintes formali-
dades:

I - ser interposto por escrito;

II - ser apresentado dentro do respectivo prazo;

III - conter a qualificação indispensável à identificação do re-
corrente;

IV - ser firmado por quem tenha legitimidade e seja parte in-
teressada;

V - conter o pedido, a causa de pedir e fundamento jurídico;

VI - conter os documentos que o instruirão, quando for o caso.

Parágrafo único. Os recursos serão encaminhados à Presidên-
cia do Tribunal, que realizará sua autuação e distribuição ao 
Relator para manifestação quanto ao seu conhecimento.

Art. 396. Poderão interpor recurso:

I – os responsáveis pelos atos impugnados;

II – os interessados, desde que alcançados pela decisão ou que 
demonstrem razão legítima para intervir no processo, observa-
do o disposto no art. 159 da Lei Orgânica do Tribunal.

III – o Ministério Público junto ao Tribunal.

Art. 397. O recurso, liminarmente, não será conhecido pelo 
Relator, ad referendum da Câmara ou do Plenário, conforme 
a competência, quando:

I – não se achar devidamente formalizado;

II – for manifestamente impróprio ou inepto;

III – for interposto ou assinado por parte ilegítima;

IV – for intempestivo;

V – não contiver os fundamentos de fato e de direito.

Parágrafo único. Considera-se inepto o recurso quando:

I – faltar-lhe pedido ou contiver pedidos incompatíveis entre si;

II – o pedido for juridicamente impossível;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclu-
são.

http://diarioadm.tce.es.gov.br/Secao


21Sexta-feira, 23 de março de 2018Diário Oficial de Contas 

ATOS DO PLENÁRIO 

www.tce.es.gov.br

Art. 398. Não cabe recurso da decisão preliminar que:

I – converter processo em tomada de contas especial ou determi-
nar a sua instauração;

II – determinar a realização de citação, notificação, diligência, ins-
peção ou auditoria;

III – rejeitar as alegações de defesa na fase prévia.

Parágrafo único. Também não cabe recurso dos despachos de 
mero expediente.

[...]

Art. 415. Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo 
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias.

§ 1º O prazo referido no caput será contado da ciência da decisão 
pelo responsável ou interessado, na forma mais célere possível, 
dentre as hipóteses previstas no art. 64 da Lei Orgânica do Tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao Relator do processo no qual a decisão 
é impugnada.

[...]

Art. 419. A petição de agravo conterá obrigatoriamente:

I - a fundamentação de fato e de direito;

II - as razões de reforma da decisão;

III - cópia da decisão agravada;

IV - a notificação ou comunicação respectiva;

V - a procuração outorgada pelo agravante, quando houver inter-
veniência de procurador;

VI - cópia das peças essenciais à compreensão da controvérsia.

Como se vê, a legislação impõe um vasto rol de exigências para o 
processamento do agravo por este Tribunal de Contas.

No caso dos autos, constata-se que o pleito atende às hipóteses de 
cabimento – uma vez que interposto em face de decisão interlocu-
tória –, tempestividade – já que observado o prazo de 10 (dez) dias 
– e legitimidade – pois formulado pela parte recorrente.

Além disso, a petição inicial contém o nome e a qualificação do 
agravante, os fundamentos de fato e de direito e traz conclusão 
compatível com a narrativa dos fatos, além dos documentos espe-
cíficos de que trata o art. 419 do Regimento Interno do Tribunal (RI-
TCEES). 

Assim, estando satisfeitas as exigências legais e regulamentares 
para que seja admitido, conheci o presente agravo, que deverá ser 
instruído quanto ao mérito pelo Núcleo de Controle Externo de Re-
cursos e Consultas, nos moldes do art. 170, §2º, da LC 621/2012 e 
do art. 417, do RITCEES.

II.2 DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO 

Conhecido o expediente recursal, insta apreciar o requerimento de 
concessão de efeito suspensivo ao agravo.

Segundo aduz o recorrente, a suspensão dos efeitos da decisão 
guerreada seria necessária para garantir que não haja dano patri-
monial (lesão de difícil reparação), conforme transcrito abaixo: 

[...]

“Consta no v. acórdão recorrido a obrigação de comprovar o reco-
lhimento da multa imposta no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
no prazo de 30 dias a contar da publicação do acórdão. 

Assim, considerando os princípios da intranscendência das sanções 
administrativas, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, bem como 
o dano patrimonial que o recorrente sofrerá caso seja obrigado a 
recolher a multa ora discuta antes da decisão final do presente re-
curso de Agravo (lesão de difícil reparação), requer seja concedido 
EFEITO SUSPENSIVO ao presente AGRAVO, para o fim de suspen-
der os efeitos da decisão agravada até decisão final do agravo.”

Via de regra, o agravo é espécie recursal desprovida de efeito sus-
pensivo. Entretanto, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas (TCEES) 
admite, como medida de exceção, a possibilidade de concessão do 
efeito suspensivo a este expediente recursal, desde que requerida 
pelo recorrente e com a finalidade de evitar grave lesão ou lesão de 
difícil reparação. Vejamos:

Art. 170. [...]

§ 1º Nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil re-
paração, sendo relevante a fundamentação, poderá ser conferido 
efeito suspensivo ao agravo pelo Relator, ou pelo Presidente do Tri-
bunal de Contas na hipótese do artigo 127 desta Lei Complemen-
tar, ad referendum da Câmara ou do Plenário, na primeira sessão 
subsequente, observada a competência originária.

Igualmente o RITCEES assim preleciona:

Art. 416. Nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil 
reparação, sendo relevante a fundamentação, poderá ser conferi-

do, a pedido, efeito suspensivo ao agravo pelo Relator, ad referen-
dum do colegiado, na primeira sessão subsequente, observada a 
competência originária.

Sendo assim, entendo que no presente caso estão demonstrados 
os requisitos para concessão do efeito suspensivo, razão pela qual 
decidi pelo deferimento ad referendum do Colegiado. 

III PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Pelo exposto, com base na competência outorgada pelo inciso 
V, do artigo 29, da Resolução TC 261/2013 (Regimento Inter-
no do TCEES), apresento ao Plenário para ratificação a DECM 
00441/2018-4 com a seguinte DELIBERAÇÃO que ora submeto à 
sua consideração:

Rodrigo Flávio Freire Farias Chamoun

Conselheiro

1. DELIBERAÇÃO:

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 2489/2018-
4, DECIDEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo, reunidos em Sessão Plenária em:

1.1. CONHECER do presente agravo, dando-lhe efeito suspensivo;

1.2. ENVIAR o presente processo ao Núcleo de Controle Externo 
de Recursos de Consultas para instrução no prazo de 10 (dez) dias, 
em atendimento ao art. 170, §2º, da LC 621/2012 e ao art. 417, do 
RITCEES.

2. Unânime.

3. Data da Sessão: 20/03/2018 – 7ª Sessão Ordinária do Plenário.

4. Especificação do quórum: 

4.1. Conselheiros: Sérgio Aboudib Ferreira Pinto (presidente), Ro-
drigo Flávio Freire Farias Chamoun (relator), Sebastião Carlos Ran-
na de Macedo, Domingos Augusto Taufner e Sergio Manoel Nader 
Borges;

4.2. Conselheiros substitutos: João Luiz Cotta Lovatti (em substitui-
ção) e Marco Antonio da Silva (em substituição).

5. Membro do Ministério Público Especial de Contas: Luciano Viei-
ra.

CONSELHEIRO SÉRGIO ABOUDIB FERREIRA PINTO
Presidente

http://diarioadm.tce.es.gov.br/Secao

