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APRESENTAÇÃO 

 

Esta Nota Técnica analisa o Edital de Concorrência Nº 001/2021, publicado pela 

Prefeitura do Recife, para contratação de empresa especializada em engenharia sanitária 

para a execução, nos próximos cinco anos, dos serviços de coleta do lixo e limpeza urbana 

no município do Recife. 

Estão aqui descritos os antecedentes históricos que demonstram o quanto os 

últimos editais têm sido questionados pelos órgãos de controle, com pouca absorção de 

pareceres e propostas referendadas por institutos de pesquisa e departamentos técnicos. 

São fatos recorrentes que tem dado a esses certames grande repercussão e provocado 

profundos questionamentos por parte da sociedade. 

Também são apresentados os termos que compõem o referido edital, destacando-

se os limites em relação à transparência, a falta de desconcentração dos objetos a serem 

contratados (maior número de lotes), o aumento dos valores e as inovações propostas. 

Para cada um desses itens, são apresentados questionamentos acerca das escolhas da 

gestão municipal, sempre alheias às ponderações técnicas e de controle, bem como 

desvencilhadas dos princípios da razoabilidade e da economicidade que, mais do que 

nunca, são necessários em tempos de pandemia da Covid-19. 

Por fim, apresentamos quatro propostas que visam sustar o processo, levantar mais 

informações e readequar os termos do certame em análise, para que seja dada mais 

transparência e os recursos públicos sejam otimizados, de acordo com o que exige o ajuste 

fiscal necessário para o enfrentamento dos efeitos atuais e que decorrerão no esperado 

período pós-pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES 

 Há mais de uma década os processos de contratação de serviços de limpeza 

urbana pela Prefeitura do Recife têm sido contestados pelos órgãos de controle, gerado 

muita repercussão na mídia e na sociedade em geral. Indícios de irregularidades como 

dispensa fabricada, sobrepreço, contratação indireta, desfavorecimento de 

concorrência, entre outros, geraram diversos procedimentos, sobretudo do Ministério 

Público de Pernambuco (MPPE), do Ministério Público de Contas (MPCO/TCE) e do 

Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE/PE), como rejeição de editais, auditorias 

especiais, medidas cautelares e ação civil pública por improbidade administrativa. 

 Os questionamentos tornaram-se mais frequentes a partir de janeiro de 2008, 

quando a Prefeitura do Recife prorrogou, por mais 12 meses (até 13 de janeiro de 2009), 

o contrato com a Qualix Serviços Ambientais Ltda. A empresa ganhou a licitação em 

2002 e o contrato tinha vigência de 60 meses.  

Em dezembro de 2008, após a Prefeitura lançar a Concorrência nº 007/2008 para 

renovação do contrato de serviços de limpeza urbana, o TCE expediu Medida Cautelar 

determinando ao então prefeito, João Paulo, que suspendesse o processo licitatório, uma 

vez que o Núcleo de Engenharia do Tribunal tinha verificado irregularidades no edital. 

Foi estabelecido um prazo de seis meses à PCR para elaborar um novo edital. Como 

não houve a licitação, em janeiro de 2009 a Prefeitura realizou novo contrato 

emergencial com a Qualix. 

Em maio de 2009 a Prefeitura enviou novo edital, semelhante ao anterior, que 

foi novamente impugnado pelo TCE porque, segundo o Tribunal, a PCR não acatou as 

recomendações da área técnica do Órgão: ampliar a competitividade para baratear o 

custo do contrato.  

 Além das irregularidades nas licitações, ainda em julho de 2009, a Prefeitura fez 

outro contrato de emergência (seis meses) para regularizar a coleta do lixo no Recife, 

desta vez com a Vital Engenharia Ambiental. Mais uma vez o TCE interveio, identificou 

sobrepreços no contrato e, através de Medida Cautelar, determinou à Prefeitura do 

Recife que reduzisse o preço do contrato. 

Em setembro de 2009, um novo edital foi publicado pela Prefeitura, mas 

mantiveram-se os questionamentos por parte do TCE, uma vez que os problemas 

apontados pelos conselheiros no edital anterior permaneciam. Desta vez a própria PCR 

desistiu de fazer a licitação para, mais uma vez, responder questionamentos feitos pelo 

Tribunal de Contas do Estado (TCE).  



