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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 02/2013 – SEDRU 
 

Tipo: MELHOR TÉCNICA E MENOR VALOR POR TONELADA A SER PAGO 
PELO PODER CONCEDENTE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO DO 

PRESENTE EDITAL 
 

Processo nº. : 1461965000002/2013 

 
ASSUNTO: Trata o presente expediente de pedido de Impugnação ao Edital da 

Concorrência Nº. 02/2013 – SEDRU, recebido pela Comissão Especial de 

Licitação em 07/02/2014, que visa à concessão administrativa para a 

exploração, mediante concessão administrativa, dos serviços de transbordo, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos nos Municípios 

Convenentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano, 

apresentada pela FOXX INOVA AMBIENTAL S.A., CNPJ nº 15.271.791/0001-

61, sob a qual passamos a nos posicionar no prazo.  

 

I – DOS FATOS 

 

Nos termos do artigo 41, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e item 9.3 e 9.4 do 

Edital da Concorrência Nº. 02/2013 – SEDRU a FOXX, qualificada nos autos 

do processo, propôs, tempestivamente, impugnação ao instrumento 

convocatório acima referenciado, que tem por objeto concessão administrativa 

para a exploração, mediante concessão administrativa, dos serviços de 

transbordo, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos nos 

Municípios Convenentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar 

Metropolitano, contemplando, em síntese, as seguintes considerações: 
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II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO E DA APRECIAÇÃO 

 

1 – Da ausência de nova Consulta e Audiência Pública após as 

modificações feitas na versão anterior do Edital e materializadas no Edital 

Concorrência Nº. 02/2013 – SEDRU 

Questiona-se a necessidade de realização de nova consulta e audiência 

pública, alegando se tratar de nova minuta de edital, que se distingue da 

anterior, em razão das modificações realizadas. 

 

1 – O processo de consulta pública destina-se dar publicidade, transparência e 

permitir a participação da sociedade na fase interna de formação das 

definições que irão integrar o Edital de Licitação a ser futuramente publicado. 

Conforme se fez constar em sede de análise da impugnação interposta pela 

mesma empresa, em face da versão anterior do instrumento convocatório, “ao 

longo do processo de consulta pública recebeu-se diversas contribuições, bem 

como manifestações de setores organizados da sociedade civil, dos órgãos de 

controle da Administração Pública e de interessados que apresentaram 

reivindicações, as quais foram analisadas e apreciadas pela Administração”. 

Ressalte-se que, além de passar por um Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) em 2011, a licitação foi precedida de audiência pública, 

realizada no dia 04/10/2012, nos termos do artigo 39 da Lei Federal nº 

8.666/1993, bem como consulta pública, nos termos do artigo 10, inc. VI, da Lei 

Federal nº 11.079/2004, no período de 14/04/2012 a 28/05/2012, com 

prorrogação da mesma até o dia 01/06/2012. 

Desta forma, verifica-se, a princípio, que foi materializado o objetivo do 

processo participativo prévio à publicação do Edital. 

Ocorre que, em sua primeira versão, a licitação acabou por restar deserta, 

havendo os possíveis interessados questionado alguns aspectos econômico-
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financeiros do projeto, em sede dos pedidos de esclarecimentos e 

impugnações ao edital. 

Assim, foram procedidas modificações pontuais visando ao aprimoramento do 

instrumento convocatório, de forma a ampliar a atratividade e competitividade 

do certame e permitir a seleção da melhor proposta pela Administração, sem, 

portanto, promover qualquer alteração direta ou indireta nos elementos que 

compõe o objeto do certame, características para a prestação dos serviços ou 

as condições de participação na licitação. 

Desta forma, como medida de economia processual, bem como visando a 

assegurar a transparência dos atos da Administração, de modo a deixar claro 

todos os atos que antecederam a republicação do instrumento convocatório, foi 

realizado, inclusive, o aproveitamento dos autos do processo administrativo    

nº 1461965000001/2013, promovendo-se a adequação da numeração para 

processo administrativo nº 1461965000002/2013. 

Observa-se, deste modo, que, além de observado o processo participativo, 

atendeu-se, também, à determinação estabelecida no art. 21, § 4º, da Lei 

Federal nº 8.666/93. Assim, promoveu-se a reabertura do prazo inicialmente 

estabelecido para abertura dos envelopes, razão pela qual restam atendidos 

todos os preceitos legais tendentes a assegurar a publicidade e isonomia no 

certame. 

