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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 01/2013 – SEGEM 

 

Tipo: MENOR VALOR DE CONTRAPRESTAÇÃO 

 

Processo nº. : 1461965000001/2013 

 

ATA DE RESPOSTA AO 1º LOTE DE QUESTIONAMENTOS 

 

Respostas a pedidos de esclarecimento 

 

Quando cabível, perguntas com o mesmo teor foram agrupadas para facilitar 
sua resposta. 

 

CONSIDERANDO que na data de hoje, dia 18 de novembro de 2013, 
encontramo-nos a 10 (dez) dias da data de abertura das propostas, tempo hábil 
para que os potenciais licitantes considerem o conteúdo deste documento em 
suas propostas, apresentamos os presentes esclarecimentos: 

 

QUESTIONAMENTO 01: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, itens 1.1; 3.2.2; 3.2.3; e 3.2.4. 

 

Pede-se:  

a. Os resíduos industriais podem incluir resíduos perigosos? 

 

b. Os resíduos gerados por desobstrução de galerias e bueiros pode incluir 
lodos? 

 

c. Os resíduos provenientes de cemitérios podem incluir ossadas ou outros 
restos de tecido humano? 
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RESPOSTA: 

a. Conforme definição constante no item 1.1 do Edital, resíduos sólidos 
urbanos incluem "resíduos originários de atividades comerciais 
(lanchonetes, lojas, etc.), industriais e de serviços (escritórios e 
empresas de prestação de serviço) cuja responsabilidade pelo manejo 
não seja atribuída ao gerador, acondicionados em recipientes de 
capacidade não superior a 100 (cem) litros por dia". O gerenciamento 
dos resíduos perigosos, de acordo com o art. 37 e seguintes da Lei 
Federal nº 12.305/2010, é de responsabilidade do gerador. Ressalta-se 
que é possível o compartilhamento da CTRSU, conforme definição de 
“receitas acessórias compartilhadas” constante no item 1.1 do Edital, 
para fins de tratamento de outros tipos de resíduos que não resíduos 
sólidos urbanos, sendo a receita aferida considerada receita acessória 
que deverá ser compartilhada com o Poder Concedente, nos termos 
definidos no Anexo II - CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA, em especial nas Cláusulas 16ª e 22ª. 

 

b. Conforme definição constante no item 1.1 do Edital, resíduos sólidos 
urbanos incluem "resíduos gerados nas atividades de varrição de 
logradouros públicos e desobstrução de galerias e bueiros". Sendo 
assim, desde que o lodo seja originário da desobstrução de galerias e 
bueiros, poderá ser caraterizado como resíduo sólido urbano. 

 

c. Conforme definição constante no item 1.1 do Edital, resíduos sólidos 
urbanos incluem "o conjunto de todos os tipos de resíduos gerados nas 
cidades e coletados pelo serviço municipal, a citar [...] resíduos 
provenientes de feiras-livres, mercados municipais, parques municipais, 
cemitérios e edifícios públicos em geral". Ossadas ou outros restos de 
tecido humano não devem ser coletados pelo serviço municipal. O 
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde é de responsabilidade 
do gerador. Ressalta-se que é possível o compartilhamento da CTRSU, 
conforme definição de “receitas acessórias compartilhadas” constante no 
item 1.1 do Edital, para fins de tratamento de outros tipos de resíduos 
que não resíduos sólidos urbanos, sendo a receita aferida considerada 
receita acessória que deverá ser compartilhada com o Poder 
Concedente, nos termos definidos no Anexo II - CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, em especial nas Cláusulas 16ª e 22ª. 

 

QUESTIONAMENTO 02: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 8.1.4. 
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Pede-se:  

A sociedade líder deverá ter participação social igual ou maior à soma das 
participações das demais consorciadas ou de qualquer uma delas 
isoladamente? 

 

RESPOSTA: 

Conforme o item 8.1.4, do Edital, "a sociedade líder do Consórcio deverá ter 
participação social igual ou maior às demais consorciadas", o que significa ser 
maior ou igual que qualquer uma delas isoladamente. 

 

QUESTIONAMENTO 03: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 15.4.1. 

 

Pede-se:  

Qual o objetivo de excluir o tratamento térmico do CA? A exclusão do 
tratamento térmico do CA reflete direcionamento da solução para os atuais 
aterros. 