“O Tribunal entende que deveriam ser mais de dois lotes. Teria uma maior 

competitividade e consequentemente uma redução nos preços”
1
. 

Apenas em agosto de 2010, já no segundo ano da gestão do Prefeito João da Costa, 

foi consolidada a licitação, através do edital de concorrência Nº 04/2019, dividida em 

apenas dois lotes, com prazo de encerramento em 2015. O lote 1 foi vencido pela Vital 

Engenharia Ambiental (80% da área do Recife) e o lote 2 pela Cael (que ficou responsável 

por 20%). 

Também nesse processo houve Auditoria Especial (Medida Cautelar) do Tribunal 

de Contas relativa ao edital de concorrência. Mais uma vez, o Núcleo de Engenharia do 

Tribunal analisou os termos do respectivo edital e sugeriu ajustes nos tópicos tidos como 

irregulares: Divisão dos serviços em apenas dois lotes, Ausência de Limite de 

Aceitabilidade dos Preços Unitários, Exigências quanto à capacidade técnico-

operacional, entre outras.  

Entre 2007 e 2010, período em que não se concretizaram os processos 

licitatórios, mantiveram-se 33 meses de contratação indireta, motivando que o Ministério 

Público de Pernambuco (MPPE), promovesse, a partir de uma representação da então 

vereadora Priscila Krause, uma ação civil pública contra os ex-prefeitos João Paulo e João 

da Costa por improbidade administrativa.  Os indícios de irregularidade apontados 

compreendiam as dispensas de licitação, a concentração de 70% da coleta do lixo no 

Recife em uma só empresa (Vital Engenharia), também responsável pelo transporte, 

recebimento, pesagem, tratamento e destinação final. 

 A incidência dos órgãos de controle sobre a contratação do lixo no Recife, bem 

como a ampliação da repercussão política negativa sobre as gestões, motivou, em 2014, 

que o então prefeito Geraldo Júlio anunciasse, dentre os preparativos para a licitação que 

renovaria o contato a vencer em 2015, que:2 

“Contratamos uma consultoria que está fazendo um diagnóstico dos resíduos sólidos, 

estudando as formas mais modernas que existem em outras cidades, para podermos 

formatar um novo edital e fazer uma nova licitação.” 

Além de estudos e da elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRIS), o prefeito Geraldo Júlio instituiu, através de decreto, a 

comissão de licitação da Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife 

(EMLURB), responsável pelo julgamento das licitações para contratação de Serviços de 

Engenharia Sanitária para a Execução da Coleta e da Limpeza Urbana no município.  

 
1
 Declaração do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Carlos Porto. Disponível 

em: https://portal.conlicitacao.com.br/licitacao/noticias/entenda-o-impasse-entre-prefeitura-e-tce-sobre-

coleta-de-lixo-do-recife/ 

2 https://jc.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/noticia/2013/12/06/novo-edital-do-lixo-do-recife-

somente-em-2014-108364.php 
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https://jc.ne10.uol.com.br/canal/politica/pernambuco/noticia/2013/12/06/novo-edital-do-lixo-do-recife-somente-em-2014-108364.php


Mas nem os estudos, nem a comissão específica impediram que os 

questionamentos referentes às últimas licitações para a contratação do serviço de limpeza 

urbana do Recife se mantivessem em relação ao edital de Concorrência Nº 001/2015, 

apresentado ao TCE em maio de 2015. Na proposta da Prefeitura, a divisão dos serviços 

continuaria entre, no máximo, apenas duas empresas, pois a estrutura se mantinha com 

dois lotes, sendo um correspondente a 75% dos R$ 994,4 milhões e o outro aos 25% 

restantes. 

Mais uma vez a Prefeitura alegou, do mesmo modo que as gestões anteriores, que 

a concentração asseguraria uma maior economia de escala, o que, mais uma vez, foi 

contestado pelo Núcleo de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que, por 

sua vez, argumentou que a concentração barra a competitividade e pode causar prejuízos 

ao tesouro municipal. 3 

O resultado foi que a licitação quase bilionária, na prática, sequer teve 

concorrência e as mesmas empresas se mantiveram com os mesmos lotes que detinham 

no contrato anterior: a Vital Engenharia Ambiental, foi a única habilitada para o Lote 1 e 

ganhou com um preço apenas 0,34% menor que o teto estipulado pelo edital; e a Cael 

Engenharia permaneceu com os outros 25%.  