 

2 – Do estabelecimento de critério subjetivo e essencial à formação da 

proposta financeira – Impugnação ao Anexo VI – item 3.1.5 

Questiona-se a existência de critério subjetivo na possibilidade de negociação 

com vista a se fazer uso de ativos municipais. 

 

2 – Inicialmente, cumpre-nos destacar que conforme item 11.1 do Edital, 

“caberá a cada licitante realizar, por sua própria conta e risco, investigações, 
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levantamentos e estudos, bem como desenvolver projetos para permitir a 

apresentação das propostas”. 

Observa-se, nos termos do subitem 3.1.1 do ANEXO VI – CADERNO DE 

ENCARGOS, que é da concessionária a obrigação de “obter os terrenos onde 

deverão ser construída(s) a(s) Central(ais) de Tratamento de Resíduos Sólidos 

Urbanos e a(s) Estação(ões) de Transbordo”. É certo que qualquer negociação 

para obtenção destes terrenos comporta um risco, o qual se encontra alocado 

para o parceiro privado, uma vez que detém o domínio sobre o fato. 

Nos limites fixados no Edital a Concessionária poderá valer-se de contratos 

com terceiros para a execução do objeto da licitação. Tais acordos, 

independentemente de serem celebrados com entidades públicas ou privadas, 

distinguem-se das relações fixadas no contrato da Parceria Público-Privada e 

deverão atender às legislações específicas, conforme for o caso. 

 

3 – Ausência de Projetos e da cumulação de critérios subjetivos com 

prazo inexequível de início da operação – favorecimento de aterro 

sanitário já em funcionamento e licenciado – Ilegalidade vital que atende 

apenas uma única potencial licitante – Impugnação ao item 11.1 do Edital 

e 30.2 do Contrato – Anexo II 

São levantados argumentos no sentido de que o edital não apresenta os 

elementos do projeto a ser seguido, bem como que seria insuficiente o prazo 

concedido para o início da operação dos serviços, o que levaria a um suposto 

direcionamento do certame. 

 

3 – O modelo de parceria Público-Privada inaugura uma nova forma de 

contratação pública, que, amparada por legislação específica, autoriza a 

contratação de serviços sem detalhamento de projetos básicos ou executivos, 

o que permite flexibilidade ao contratado para encontrar soluções técnicas 

adequadas para o alcance dos parâmetros de resultado estabelecidos no 

instrumento convocatório. 
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De fato, a partir de estudos realizados pela Bain & Company, foram utilizados 

valores de mercado praticados no Brasil e no exterior para a implantação de 

diferentes tecnologias de tratamento e disposição final de resíduos, visando a 

definir o valor de investimento da PPP, apresentando, pois, nível de 

detalhamento de anteprojeto. Dessa forma, observa-se o total cumprimento às 

determinações do art. 10, § 4º, da Lei Federal nº 11.079/2004. 

O estabelecimento detalhado de resultados e de requisitos mínimos, 

descritos de forma exaustiva no Edital da Concorrência Nº. 02/2013 – 

SEDRU, especialmente no ANEXO VI – CADERNO DE ENCARGOS, sem a 

fixação da tecnologia (meios) a ser empregada, resulta da busca por 

competitividade entre diferentes tecnologias que atinjam o mesmo 

resultado, qual seja, destinação ambientalmente adequada dos resíduos. 

Em outras palavras, importa à Administração a melhor proposta para realização 

da prestação dos serviços, na forma prevista no edital. Limitar estratégias 

comerciais seria impor limites indevidos às propostas e, consequentemente, 

reduzir a competitividade do certame. 

Quanto à obtenção do licenciamento ambiental, verifica-se, a partir da análise 

do “quadro 1” do ANEXO VIII – DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL, que foram apresentadas as diretrizes para obtenção dos 

referidos licenciamentos,  diretrizes estabelecidas considerando-se o porte dos 

empreendimentos. 

Ademais, nos termos do item 2.1.8 do ANEXO III – MECANISMO DE 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, são riscos suportados pelo 

Poder Concedente os atrasos decorrentes da não obtenção de 

autorizações, licenças e permissões exigidas para construção ou 

operação da(s) CTRSU(s), da(s) ET(s) e quaisquer outras instalações para 

o funcionamento, exceto se decorrente de fato imputável à 

Concessionária. 
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Em paralelo, deve ser levado em conta que se aproxima o prazo fixado pela Lei 

Federal nº 12.305/2010, para que se promova a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. Ressalta-se, contudo, que não foi 

exigida como condição de habilitação no certame a prévia existência de 

infraestrutura. 