 

RESPOSTA: 

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 aterrado em 
função do tratamento térmico. Ressalta-se que poderá ser utilizada qualquer 
tecnologia passível de licenciamento ambiental, por meio da qual se promova o 
tratamento e/ou a disposição final ambientalmente adequada de resíduos 
sólidos urbanos na forma do seu Edital e Anexos, incluindo, se for o caso, o 
tratamento térmico. 

 

QUESTIONAMENTO 04: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 17.5.1. 
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Pede-se:  

A qualificação técnica estabelece certificações de experiência anterior em 
tratamento térmico e/ou destinação final e qual a razão de penalizar o 
tratamento térmico no calculo do CA, dado que se a filosofia da PPP é diminuir 
o volume de aterramento dos RSU e o tratamento térmico é o mais eficaz neste 
sentido? 

 

RESPOSTA: 

Inicialmente, esclarece-se que há um equívoco na pergunta, uma vez que o 
item 17.5.1 do edital, que trata da documentação relativa à qualificação técnica, 
não faz qualquer referência à experiência anterior em tratamento térmico, 
apenas exigindo a comprovação de ter atuado diretamente na operação de 
empreendimento que tenha tido por objeto o tratamento e/ou a disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos. 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 aterrado em função do 
tratamento térmico. 

 

QUESTIONAMENTO 05: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 6.1.1. 

 

Pede-se:  

a. Como a implantação de solução de tratamento está prevista para 48 
meses e o inicio da execução do contrato após 12 meses de sua 
assinatura, os RSU terão que ir para aterro? 

 

b.  Haverá que se implantar um novo aterro e aí existem diversos pré-
requisitos que, com certeza, não possibilitarão a sua disponibilidade em 
12 meses, como resolver isto? Caso não haja condições de implantar 
novo aterro os RSU terão que ser destinados para aterro existente e o 
custo para a destinação pode ser superior ao valor de receita previsto no 
edital. Esta situação é provável pois os atuais proprietários de aterro, 
sabendo da situação exigirão um preço aviltado. Prevalecendo essa 
premissa a solução estará sendo direcionada para os atuais aterros. 
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RESPOSTA: 

a. Poderá ser utilizada qualquer tecnologia passível de licenciamento 
ambiental, por meio da qual se promova o tratamento e/ou a disposição 
final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos, na forma 
do seu Edital e Anexos, especialmente o que consta no Anexo VI - 
CADERNO DE ENCARGOS. 

 

b. Os riscos inerentes à implantação e licenciamento ambiental das 
infraestruturas necessárias ao início da operação do objeto licitado 
encontram-se alocados no ANEXO III – MECANISMO DE 
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

 

QUESTIONAMENTO 06: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, itens 14.3.4; e 14.6. 

 

Pede-se: 

a. Em nome de qual Poder Concedente deverá ser a caução de garantia 
de proposta; Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão 
Metropolitana ou Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão? 

 

b. O edital não menciona qual o prazo de validade da caução. Qual o prazo 
de validade da garantia da proposta? 

 

RESPOSTA: 

a. Poder Concedente é definido no item 1.1 do Edital como: "o Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado Extraordinária de 
Gestão Metropolitana (SEGEM)". Informa-se que o CNPJ da SEGEM é o 
de nº 13.277.875/0001-87. A CEL classificará as garantias de propostas 
que mencionarem como beneficiário ou segurado, conforme for o caso, 
qualquer um dos dois números de CNPJ. 

 

b. Conforme o item 14.6, do Edital, a caução em dinheiro ficará retida até a 
homologação do procedimento licitatório, e as garantias de proposta nas 
outras modalidades somente serão aceitas com prazo de validade de 01 
(um) ano a partir de sua apresentação. Qualquer proposta não garantida 
em conformidade com o disposto no item 14.1 acarretará a 
desclassificação do licitante. 
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QUESTIONAMENTO 07: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item Capa. 

 

Pede-se: 

Fiz o download de todo o edital e realizei o cadastro junto à Secretaria de 
Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana. Esse acesso já é suficiente ou 
preciso comprar o edital, como acontece em algumas licitações?  

 

RESPOSTA: 

Não é necessário efetuar a compra do edital. O envio do recibo a que se faz 
referência na Capa do Edital também não é condição para a participação da 
licitação, mas apenas assegura o encaminhamento de eventuais comunicações 
com os interessados. 

 

QUESTIONAMENTO 08: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 17. 

 

Pede-se: 

Quais cadastros preciso obter para participar da licitação? (Prefeitura BH, 
Codemig, etc.)? 