 Essa situação foi prevista pelos auditores do TCE quando afirmaram em relatório, 

ainda em junho de 2015:4 

“A divisão dos serviços de limpeza urbana em apenas dois lotes (…) historicamente 

tem se revelado antieconômica para o município. Nos certames dos últimos 20 anos o 

lote maior não tem experimentado competição, tendo ao final de cada licitação restado 

apenas uma proposta de preço válido, sendo o preço vencedor praticamente o preço 

de referência.”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://www.brasil247.com/geral/tce-avalia-licitacao-para-limpeza-urbana-do-recife 
4 https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/noticia/2015/05/05/licitacao-do-lixo-do-recife-mantem-

monopolio-179718.php 
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https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/noticia/2015/05/05/licitacao-do-lixo-do-recife-mantem-monopolio-179718.php
https://jc.ne10.uol.com.br/canal/cidades/noticia/2015/05/05/licitacao-do-lixo-do-recife-mantem-monopolio-179718.php


LICITAÇÃO 2021 

A Prefeitura do Recife publicou, no dia 27 de fevereiro de 2021, o Edital de 

Concorrência Nº 001/2021, para contratação de empresa especializada em engenharia 

sanitária para a execução, nos próximos cinco anos, dos serviços de coleta do lixo e 

limpeza urbana no município do Recife.  

A licitação ocorrerá sob a forma de execução indireta, do tipo “menor preço global 

por lote” pelo regime de empreitada por preço unitário e a abertura das propostas estava 

inicialmente prevista para o dia 08 de abril, mas foi adiada para o dia 27 de abril. 

Transparência 

Um primeiro questionamento ao lançamento do edital diz respeito à realização de 

Audiência Pública, uma vez que a Lei Municipal 16.745/2002 estabelece, em seu Art. 2º, 

inciso IV, que as Audiências Públicas têm por objetivo específico, entre outros: 

IV - Dar publicidade a um assunto de interesse público que estará sendo objeto de 

análise pelo Governo Municipal. 

A Prefeitura do Recife, quando publicou notícia sobre o certame em seu sítio 

oficial da internet afirmou5: 

“O certame foi precedido de audiência pública. A licitação está dividida em três lotes 

- um a mais do que na concorrência anterior, com vista a aumentar a competitividade- 

que totalizam valor anual máximo em torno de R$ 225 milhões e o contrato tem 60 

meses de vigência.”  

Ora, a Prefeitura do Recife realizou uma Audiência pública em 13 de agosto de 

2019, ou seja, 17 (dezessete) meses antes de lançar a Concorrência 001/2021 

(27/02/2021), quando as especificações do objeto e as inovações e ampliação dos itens 

contratados, bem como a proposta de divisão de lotes não foi apresentada. 

Não constam no Diário Oficial do Município, Ata ou Resumo do Resultado da 

referida Audiência, conforme prevê a Lei Nº 16.745/2002, em seus artigos 10 e 11: 

Art.10.  Da reunião de audiência pública será lavrada Ata, arquivando-se os 

pronunciamentos escritos e outros documentos. 

Art. 11.  Um resumo do resultado da audiência pública será divulgado pela Prefeitura 

ou pela Câmara Municipal, através de órgão de imprensa oficial do Município. 

Concorrência 

Em relação ao objeto, de acordo com o Edital, serão três lotes, ou seja, um a mais 

do que nas licitações anteriores, com diferentes serviços. Trata-se de um modelo 

centralizador, criticado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) nos últimos três editais, 

por causar prejuízo aos cofres públicos. As auditorias especiais do TCE mostraram que a 

 
5 http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/27/02/2021/prefeitura-do-recife-lanca-edital-para-novo-contrato-

de-limpeza-urbana-da-cidade 
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concentração dos serviços impede a competitividade e custa mais caro aos cofres 

públicos. 

A atual gestão da Prefeitura do Recife utiliza os mesmos argumentos das 

administrações anteriores, quando defende a não ampliação do número de lotes e mantém 

a desigualdade do tamanho entre eles. Insistem nos argumentos de que o modelo 

concentrador permite a economia de escala e que com um número maior de lotes 

aumentam os problemas de gestão. 