Neste contexto, conforme as diretrizes para o licenciamento ambiental 

supramencionadas, verifica-se a possibilidade de obtenção de procedimentos 

simplificados para o licenciamento das Estações de Transbordo (ET), que 

deverão estar em operação no prazo de 12 (doze) meses. Destaca-se que a 

complexidade dos procedimentos para obtenção do licenciamento das 

chamadas “Unidades de Tratamento e/ou Disposição Final” foi levada em 

consideração para fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) meses para que a 

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU) esteja em plena 

capacidade de operação. 

 

4 – Da impugnação a diversos itens do edital que comprovam a 

incoerência do ponto de vista ambiental e econômico – Incompatibilidade 

do Coeficiente Ambiental desconsiderar o tratamento térmico 

Questiona-se a regularidade dos itens do Edital e Anexos que fazem referência 

ao tratamento térmico. 

 

4 – Não há subjetividade na análise das propostas técnicas no edital, que cria 

um critério absolutamente objetivo para determinar a propensão dos licitantes a 

reduzir o volume aterrado nos termos do edital. 

O CA constitui critério objetivo de julgamento das propostas, nos termos dos 

itens 15.2 e 15.3 do Edital, uma vez que implica a variação do impacto dos 

indicadores de desempenho na remuneração da Concessionária, majorando, 

portanto, a sanção pecuniária pelo aumento do percentual aterrado, de acordo 

com a metodologia apresentada no Anexo V – INSTRUMENTOS DE 
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INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA. 

Ademais, temos que, conforme o item 15.4.1, do Edital, "não será considerada, 

para fins de obtenção do Índice de Redução de Resíduos Aterrados (IRRA), 

nos termos do ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, a 

redução de massa dos RSU decorrente da utilização de quaisquer tecnologias 

que envolvam, em sua parte ou totalidade, o tratamento térmico". O objetivo 

deste item é evitar que o IRRA seja impactado pela redução de volume de RSU 

não aterrado em função do tratamento térmico, deixando, pois, de gerar um 

incremento marginal nas contraprestações públicas durante a concessão. 

 

5 – Da restritiva e multi exigência de garantia de proposta – de contrato e 

capacidade econômico-financeira – art. 31 da Lei 8.666/93 – bis in idem do 

Edital e Contrato 

Questiona-se que o edital prevê, em diferentes momentos, exigências 

econômico-financeiras excessivas que acabariam limitando a ampla 

concorrência. 

 

5 – Equivoca-se a impugnante na medida em que, em respeito às 

determinações do art. 31, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93, não se cumularam 

as exigências de garantia do contrato, prevista no art. 56, § 1º, também da Lei 

Federal nº 8.666/93, com as exigências de capital mínimo ou de patrimônio 

líquido mínimo. Admitiu-se, contudo, a apresentação do patrimônio líquido, 

como alternativa para a licitante, caso não atendidos os índices 

financeiros indicados nos itens 17.3.1.5, 17.3.1.6 ou 17.3.1.7 do Edital, 

assim, flexibilizam-se as exigências financeiras, aumentando-se, por via de 

consequência, a competitividade do certame. 

Ressalta-se, também, que o capital social mínimo da SPE não é exigência a 

ser avaliada em sede de habilitação. Como se pode ver no item 17.2.1.3.5 
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exige-se que seja apresentado um compromisso futuro de constituição da SPE, 

a qual, por óbvio, para executar um objeto contratual deste vulto e nível de 

complexidade, deverá possuir um Capital Social Mínimo compatível com a 

natureza da atividade a ser empreendida. Desta forma, a exigência somente 

será materializada em sede de eventual assinatura do contrato, caso a licitante 

seja declarada a vencedora do certame. Assim é que a exigência relativa ao 

compromisso de constituição do consórcio está na Habilitação Jurídica e não 

na Habilitação Econômico Financeira. 