 

RESPOSTA: 

Os documentos a serem apresentados para a habilitação das licitantes são 
aqueles listados no instrumento convocatório, em especial no item 17 do edital. 

 

QUESTIONAMENTO 09: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 11.1. 

 

Pede-se: 

a. Em estudo ao Edital de Licitação da Concorrência Nº. 01/2013 - 
SEGEM, nos surge a necessidade do Estudo Gravimétrico do RSU na 
cidade de Belo Horizonte e sua Região Metropolitana, a fim de promover 
uma proposta ainda mais coerente as necessidades específicas do 
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presente edital. Onde poderemos conseguir estes dados? 

 

b. Para determinação da melhor rota tecnológica a ser utilizada para o 
alcance da máxima redução da disposição final de resíduos e rejeitos 
em aterro sanitário, são necessárias as seguintes informações 
adicionais, que não foram apresentadas no edital e seus anexos: 

 Gravimetria detalhada dos resíduos que serão destinados as 
CTRSUs; e 

 Composição físico-química, poder calorífico e teor de umidade 
dos resíduos que serão destinados as CTRSUs. 

 

c. De forma a garantir a confecção de uma proposta vantajosa para o 
poder concedente, solicitamos que seja disponibilizada uma lista 
contendo todos os ativos municipais pertencentes aos Municípios 
conveniados, com particular atenção aos Lixões, Aterros Sanitários e 
Estações de Transbordo existentes. Ainda solicitamos que a lista de 
ativos contenha, se possível, detalhes sobre licenciamento ambiental, 
condições e capacidade operacional. 

 

RESPOSTA: 

a. Conforme item 11.1 do edital, “caberá a cada licitante realizar, por sua 
própria conta e risco, investigações, levantamentos e estudos, bem 
como desenvolver projetos para permitir a apresentação das propostas”. 
Contudo, informamos que se encontra disponibilizado o “Plano 
Metropolitano de Resíduos Sólidos: Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e Colar Metropolitano”, que contém uma estimativa de 
gravimetria dos RSU na RMBH e Colar Metropolitano, podendo ser 
acessado por meio do sítio: 
http://www.metropolitana.mg.gov.br/noticias/segem-e-armbh-publicam-
versao-final-do-plano-metropolitano-de-residuos-solidos-da-rmbh-e-
colar-metropolitano--2. A utilização das informações constantes no Plano 
e nos demais estudos referenciais disponibilizados é de 
responsabilidade dos licitantes, cabendo-lhes suportar os riscos de suas 
eventuais imprecisões. 

 

b. Idem resposta da alínea “a” deste QUESTIONAMENTO 09. 

 

c. Conforme item 11.1 do edital, “caberá a cada licitante realizar, por sua 
própria conta e risco, investigações, levantamentos e estudos, bem 
como desenvolver projetos para permitir a apresentação das propostas”. 

http://www.metropolitana.mg.gov.br/noticias/segem-e-armbh-publicam-versao-final-do-plano-metropolitano-de-residuos-solidos-da-rmbh-e-colar-metropolitano--2
http://www.metropolitana.mg.gov.br/noticias/segem-e-armbh-publicam-versao-final-do-plano-metropolitano-de-residuos-solidos-da-rmbh-e-colar-metropolitano--2
http://www.metropolitana.mg.gov.br/noticias/segem-e-armbh-publicam-versao-final-do-plano-metropolitano-de-residuos-solidos-da-rmbh-e-colar-metropolitano--2
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Contudo, informamos que se encontra disponibilizado o “Plano 
Metropolitano de Resíduos Sólidos: Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e Colar Metropolitano”, que contém informações sobre a 
localização dos lixões, aterros controlados e aterros sanitários existentes 
na RMBH e Colar Metropolitano, podendo ser acessado por meio do 
sítio: http://www.metropolitana.mg.gov.br/noticias/segem-e-armbh-
publicam-versao-final-do-plano-metropolitano-de-residuos-solidos-da-
rmbh-e-colar-metropolitano--2. A utilização das informações constantes 
no Plano e nos demais estudos referenciais disponibilizados é de 
responsabilidade dos licitantes, cabendo-lhes suportar os riscos de suas 
eventuais imprecisões. 

 

QUESTIONAMENTO 10: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação e Anexos. 