O histórico recente das licitações da limpeza urbana do Recife prova o contrário. 

A economicidade propalada, na prática, não aconteceu, e a concentração sempre tem sido 

vantajosa para a fornecedora vencedora da licitação. Foi assim em 2002, 2010 e 2015.  

Em relatório da Auditoria Especial do TCE (MEDIDA CAUTELAR) relativa à 

análise do edital de concorrência Nº 004/2009 consta que a PCR encaminhou o “Estudo 

de Viabilidade Econômico-Financeira para Subdivisão em Lotes dos Serviços de 

Limpeza Urbana da Cidade do Recife” elaborado pela FIPE – Fundação de Instituto de 

Pesquisas Econômicas, que demonstrou: 

“não existir parâmetros técnicos que inviabilizassem a utilização de um número 

maior de lotes, bem como que o incremento de custo de instalação, unidades 

administrativas e de apoio aos serviços, tais como garagens, oficinas, dentre outras, 

bem como a mobilização de recursos humanos e materiais para a fiscalização e 

gerenciamento dos serviços a serem prestados, observados quando do aumento no 

número de lotes – representam um aumento no custo de 5,66% no modelo com 

quatro lotes, em relação ao custo estimado para um modelo com um lote. Os valores 

apresentados reforçam, sobre o enfoque da economicidade, a necessidade da adoção 

de um número maior de lotes, uma vez que historicamente, verificou-se reduções 

da ordem de 25% a 30% resultante da realização de certames com maior 

competitividade e que só deverão ser alcançados nos certames com lotes de menores 

dimensões.”6 

Portanto, A prefeitura do Recife, em seu Edital de Concorrência 001/2021, 

desconsidera estudos técnicos de instituição ilibada, como a FIPE, ratificados pelo Núcleo 

de Engenharia do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

Além disso, vale salientar que o terceiro lote incluído no certame não representa 

uma subdivisão dos serviços de coleta de lixo e limpeza constantes nos Lotes 1 e 2. Trata-

se de um outro objeto, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

VOLUMOSOS NO MUNICÍPIO DO RECIFE. Esse objeto era anteriormente contratado 

através de processo licitatório independente, como ocorrido em 2010, através da 

Concorrência 034/2009, independente da Concorrência 0031/2009, para contratação de 

empresa especializada em engenharia sanitária para a execução dos serviços de coleta e 

limpeza urbana no município do recife. 

 
6 https://tce-pe.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/335928291/9061496/inteiro-teor-335928301?ref=amp 
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Desse modo, a Prefeitura do Recife tenta ludibriar os órgãos de controle e a 

opinião pública ao anunciar que ampliou o número de lotes, quando na verdade, unificou 

duas licitações distintas em um único certame. 

Esse dado pode ser verificado, a partir da análise dos serviços constantes em cada 

Lote da Concorrência 001/2021, conforme as tabelas a seguir:

TABELA 01: ESPECIFICAÇÃO DE 

SERVIÇOS -  LOTE 01 

SERVIÇOS DE LIMPEZA 

1 
Varrição manual de vias pavimentadas e 

logradouros públicos 

2 Implantação de papeleiras 

3 Implantação de PEV´s 

4 
Manutenção, reposição, higienização de 

papeleiras e PEV´s. 

5 

Capinação e raspagem de linhas d'água 

(sarjeta) e de passeios de vias 

pavimentadas 

6 Pintura de meio fio (guia de sarjeta) 

7 Operações especiais de limpeza pública 

SERVIÇOS DE COLETA 

8 

Coleta regular de resíduos sólidos 

domiciliares, comerciais, de varrição e de 

feiras livres 

9 Coleta manual ensacada 

10 
Coleta domiciliar seletiva de materiais 

recicláveis 

11 Coleta de resíduos diferenciados 

12 
Coleta satélite com caminhão de pequeno 

porte 

13 Coleta cata tralha 

14 
Instalação de caixas coletoras 

compactadoras estacionárias 

15 
Remoção e transporte ao destino final de 

caixas Brooks 

16 Implantação de contentor semi enterrado 

17 
Manutenção, reposição e higienização de 

contentor semi enterrado 

18 
Aparelhamento e manutenção de núcleos 

de triagem de resíduos recicláveis 

19 Manutenção e operação de Ecoestação 

20 Coleta satélite com moto triciclo 

21 

Transporte ao destino final da coleta 

regular dos resíduos sólidos e caixa 

coletora compactadora 

22 
Transporte ao destino final da coleta dos 

resíduos diferenciados 

 