As garantias de proposta e de execução do contrato foram fixadas com base 

no valor estimado do objeto da contratação e do valor do contrato, 

respectivamente, conforme autorização expressa nos arts. 31 e 56 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

Ademais, nos termos dos itens 23.2 e 23.3 do ANEXO II – CONTRATO DE 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, “a garantia de execução do contrato servirá 

para cobrir o ressarcimento de custos e despesas incorridas pelo PODER 

CONCEDENTE, face ao inadimplemento da CONCESSIONÁRIA, para levar a 

efeito obrigações e responsabilidades desta” e “servirá inclusive para cobrir o 

pagamento de multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA em razão de 

inadimplemento no cumprimento de suas obrigações contratuais, conforme 

previsto neste CONTRATO”. Reforce-se que a garantia de execução do 

contrato será liberada à medida que a concessionária cumpra suas obrigações 

contratuais, nos termos do item 23.10 também do ANEXO II – CONTRATO DE 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

Verifica-se, pois, que as exigências encontram guarida na legislação pátria, não 

sendo desarrazoadas, buscando-se, a partir destas, selecionar interessados 

que, além dos atributos técnicos, tenham capacidade financeira de executar 

integralmente o objeto do contrato que é de alta complexidade e de grande 

vulto financeiro. 
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Por fim, no que tange à avaliação de instituição financeira, o Edital permite que 

a Comissão de Licitação tenha um parâmetro para aferir a financiabilidade da 

proposta comercial, ou seja, sua capacidade de atrair financiamentos. Em 

outras palavras, avalia-se a disposição de instituições financeiras em participar 

do empreendimento, o que materializa o interesse público na medida em que 

se reduzem os custos totais do projeto e se mitigam seus riscos. 

 

6 – Das irregularidades já impugnadas pela licitante no edital anterior 

Repisa-se in totum a impugnação apresentada ao Edital 01/2013. 

 

6.1 – Das Irregularidades no Processo e na Transparência exigidos no 

Ordenamento Jurídico Brasileiro 

6.1.1 – Da Disponibilização incompleta da proposta do edital durante o 

Processo de Consulta Pública 

A impugnante questiona a ausência do ANEXO VIII – DIRETRIZES PARA O 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL durante o processo de consulta pública, bem 

como que o “Plano Metropolitano de Resíduos: Região Metropolitana de Belo 

Horizonte e Colar Metropolitano” não foi disponibilizado durante o processo de 

consulta pública do Edital. 

 

6.1.1 – O processo de consulta pública destina-se dar publicidade, 

transparência e permitir a participação da sociedade na fase interna de 

formação das definições que irão integrar o Edital de Licitação a ser 

futuramente publicado. 

Ressalta-se que este projeto passou por um Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) em 2011, Consulta e Audiência Publicas em 2012, além de ter 

sido observado o prazo legal para abertura dos envelopes, razão pela qual 

entende-se terem sido atendidos todos os preceitos legais tendentes a 

assegurar a publicidade e isonomia nos certames. 
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Como exposto acima, os procedimentos de consulta e audiência destinam-se a 

apresentar o projeto e receber sugestões de aprimoramento do mesmo. Lado 

outro, as diretrizes para o licenciamento ambiental destinam-se a apresentar 

aos licitantes, se for o caso, as determinações ambientais para implantação do 

empreendimento, ou seja, visam a orientar o licitante sobre os passos a serem 

observados caso venha a ser o responsável pela execução do objeto do 

certame. 

Ressalta-se que as normas ambientais também passam por procedimentos de 

participação social, sendo que, após sua edição, tornam-se vinculantes. Deste 

modo, não se vislumbra a presença de irregularidade, uma vez que a 

discussão acerca das normas ambientais ocorrem em seu foro próprio, bem 

como que, após publicadas, as mesmas têm força vinculante, sendo que o 

ANEXO VIII – DIRETRIZES PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL tem 

conteúdo meramente informativo da legislação ambiental vigente. 

Quanto ao “Plano Metropolitano de Resíduos: Região Metropolitana de Belo 

Horizonte e Colar Metropolitano”, verifica-se que este também passou por 

Consulta e Audiência Publicas, assegurando-se a necessária participação 

social, ou seja, as discussões acerca do mesmo também ocorreram 

devidamente, em seu foro próprio. Cabe ressaltar que tanto a versão anterior 

quanto o presente edital estão consoantes com as políticas previstas no Plano 

Metropolitano de Resíduos, não sendo válido o argumento de que suas 

diretrizes não estão observadas no edital e anexos.  

 

6.1.2 – Das Divergências entre a proposta do edital disponibilizada 

durante o processo de Consulta Pública e a Concorrência Nº. 01/2013 – 

SEGEM 

A impugnante levanta a existência de divergências, em alguns pontos, entre a 

versão disponibilizada em consulta pública e a versão definitiva anterior do 

instrumento convocatório. 
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6.1.2 – Observa-se que, de fato, ao longo do processo de consulta pública 

recebeu-se diversas contribuições, bem como manifestações de setores 

organizados da sociedade civil, dos órgãos de controle da Administração 

Pública e de interessados que apresentaram reivindicações, as quais foram 

analisadas e apreciadas pela Administração. 