 

Pede-se:  

Solicitamos que sejam informadas as metas mínimas que deverão ser 
alcançadas de redução de disposição de resíduos e rejeitos em aterro sanitário 
e o prazo para o seu atendimento. 

 

RESPOSTA: 

As metas, obrigações e incentivos, inclusive as referentes à redução de 
aterramento, estão descritas no instrumento editalício, em especial no ANEXO 
V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E 
REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA e no Anexo VI - CADERNO DE 
ENCARGOS. 

 

QUESTIONAMENTO 11: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 1.1. 

 

Pede-se:  

A partir das definições apresentadas, compreendemos que a comercialização 
de todos os produtos ou subprodutos que por ventura foram gerados através 
do sistema de tratamento adotado poderá ser comercializado pela 
concessionária sem a necessidade de compartilhamento desta receita com o 
poder concedente. Da mesma forma, compreendemos que todos os produtos 
ou subprodutos que forem comercializados a terceiros e não dispostos no 

http://www.metropolitana.mg.gov.br/noticias/segem-e-armbh-publicam-versao-final-do-plano-metropolitano-de-residuos-solidos-da-rmbh-e-colar-metropolitano--2
http://www.metropolitana.mg.gov.br/noticias/segem-e-armbh-publicam-versao-final-do-plano-metropolitano-de-residuos-solidos-da-rmbh-e-colar-metropolitano--2
http://www.metropolitana.mg.gov.br/noticias/segem-e-armbh-publicam-versao-final-do-plano-metropolitano-de-residuos-solidos-da-rmbh-e-colar-metropolitano--2
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aterro sanitário da concessionária não serão de forma alguma considerados 
como RSU aterrado. Nosso entendimento está correto? Caso negativo, favor 
esclarecer os motivos e hipóteses da negativa. 

 

RESPOSTA: 

Desde que fique caracterizada a “comercialização de produtos e subprodutos 
do tratamento de resíduos sólidos urbanos”, conforme exceção constante na 
definição de “receitas acessórias compartilhadas” constante no item 1.1 do 
Edital, não haverá a necessidade de compartilhamento desta receita com o 
Poder Concedente. Ressalta-se que os resíduos sólidos urbanos dispostos em 
aterro sanitário pertencente, ou não, à concessionária, serão considerados 
como RSU aterrado, estando incluídos, neste conceito, os rejeitos 
remanescentes do processo de tratamento adotado independente da 
tecnologia utilizada, nos termos da definição de “RSU aterrado” constante no 
item 1.1 do Edital. 

 

QUESTIONAMENTO 12: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação e Anexos. 

 

Pede-se:  

É sabido que o “mass burn” representa mais que 90% das tecnologias de 
tratamento térmico e recuperação energética de resíduos em operação no 
mundo. São mais de 1.480 plantas em operação, responsáveis por tratar 
aproximadamente 15% dos RSU do mundo. A Alemanha atual recicla e 
composta 59% de seus resíduos e trata termicamente 40%, enviando a aterros 
somente 1%. A partir do exposto, gostaria de saber tecnicamente, quais os 
motivos que levaram ao boicote de uma tecnologia específica, amplamente 
utilizada e com eficiência comprovada? 

 

RESPOSTA: 

Poderá ser utilizada qualquer tecnologia passível de licenciamento ambiental, 
por meio da qual se promova o tratamento e/ou a disposição final 
ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos na forma do seu Edital 
e Anexos, incluindo, se for o caso, o tratamento térmico. 

 

QUESTIONAMENTO 13: 

 

Item do Edital: ANEXO IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA. 
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Pede-se:  

Gostaria de saber, se propostas para a restrita aplicação do modelo de negócio 
definido no ANEXO IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA serão 
permitidas? 

 

RESPOSTA: 

O ANEXO IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA é meramente 
referencial, sendo que, conforme expresso em seu item 1, “as informações 
constantes neste documento são referenciais e não criam obrigações ou 
direitos para a concessionária ou para o poder concedente”. A utilização dos 
dados e informações constantes no Anexo IV é de risco exclusivo do licitante e 
não o abstém de cumprir os requisitos editalícios previstos neste processo 
licitatório. 

 

QUESTIONAMENTO 14: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação e Anexos. 

 

Pede-se:  

Solicitação de adiamento da licitação por um período de 60 dias. 