TABELA 03: ESPECIFICAÇÃO DE 

SERVIÇOS - LOTE 03 

SERVIÇOS DE COLETA 

1  Coleta manual de resíduos volumosos  

2  Coleta mecanizada de resíduos 

volumosos, inclusive transporte ao 

destino final  

SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

3  Transporte ao destino final da coleta 

manual de resíduos volumosos  

 

TABELA 02: ESPECIFICAÇÃO DE        

SERVIÇOS - LOTE 02 

SERVIÇOS DE LIMPEZA 

1 
Varrição manual de vias pavimentadas e 

logradouros públicos  

2 Varrição mecanizada de vias públicas  

3 Implantação de papeleiras  

4 Implantação de PEV´s  

5 Implantação de contentores  

6 
Manutenção, reposição, higienização de 

papeleiras, PEV´s e contentores  

7 
Capinação e raspagem de linhas d'água (sarjeta) e 

de passeios de vias pavimentadas  

8 Pintura de meio fio (guia de sarjeta)  

9 
Lavagem e desinfecção de vias e pátios de 

mercados públicos e feiras livres  

10 
Limpeza Manual da faixa de areia de praia com 

9,9 km  

11 
Limpeza mecanizada de faixa de praia com 5,0 

km  

12 Operações especiais de limpeza pública  

SERVIÇOS DE COLETA 

13 
Coleta regular de resíduos sólidos domiciliares, 

comerciais, de varrição e de feiras livres  

14 Coleta manual ensacada  

15 
Coleta domiciliar seletiva de materiais 

recicláveis  

16 Coleta de resíduos diferenciados  

17 
Coleta de resíduos flutuantes nos rios e canais 

navegáveis  

18 Coleta satélite com caminhão de pequeno porte  

19 Coleta cata tralha  

20 
Instalação de caixas coletoras compactadoras 

estacionárias  

21 
Remoção e transporte ao destino final de caixas 

Brooks  

22 Implantação de contentor semi enterrado  

23 
Manutenção, reposição e higienização de 

contentor semi enterrado  

24 
Aparelhamento e Manutenção de núcleos de 

triagem de resíduos recicláveis  

25 Manutenção e operação de Ecoestação  

26 Coleta satélite com moto triciclo  

SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

27 
Transporte ao destino final da coleta regular dos 

resíduos sólidos e caixa coletora compactadora  

28 
Transporte ao destino final da coleta dos resíduos 

diferenciados  



VALORES 

A Licitação totaliza um valor de R$ 1.125.955.435,66 (Um bilhão, cento e vinte e 

cinco milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e 

sessenta e seis centavos), distribuídos entre os três lotes da seguinte forma: 

LOTES VALOR (R$) % 

LOTE 01 293.405.441,40 26 

LOTE 02 688.558.085,86 61 

LOTE 03 143.991.908,40 13 

TOTAL 1.125.955.435,66 100 

 

Os recursos financeiros previstos para o pagamento dos serviços contratados 

correrão por conta da Atividade Orçamentária Nº 5010 2.509 3.3.90.39 (Outros Serviços 

de Terceiros - Pessoa Jurídica, da Atividade Limpeza Urbana, a serem executados pela 

EMLURB), com desembolso anual em torno de R$ 225 milhões durante os 60 meses de 

vigência. Os recursos são oriundos da Fonte 135 (Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares 

- TRSD) 

 O valor global estabelecido supera em 13,2% o valor do contrato anterior que, 

segundo a justificativa da Prefeitura do Recife, refere-se às inovações para maior 

qualificação de serviços, conforme afirmou Marília Dantas, presidente da Emlurb e 

secretária de Infraestrutura do Recife: 7 

"Um dos serviços mais importantes para qualquer cidade do mundo, a coleta de lixo 

e a limpeza do Recife estão sendo encaradas com muita seriedade e responsabilidade 

pela gestão municipal para prestar um serviço de qualidade à população. As inovações 

implantadas e ampliadas buscam melhorar a eficiência nos serviços e trarão mais 

benefícios para todos",  

As referidas inovações apresentadas pela gestão em publicidade institucional 

contemplam: 