Assim, foram promovidos estudos tendentes a incluir no edital os instrumentos 

que permitissem acolher as contribuições recebidas da sociedade, culminando 

com a promoção das alterações ora referidas. 

Constata-se, pois, que a promoção destas alterações na versão anterior do 

instrumento convocatório, a partir das sugestões de aprimoramentos no curso 

do processo participativo, ao contrário do alegado pela impugnante, foram 

justamente realizadas de modo a materializar o controle social, exercido em 

sede do processo de consulta pública. 

 

6.1.3 – Da ausência de nova Consulta Pública após as modificações feitas 

na proposta de Edital e materializadas no Edital Concorrência Nº. 01/2013 

– SEGEM 

Questiona-se, da mesma forma como no item 1 (relativo ao Edital Concorrência 

Nº. 02/2013 – SEDRU), a necessidade de realização de nova consulta pública, 

bem como de inobservância dos prazos legais relativos à realização de 

consulta e audiência públicas antes da publicação do instrumento convocatório 

do Edital Concorrência Nº. 01/2013 – SEGEM. 

 

6.1.3 – Como exposto no item 6.1.2, as modificações realizadas no instrumento 

convocatório anterior foram promovidas justamente como materialização das 

contribuições recebidas no curso do processo participativo de controle social. 

Ressalte-se que, além de passar por um Procedimento de Manifestação de 

Interesse (PMI) em 2011, a licitação foi precedida de audiência pública, 

realizada no dia 04/10/2012, nos termos do artigo 39 da Lei Federal nº 
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8.666/1993, bem como consulta pública, nos termos do artigo 10, inc. VI, da Lei 

Federal nº 11.079/2004, no período de 14/04/2012 a 28/05/2012, com 

prorrogação da mesma até o dia 01/06/2012.  

Cabe enfatizar que a impugnante equivoca-se ao afirmar sobre a ausência de 

audiência pública após a efetivação das alterações, dado que tais contribuições 

tiveram como fonte única o processo de participação social ao qual o presente 

projeto foi submetido. Assim, não há que se falar em inobservância dos prazos 

legais relativos à realização de consulta e audiência públicas antes da 

publicação dos instrumentos convocatórios. 

 

6.2 – Dos Vícios no Edital 

6.2.1 – Ausência de menção diversas legislações vigentes 

Questiona-se a ausência de citação expressa a algumas normas. 

 

6.2.1 – Equivoca-se a impugnante ao aduzir que o edital “se olvida de fazer 

menção a legislações, regulamentações e normas específicas que regulam o 

manejo de resíduos sólidos no Estado de Minas Gerais e no Brasil”. 

Como se pode observar no preâmbulo de ambas as versões dos editais, estes 

fazem menção expressa à “Lei Federal nº 11.079/2004, a Lei Estadual            

nº 14.868/2003 e, subsidiariamente, com a Lei Federal nº 12.305/10, Lei 

Federal nº 11.445/07, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Federal 

nº 8.987/1995, Lei Federal nº 9.074/1995, Lei Complementar Estadual              

n° 88/2006, Lei Complementar Estadual n° 89/2006, Lei Estadual n° 18.031/09 

e demais normas que regem a matéria”. 

Ressalta-se que com as referidas citações não se pretendeu esgotar a 

indicação de todos os diplomas legais que regulamentam a matéria, até por 

isso as citações expressas vêm seguidas da expressão “(...) e demais normas 

que regem a matéria”. 
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Verifica-se, ainda, equívoco da impugnante quanto aduz a ausência de citação 

à Deliberação Normativa Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM  

nº 180/2012, uma vez que a referida norma é citada expressamente na 

oportunidade em que o edital trata especificamente da matéria que ela 

regulamenta, qual seja, no item 3.4.2.1.1 do ANEXO VI – CADERNO DE 

ENCARGOS, de ambas as versões. 

Ademais, verifica-se que não foi citada pela impugnante nenhuma lei, apenas 

decretos, sendo que alguns deles, inclusive, regulamentam as leis a que se faz 

referência no preâmbulo do Edital. É notório que a existência de toda e 

qualquer normativa ambiental, ainda que não constante de forma expressa no 

presente edital, tem caráter vinculante e deverá ser seguida pela licitante, 

cabendo a ela o conhecimento e a consideração da legislação vigente para a 

elaboração de sua proposta.  