 

RESPOSTA: 

Pedido indeferido, uma vez que o processo já passou por um Procedimento de 
Manifestação de Interesse (PMI) em 2011, Consulta e Audiência Publicas em 
2012, bem como foi observado o prazo legal para abertura dos envelopes, 
razão pela qual foram atendidos todos os preceitos legais tendentes a 
assegurar a publicidade e isonomia no certame. 

 

QUESTIONAMENTO 15: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação e Anexos. 

 

Pede-se:  

Houve algum questionamento quanto ao teor do Edital? 
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RESPOSTA: 

Sim. 

 

QUESTIONAMENTO 16: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 17.3. 

 

Pede-se:  

Dúvida em relação ao item 17.3: “Documentação relativa à Qualificação 
Financeira”. No caso de empresa individual ou empresas em regime de 
consórcio, com a comprovação dos índices econômicos, haverá necessidade 
ou não da obrigatoriedade do patrimônio líquido? A dúvida é fundamentada 
porque uma empresa, por exemplo, ter um patrimônio líquido de R$ 
1.900.000,00 e ILG=3,90 / ILC=5,80 e IE=0,12, supondo que atenda a parte 
técnica através de seus RTs, estará apta a atender um contrato desta 
magnitude? 

No Acórdão nº 1214 – TCU, publicado no Diário Oficial da União de 
20/05/2013, item 9.1.10.1, recomenda ou obriga que sejam fixadas em edital as 
exigências abaixo relacionadas como condição de habilitação econômico-
financeira para a contratação de serviços continuados: 

9.1.10.2 patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor estimado da 
contratação. 

 

RESPOSTA: 

A hipótese em que se faz necessária a apresentação do patrimônio líquido 
encontra-se expressa no item 17.3.1.8 do Edital, que regulamenta a hipótese 
tanto para licitantes individuais quanto para licitantes reunidos em consócio, 
fixando (em quadro) os valores exigidos e a forma como os mesmos deverão 
ser demonstrados, em atendimento às determinações impostas pela legislação 
vigente, em especial o art. 31, § 2º, da Lei Federal nº 8666/1993. 

 

QUESTIONAMENTO 17: 

 

Item do Edital: Anexo II e Anexo VI, itens 6.3 e 30.2; e 2.1.17, 3.1.3 e 3.1.4. 

 

Pede-se:  

Considerando que o Item 6.3 do ANEXO II – CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA se refere ao prazo para início de execução da Concessão 
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Administrativa. Considerando que a Clausula 30ª, Item 30.2, também do 
ANEXO II – CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, se refere às 
multas relativas ao descumprimento do prazo de início da execução da 
concessão administrativa. Considerando ainda o exposto no Cronograma de 
Execução das Atividades, subitem 2.1.17 do ANEXO VI – CADERNO DE 
ENCARGOS. Pergunta-se: Está correto nosso entendimento que a 
CONCESSIONÁRIA deveria iniciar a operação de todo o sistema incluindo o 
transbordo, transporte e a destinação final de todos os RSU de cada lote em 
Aterro Sanitário devidamente licenciado a partir do 13º mês da publicação do 
contrato no DOE? 

 

RESPOSTA: 

Conforme item 6.3 do ANEXO II – CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA, a concessionária terá o prazo de 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de publicação do contrato no DOE, para iniciar a 
execução da concessão administrativa. 

Ressalta-se, ainda, que nos termos do item 3.1.3 do ANEXO VI – CADERNO 
DE ENCARGOS, deverão ser definidas e estruturadas a(s) área(s) destinada(s) 
à(s) Estação(ões) de Transbordo que deve(rão) estar em plena capacidade de 
funcionamento, em até 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
publicação do contrato no DOE. 

Além disso, nos termos do item 3.1.4 também do ANEXO VI – CADERNO DE 
ENCARGOS, deverão ser definidas e estruturadas a(s) área(s) destinada(s) 
à(s) Central(ais) de Tratamento de resíduos sólidos urbanos que deve(rão) 
estar em plena capacidade de funcionamento em até 48 (quarenta e oito) 
meses, contados a partir da data de publicação do contrato no DOE. 

 

QUESTIONAMENTO 18: 

 

Item do Edital: Anexo VI, itens 3.1.5 e 3.3.1. 

