
 

JUSTIFICATIVA AGRUPAMENTO DOS SERVIÇOS 

A licitação por itens ou lotes deve ser econômica e tecnicamente viável, ou seja, a 
divisão do objeto em vários itens/lotes não pode culminar na elevação do custo da 
contratação de forma global, nem tampouco afetar a integridade do objeto pretendido 
ou comprometer a perfeita execução do mesmo. Isso porque em determinadas 
situações a divisão do objeto pode desnaturá-lo ou mesmo mostrar-se mais gravosa 
para a Administração, fatos esses que devem ser verificados e justificados pela 
autoridade competente.  

O fracionamento das compras, obras e serviços, nos termos do § 1º do art. 23 da Lei 
n. 8.666/93 somente pode ocorrer com demonstração técnica e econômica de que tal 
opção é viável, bem como que enseja melhor atingir o interesse público, manifestado 
pela ampliação da concorrência.” 

A divisão do objeto não pode, portanto, causar prejuízo para o conjunto ou complexo 
licitado, observando-se que cada item/lote cinge-se a certame autônomo, com 
julgamento independente. 

Diante deste fatos o Município de Fazenda Vilanova optou pela escolha do menor 
preço global devido ser um município de pequeno porte, onde as pessoas ainda tem 
dificuldades em realizar a separação do lixo em orgânico e seletivo, o que ocasionaria 
uma série de problemas se o serviço for executado por empresas diferentes, e o custo 
aumentaria vista que sendo empresas diferentes teria que ter equipes diferentes para 
realizar a coleta. 

Ante o exposto o município analisando o que é mais econômico e tecnicamente viável 
devido a situação financeira do momento optou por realizar a licitação para a 
contratação de empresa para realização da coleta seletiva de resíduos, coleta 
convencional, transportes e triagem e destino final dos resíduos sólidos domiciliares de 
Fazenda Vilanova, o critério menor preço global mensal, uma vez que trata-se de 
critério mais econômico ao Município e, ainda, mais condizente com a realidade da 
comunidade. 
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