 

6.2.2 – Ausência de referência e previsão, no Edital Concorrência Nº. 

01/2013 – SEGEM, dos princípios, objetivos e instrumentos da Lei nº 

12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) 

A impugnante aduz a ausência de incorporação no edital dos referidos 

princípios, objetivos e instrumentos, questionando: 

a) Falta de previsão de transparência, participação e controle social; 

b) Ausência de mecanismos de revisão da política de resíduos sólidos; 

c) Ausência de mecanismos de redução da geração de resíduos; 

d) Ausência de metas para redução da geração de resíduos, coleta seletiva 

e para o aterramento previsto como disposição final; e 

e) Ausência de inclusão dos catadores de materiais recicláveis e 

reutilizáveis no manejo dos sólidos domiciliares. 

 

6.2.2 – a) A transparência, participação e controle social vem sendo 

assegurados desde a fase interna do processo, por meio de consultas, 

audiências e debates públicos, além da formação e condução de grupo de 
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trabalho que contou com a participação de representantes da sociedade civil e 

do Ministério Público. Observa-se, ainda, que o Edital, em ambas as versões, 

preserva o papel destes dois atores durante toda a vida do contrato, 

conferindo-lhes assento no Comitê 1, conforme estabelecido no ANEXO VII – 

MODELO DE GOVERNANÇA. 

Neste sentido, o Programa Metropolitano de Gestão de Resíduos, além do 

presente Edital de Licitação, conta com outros instrumentos para 

materialização de seus objetivos, tais como o “Contrato de Programa”, 

celebrado entre o Estado de Minas Gerais e os Municípios Convenentes, e o 

“Plano Metropolitano de Resíduos: Região Metropolitana de Belo Horizonte e 

Colar Metropolitano”, destacando-se que ambos passaram por Consultas e 

Audiências Públicas, assegurando-se a necessária participação social, ou seja, 

as discussões acerca dos mesmos também ocorreram devidamente, em seu 

foro próprio. 

b) A previsão de revisões a cada 04 (quatro) anos do planejamento da gestão 

de resíduos encontra-se estabelecida no “Plano Metropolitano de Resíduos: 

Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano”. Ressalta-se 

que, nos termos da legislação, é possível delegar a prestação dos serviços, 

mas não a atividade de planejamento. 

Assim, as revisões no planejamento são atividades de Estado e, como tal, 

foram alocadas como risco a ser suportado pelo Poder Concedente, uma vez 

que detém o domínio sobre o fato, conforme se observa no item 2.1.1 e 

seguintes do ANEXO III – MECANISMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO, verificando-se equívoco da impugnante na alegação de não 

haver no Edital previsão neste sentido. 

c) Quanto à redução da geração de resíduos, temos que, assim como acima 

exposto, trata-se de política de Estado, sendo que as ações para 

materialização deste objetivo devem anteceder à operação do objeto do 

presente certame. Observa-se que estão sendo concedidos os serviços do 
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transbordo em diante, assim, não estão abrangidas pelo presente edital as 

ações de coleta dos resíduos, as quais, frisa-se, continuam a cargo das 

Prefeituras Municipais. 

Assim, as obrigações da concessionária se encontram no elo seguinte da 

cadeia, qual seja, a promover a destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos que já tenham sido gerados, além de não terem sido reaproveitados 

pelos mecanismos incentivados nos Contratos de Programa.  

Sobre a existência de mecanismos que permitam viabilizar este objetivo, temos 

que, mais uma vez, equivoca-se a impugnante, na medida em que o ANEXO V 

– INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E 

REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, no inciso V do item 3.3.2, se 

estabelece que “o ‘RSU ajustado’ por Lote será apresentado para cada período 

de 4 (quatro) anos da concessão administrativa e será revisado periodicamente 

pelo Poder Concedente a cada 4 (quatro) anos”. 

Verifica-se, pois, que, conforme metodologia apresentada nos incisos do 

mencionado item 3.3.2, de ambas as verões do instrumento convocatório, de a 

cada quatro anos poderá haver um ajuste da projeção do montante anual de 

RSU entregue para o quadriênio seguinte, com uma variação de até 10% (dez 

por cento), permitindo-se assim adequar o instrumento contratual à 

implementação das ações públicas que visem à redução de geração de 

resíduos, em sintonia com as determinações da Lei Federal nº 12.305/2010. 

d) Conforme se fez constar na reposta do item anterior, ações para 

materialização destes objetivos devem anteceder à operação do objeto do 

presente certame. 