 

Pede-se: 

Considerando que o subitem 3.3.1 delimita um raio máximo de 12 km dos 
centros dos municípios para implantação das Estações de Transbordo e que 
em face das peculiaridades envolvidas no caso concreto e devido a legislação 
especifica superveniente, este valor poderá ser alterado. Considerando ainda 
que se estabelece no subitem 3.1.5 que a concessionária poderá negociar com 
o Poder Concedente ou com os municípios convenentes para fazer uso dos 
ativos municipais. Pergunta-se: Está correto nosso entendimento que a licitante 
poderá considerar o uso de ativos municipais para elaboração de sua proposta 
(transbordos e aterros) e caso seja vencedora, a concessionária poderá 
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negociar diretamente com os municípios convenentes como se dará os termos 
da cessão de uso destas áreas e/ou ativos? (Ex. Transbordo de Nova Lima). 

 

RESPOSTA: 

Conforme item 11.1 do Edital, “caberá a cada licitante realizar, por sua própria 
conta e risco, investigações, levantamentos e estudos, bem como desenvolver 
projetos para permitir a apresentação das propostas”. Assim, a concessionária 
poderá considerar a utilização de ativos municipais, contudo, nos termos do 
subitem 3.1.5 do ANEXO VI – CADERNO DE ENCARGOS, as condições serão 
fixadas entre a concessionária e o eventual proprietário do ativo em questão. 

 

QUESTIONAMENTO 19: 

 

Item do Edital: Anexo V. 

 

Pede-se:  

No caso hipotético da licitante adotar tratamento convencional em paralelo a 
tratamento térmico, e assim encaminhar parte dos resíduos sem tratamento 
para aterro, solicitamos esclarecer se é correto o entendimento de que o RSU 
Destinado é a soma do RSU TratTerm com a quantidade de RSU encaminhada 
para o tratamento convencional? Caso negativo solicitamos que seja 
esclarecido. 

 

RESPOSTA: 

“RSU Destinado”, conforme ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, 
corresponde ao “montante de RSU efetivamente destinado (em toneladas)”, 
que por sua vez, nos termos do item 1.1 do Edital, “refere-se à quantidade 
mensal (em toneladas) de RSU para qual foi dado o devido tratamento e 
disposição final pela concessionária, segundo as normas ambientais vigentes”, 
ou seja, aquele resíduo que passou por tratamento térmico somado ao que foi 
disposto em aterro ou outra tecnologia de tratamento ambientalmente 
adequada. 

 

QUESTIONAMENTO 20: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, itens 8.1.5; 15.1.2; e 16.1.1. 
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Pede-se:  

Participação de empresas coligadas, controladas, controladoras ou sociedade 
de controle comum. 

O subitem 8.1.5, do item 8 - Dos consórcios, descreve a vedação imposta em 
relação à participação de uma ou mesma sociedade (incluindo suas coligadas, 
controladas, controladoras ou outra sociedade sob controle comum) ou de 
mesmo fundo de investimento (incluindo seus gestores) em mais de um 
Consórcio. Pergunta-se: solicitamos se está correto o entendimento de que o 
Item 8.1.5. “qualquer outro arranjo empresarial que resulte na apresentação de 
mais de uma proposta por parte de uma mesmo sociedade” também veda á 
participação de empresas coligadas, controladas, controladoras ou sociedade 
de controle comum, de forma isolada, sem constituir consórcio, para 
apresentação de propostas para um mesmo Lote? 

 

RESPOSTA: 

Nos termos do item 8.1.5, combinado com os itens 15.1.2 e 16.1.1, todos do 
Edital, cada sociedade, incluindo suas coligadas, controladas, controladoras ou 
outra sociedade sob controle comum, deverá apresentar apenas uma proposta, 
para cada lote da licitação. 

 

QUESTIONAMENTO 21: 

 

Item do Edital: Anexos II e IV, itens 29.1.2 e 29.1.3; e 2.2. 

 

Pede-se:  

Em relação aos gráficos 09 e 10 do ANEXO IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE 
REFERÊNCIA que mostram a estimação do Opex da CTRSU e aliado ao fato 
de que no mesmo item explica que o calculo do valor gasto com pós-operação 
partiu da premissa de que o período de dispêndio totalizaria 20 anos após o 
encerramento do projeto e que estes fluxos foram traduzidos a valor presente 
no ano 31, a uma taxa de 10% ao ano. Pergunta-se: Fica claro que, no plano 
de negócios de referência, foram considerados os custos de pós-operação dos 
aterros dos Lotes 1 e 2 no ano 31º da Concessão. Considerando que o prazo 
de concessão é de 30 anos e que os Bens da Concessão são reversíveis; 
como este custo será repassado para ao Poder Concedente ao término da 
Concessão? Será obrigação da Concessionária a manutenção do pós-
operação? O que contempla o custo previsto nos gráficos 09 e 10 para o pós-
operação? 
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RESPOSTA: 