• Substituição de duas mil das antigas papeleiras por modelo mais novo 

• Instalação de mais três mil papeleiras para proporcionar maior oferta às pessoas 

• Aquisição de um novo Ecobarco para dobrar a área de atuação na coleta em rios 

e mangues da cidade 

• Substituição de todos os Pontos de Entrega Voluntária (P.E.Vs), de coleta seletiva, 

por um modelo mais resistente 

• Implantação de mais 600 novos Pontos de Entrega Voluntária (P.E.Vs) em pontos 

estratégicos 

• Implantação de 70 novas lixeiras de maior volume (1.200 litros) no calçadão da 

orla de Boa Viagem 

 
7 http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/27/02/2021/prefeitura-do-recife-lanca-edital-para-novo-contrato-

de-limpeza-urbana-da-cidade 
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• Implantação de 510 novas lixeiras (120 litros) na faixa de areia da orla de Boa 

Viagem 

• Implantação de um novo modal de caminhão compactador com maior capacidade 

(21m³) para bairros mais populosos e planos da cidade do Recife 

• Implantação de equipamento mecânico compacto e de alta performance de 

varrição para o uso em áreas com muito movimento de pessoas, como a orla de 

Boa Viagem e as ruas humanizadas do Centro do Recife. 

Ainda que inovações sejam importantes na ampliação da eficácia dos serviços de 

limpeza urbana, vale registrar que tais proposições não foram objeto da Audiência Pública 

e vão na contramão da política de austeridade fiscal necessária diante da pandemia e crise 

econômica que afeta o Município do Recife. 

Há dois meses, o Prefeito João Campos anunciou um Plano de Ajuste Fiscal, no 

qual prometera uma economia de R$ 100 milhões, baseada na racionalização dos gastos, 

na ampliação da eficiência, com revisão de contratos. Segundo o Prefeito: 

“Fizemos nestes últimos quarenta dias um estudo profundo, não é um corte linear, não 

é um corte de 10 ou 20% em todas as áreas. É um corte que estuda contrato a contrato, 

despesa a despesa, o que pode ser reduzido. Nós estamos implementando uma 

inteligência fiscal para poder fazer de fato, o corte onde é possível reduzir, sem perder 

a qualidade de entrega”8 

A razoabilidade aqui não parece ser aplicada, pois no momento em que se unem 

esforços para a redução de contratos, direcionamento de recursos para a saúde e 

assistência às famílias empobrecidas, a Prefeitura do Recife, ao invés de reduzir, se 

propõe a ampliar os já elevados gastos com o lixo e a limpeza urbana.  
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enxuta-com-uma-economia-de-r 

http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/11/02/2021/joao-campos-vamos-tornar-gestao-mais-eficiente-e-enxuta-com-uma-economia-de-r
http://www2.recife.pe.gov.br/noticias/11/02/2021/joao-campos-vamos-tornar-gestao-mais-eficiente-e-enxuta-com-uma-economia-de-r


PROPOSIÇÕES 

 Diante do escopo do Edital de Concorrência Nº 001/2021 e considerando que os 

diversos questionamentos realizados pelos órgãos de controle (MPPE, MPCO e TCE/PE) 

aos três últimos editais lançados pela Prefeitura do Recife para contratação de serviços de 

limpeza urbana (007/2008, 004/2009 e 001/2015) se mantém pertinentes, propomos: 

1. Que seja suspenso o Edital de Concorrência Nº 001/2021, estabelecendo prazo 

para que a PCR acate as sugestões do Núcleo de Engenharia do Tribunal; 

2.  Que a Prefeitura do Recife realize Audiência Pública para debater, de fato, os 

termos a serem propostos, como número de lotes, valor do contrato, novidades a 

serem incluídas; 

3. Que sejam apresentadas pela PCR as justificativas para a não ampliação do 

número de lotes; e 

4. Que sejam dadas as explicações para a ampliação dos serviços propostos, com 

aumento de custos, diante de um cenário de retração fiscal resultante da crise 

sanitária e econômica. 

 

 