Destaca-se que se fez constar no Contrato de Programa, instrumento por meio 

do qual são constituídas e reguladas as obrigações que um ente da Federação 

constituir para com outro ente da Federação, nos termos da Lei Federal nº 

11.107/2005, metas e estímulos para a implantação da coleta seletiva nos 

Municípios Convenentes. 
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Verifica-se, pois, que não têm qualquer fundamento a alegação de que as 

metas para a coleta seletiva “serão, ou deverão ser, previstas num plano de 

trabalho a ser elaborado pela própria empresa concessionária desse serviço, e 

não pela SEGEM”. 

Além disso, tais objetivos e metas encontram-se previstos no “Plano 

Metropolitano de Resíduos: Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar 

Metropolitano”. Faz-se presente, ainda, em ambas as versões do Edital, 

mecanismo de estímulo ao não aterramento de resíduos, como se faz 

clarividente em sede do ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

e) O Contrato de Programa, conforme mencionado acima, estabelece metas e 

estímulos para a implantação e ampliação da coleta seletiva, sendo que os 

produtos desta devem ser obrigatoriamente encaminhados para Organizações 

de Catadores de Materiais Recicláveis. 

Ademais, a verificação se as metas foram atingidas, bem como a concessão 

dos estímulos, está vinculada ao “Bolsa Reciclagem”, iniciativa inovadora do 

Governo do Estado de Minas Gerais, que promove a remuneração pelos 

serviços ambientais prestados, além estimular a formalização e regularização 

jurídica das Organizações de Catadores. 

Desta forma, a aferição do cumprimento das metas de reciclagem pelos 

municípios se encontra vinculada ao que for efetivamente comercializado pelas 

organizações de catadores de materiais recicláveis, demonstrando a inclusão 

destas organizações no projeto. 

Observa-se, assim, o total desconhecimento, por parte da impugnante, das 

diretrizes, determinações e mecanismos que se fazem presentes no “Contrato 

de Programa”, celebrado entre o Estado de Minas Gerais e os Municípios 

Convenentes. 

Temos, pois, que se assegurou às Organizações de Catadores de Materiais 

Recicláveis prioridade no acesso aos materiais recicláveis antes mesmo que 
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estes dessem entrada nas Estações de Transbordo, momento a partir do qual 

passa a atuar a concessionária, que tem como objeto em seu contrato tão 

somente o transbordo, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos 

urbanos.  

 

6.2.3 – Da participação de Fundos de Investimento no certame e a 

possibilidade de subcontratação pela Lei 8.666/93 (Lei Geral das 

Licitações) 

Questiona-se a possibilidade de participação de Fundos de Investimento, 

levantando, ainda, a impossibilidade de subcontratação integral do objeto. 

 

6.2.3 – No que tange à participação de Fundo de Investimento em 

Participações, observa-se que o item 17.5.1 de ambas as versões do Edital faz 

a exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica, naquilo que 

se demonstrou absolutamente essencial para a prestação de serviços. Nesta 

direção, buscou-se a instituição de regras editalícias que incentivassem a 

competitividade da licitação, permitindo a futura contratação da proposta mais 

vantajosa para a Administração. A licitante deverá, portanto, atender aos 

requisitos especificados no item 17.5.1 do edital, no qual estão expressos de 

forma clara os requisitos de experiência prévia no tratamento de RSU.  

Quanto à subcontratação, verifica-se que o tema é expressamente tratado, em 

ambas as versões do instrumento convocatório, na Cláusula 17ª do ANEXO II – 

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, que estabelece, em seus 

itens 17.1 e 17.2, respectivamente, que “sem prejuízo de suas 

responsabilidades e dos riscos previstos neste contrato, a concessionária 

poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes ou 

acessórias à concessão administrativa” e “a concessionária deverá, 

obrigatoriamente, informar ao poder concedente a contratação de terceiros 

para a prestação de serviços para o desenvolvimento de atividades inerentes, 

acessórias ou complementares à execução deste contrato, tais como: 
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elaboração dos projetos, obras, fornecimento de bens e serviços e montagem 

de equipamentos”. 

Assim sendo, constata-se que ambos os Editais não autorizam a 

subcontratação total do objeto, mas tão somente as atividades inerentes ou 

acessórias à concessão administrativa, inclusive listando exemplo das 

mesmas, pelo que se entende que está de acordo com os preceitos jurídicos. 