Nos termos dos itens 29.1.2 e 29.1.3 do ANEXO II – CONTRATO DE 
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, o Poder Concedente poderá recusar a 
reversão de bens que considere prescindíveis ou inaproveitáveis, incluindo-se 
no conceito de bens inaproveitáveis, mas não se limitando, a Central de 
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos (CTRSU) cuja capacidade tenha sido 
esgotada ou cuja tecnologia seja inservível considerando as regras ambientais 
vigentes. Neste caso, todas as despesas relacionadas aos bens não 
considerados reversíveis são de responsabilidade de seu proprietário. O 
ANEXO IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA assume a premissa de 
que a CTRSU não foi considerada bem reversível, e, portanto, a 
Concessionária assumiu custos com pós-operação, tais como tratamento de 
percolados, monitoramento ambiental e equipes de operação. 

 

QUESTIONAMENTO 22: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, itens 3.4.1.5 e 3.4.3.1. 

 

Pede-se:  

a. Considerando o subitem 3.4.3.1. que trata da pesagem de todos os RSU 
oriundos das ET no exato momento do recebimento dos mesmos na 
CTRSU e o subitem 3.5.1.6 que se refere a instalação de balanças na 
CTRSU. Pergunta-se: Com a finalidade de buscar uma solução logística 
passível de oferecer uma melhor relação custo/benefício, conforme o 
Item 2.3 do ANEXO IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA, 
caso a licitante opte em projetar um sistema racional de transbordo e 
transporte aonde municípios periféricos de Colar Metropolitano que 
possuem baixa produção de RSU depositem os RSU em transbordos 
coletivos (intermediários); 

Posteriormente, esses transbordos coletivos encaminharão os RSU 
recebidos para o transbordo seguinte (secundários), acondicionados em 
caixas de capacidade adequada, e assim chegar na CTRSU através de 
carretas com grande capacidade de transporte; 

É correto o entendimento de que a Concessionária deverá “pesar todos 
os RSU oriundos dos municípios convenentes no exato momento de 
recebimento nas CTRSU ou nas ET de forma individualizada para cada 
Município Convenente, realizando-se o devido registro dos veículos 
transportadores e/ou coletores, se for o caso, o qual deverá conter, 
obrigatoriamente: município procedente, nome do motorista, placa do 
veículo, quantidade de resíduo, data e horário de chegada e saída”? 

E da mesma forma, para o item 3.5.1.5 é correto afirmar que a 
Concessionária deverá “instalar balanças localizadas nas CTRSU e nas 
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ET, antenas receptoras de sinais para a identificação das informações 
dos veículos transportadores e que permitam, ainda, leituras 
independentes em cada plataforma e integrem a identificação do veículo 
na entrada e na saída de seus pesos bruto e líquido”? 

 

b. Está correto nosso entendimento de que a concessionária deverá 
identificar os sistema de acondicionamento dos RUS, de maneira a 
possibilitar a individualização dos RSU de cada Município Convenente 
até o primeiro sistema de pesagem, podendo os RUS serem misturados 
após a pesagem para a otimização do transporte dos RSU até a próxima 
ET ou até a CTRSU? 

 

RESPOSTA: 

a. Conforme determinações constantes no item 3.4.3.1 do ANEXO VI – 
CADERNO DE ENCARGOS, a Concessionária deverá pesar todos os 
RSU oriundos dos municípios convenentes no exato momento de 
recebimento nas CTRSU. Caso esta pesagem já tenha ocorrido em 
momento anterior, desde que observadas as regulamentações deste 
Edital, bem como que no exato momento do recebimento na CTRSU 
seja possível aferir esta pesagem, de forma individualizada por cada 
Município Convenente, além de serem realizados os competentes 
registros, poderão ser consideras atendidas as exigências 
estabelecidas. 

 

b. Idem resposta da alínea “a” deste QUESTIONAMENTO 22. 

 

QUESTIONAMENTO 23: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 3.4.3.2. 