 

6.2.4 – Da falta de isonomia nos critérios para licenciamento ambiental e 

implementação do cronograma do edital 

Questiona-se o prazo de implantação da estrutura de transbordo e início da 

operação, bem como levanta a possibilidade do poder concedente apresentar o 

licenciamento ambiental prévio. 

 

6.2.4 – Por se tratar de um projeto que envolve o investimento de um grande 

vulto financeiro, além de envolver alta complexidade técnica, fazendo-se 

necessários, ainda, os devidos licenciamentos ambientais, fez-se necessária a 

fixação de cronograma estabelecendo prazos para implantação das 

infraestruturas e operação dos serviços. 

Em paralelo, deve ser levado em conta que se aproxima o prazo fixado pela Lei 

Federal nº 12.305/2010, para que se promova a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Assim, optou-se pela fixação do prazo máximo de 12 (doze) meses para iniciar 

a execução da concessão administrativa, nos termos do item 6.1.1 do Edital, 

devendo a Central de Tratamento estar em plena capacidade de 

funcionamento em até 48 (quarenta e oito) meses, nos termos do item 3.1.4 do 

ANEXO VI – CADERNO DE ENCARGOS. Observa-se que para a fixação 

destes prazos, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, levou-se em 

consideração a complexidade do objeto, incluindo a necessidade de 

elaboração de projetos, licenciamentos ambientais e execução de obras civis. 
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Ressalta-se que não se fez possível a apresentação do licenciamento 

ambiental prévio, uma vez que a definição da tecnologia, locais e logística da 

solução a ser implementada cabe à concessionária. 

O estabelecimento detalhado de resultados e de requisitos mínimos sem a 

fixação da tecnologia (meios) a ser empregada resulta da busca por 

competitividade entre diferentes tecnologias que atingem o mesmo resultado, 

qual seja, destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Em outras 

palavras, importa à Administração a melhor proposta para realização da 

prestação dos serviços, na forma prevista no edital. Limitar estratégias 

comerciais seria impor limites indevidos às propostas e consequentemente 

reduzir a competitividade do certame. 

 

6.3 – Da Não Observância pelo Edital da Política Nacional e Estadual de 

Resíduos Sólidos 

São levantados diversos argumentos no sentido de que o edital contraria as 

premissas de obrigatoriedade de se manter serviço público adequado, 

ausência da observância dos limites constitucionais para a concessão do 

serviço público de gestão de resíduos, além da violação ao princípio 

constitucional da isonomia aplicado às licitações. 

 

6.3 – Ao longo deste documento, bem como dos esclarecimentos apresentados 

e disponibilizados para acesso dos licitantes, em ambas as versões do 

instrumento convocatório, em diversas oportunidades foram citadas as 

premissas adotadas visando à implementação do Programa Metropolitano de 

Gestão de Resíduos, sendo que o Edital de Licitação é apenas um dos 

instrumentos para materialização de seus objetivos. 

Os citados instrumentos “Contrato de Programa”, celebrado entre o Estado de 

Minas Gerais e os Municípios Convenentes, e o “Plano Metropolitano de 

Resíduos: Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano” 

estabelecem diretrizes, metas e estímulos complementares. 
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Além disso, em paralelo, vem sendo promovidas outras ações públicas 

tendentes promover a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, em 

ações participativas, que contam com a presença da sociedade civil e do 

Ministério Público. 

Assegurou-se, por meio do Contrato de Programa, às Organizações de 

Catadores de Materiais Recicláveis prioridade no acesso aos materiais 

recicláveis antes mesmo que estes descem entrada nas Estações de 

Transbordo, momento a partir do qual passa a atuar a concessionária. 

Com isso, busca-se a promoção de eficiência na gestão dos resíduos, levando-

se em consideração os aspectos ambiental, social, cultural, econômico, 

tecnológico e de saúde pública. 

Por fim, a opção pelo estabelecimento detalhado de resultados e de requisitos 

mínimos sem a fixação da tecnologia (meios) a ser empregada resulta da 

busca por competitividade entre diferentes tecnologias que atingem o mesmo 

resultado, qual seja, destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Em 

outras palavras, importa à Administração a melhor proposta para realização da 

prestação dos serviços, na forma prevista no edital. Limitar estratégias 

comerciais seria impor limites indevidos às propostas e consequentemente 

reduzir a competitividade do certame. 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Considerando as razões apresentadas pela impugnante e pelos fundamentos 

acima, conhecemos a impugnação, por tempestiva, para, no mérito, negar-lhe 

provimento por ausência de fundamentação plausível na sustentação do pleito 

da impugnante.  

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2014. 
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