 

Pede-se:  

Considerando o subitem 3.4.3.3, que trata do envio, com frequência trimestral, 
ao Poder Concedente de relatórios que comprovem a realização de 
procedimentos de manutenção e calibragem nos instrumentos de pesagem. 
Pergunta-se: Tendo-se em vista que o sistema operará 24h/dia até o ultimo dia 
do mês, e que mesmo o sistema “online” de registro, transmissão e 
processamento das pesagens estará sujeito a imprevistos operacionais, 
sugerimos alterar essa cláusula para “Disponibilizar ao Poder concedente, até 
o terceiro dia útil do mês subsequente, relatório mensal que contenha as 
pesagens diárias dos RSU de cada município convenente, bem como o 
montante de RSU efetivamente entregue”. Observe-se que o Poder 
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Concedente terá acesso a qualquer tempo do sistema informatizado de 
registro, transmissão e processamento das pesagens. 

 

RESPOSTA: 

Apesar de fazer referência ao item 3.4.3.3, verifica-se que a sugestão de 
redação, na verdade, se refere ao item 3.4.3.2. 

Sugestão não acatada. 

 

QUESTIONAMENTO 24: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, itens 18.1.6.1.7 e 18.1.10. 

 

Pede-se:  

Quais os impostos deverão ser considerados a serem pagos ao Governo de 
Minas Gerais. Visto que o contrato será celebrado entre a concessionária e o 
Governo de Minas Gerais, está correto o nosso entendimento que não haverá 
recolhimento de ISS? Caso negativo solicitamos que seja esclarecido. 

 

RESPOSTA: 

Conforme item 11.1 do edital, “caberá a cada LICITANTE realizar, por sua 
própria conta e risco, investigações, levantamentos e estudos, bem como 
desenvolver projetos para permitir a apresentação das propostas”. Assim, a 
concessionária deverá considerar todos os tributos incidentes sobre o objeto da 
licitação, na forma da legislação vigente, sob pena de desclassificação, nos 
termos do item 18.1.6.1.7 do Edital, bem como, nos termos do item 18.1.10, 
“não se considerará qualquer oferta ou vantagem não admitidas 
expressamente neste Edital, nem preços ou vantagens baseados nas ofertas 
dos demais licitantes”. Ressalta-se que o ISS é imposto municipal, que deve 
ser recolhido nos termos da legislação tributária vigente em cada município. 

 

QUESTIONAMENTO 25: 

 

Item do Edital: Anexo II, itens 23.2, 23.3 e 23.10. 

 

Pede-se:  

O item 23.1. fixa a exigência de garantia de execução do contrato no valor de 
equivalente a 10% do Valor do contrato, por Lote de Licitação. Pergunta-se: 
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Existe justificativa da exigência de valor alto (10%) solicitado para a garantia de 
contrato pela concessionária? 

 

RESPOSTA: 

Nos termo 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”. Ressalta-se que a garantia de execução do 
contrato será liberada a medida que a concessionária cumpra com suas 
obrigações contratuais, nos termos do item 23.10 também do ANEXO II – 
CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. 

 

QUESTIONAMENTO 26: 

 

Item do Edital: Anexo II, item 8.3. 

 

Pede-se:  

Está correto nosso entendimento de que no 18º mês, o valor total do capital a 
ser integralizado é de 4,0%, ou seja, o valor a integralizar é 2,0% (assinatura) + 
2,0% (18 º mês)? 

 

RESPOSTA: 

Sim, está correto o entendimento. 

 

QUESTIONAMENTO 27: 

 

Item do Edital: Anexo V, item 2.6. 

 

Pede-se:  

Conforme a definição de RSU destinado e RSU Entregue, por lote e em 
toneladas, pergunta-se: Está correto nosso entendimento que RSU Entregue é 
a quantidade de resíduos efetivamente entregues a Concessionária, ou seja, os 
resíduos oriundos de cada municípios que dependendo da sua localização será 
pesado na estação de transbordo ou na CTRSU? 
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Continuando o entendimento, podemos afirmar então o “RSU Destinado” é a 
somatória dos resíduos de todos os municípios que foram destinados 
diretamente na CTRSU ou transportados até a CTRSU, aos quais, para efeito 
de verificação, deverão ser pesado novamente na CTRSU? 

Assim, se nosso entendimento acima estiver correto, podemos afirmar que este 
mecanismo tem a finalidade de medir se realmente a quantidade de resíduos 
“entregues” foram “destinados” corretamente? 

Nesse caso, sabemos que haverá uma perda significativa de peso em virtude 
da perda de água natural dos resíduos entre os transbordos e a CTRSU ou, e 
assim, como isso será compensado? 

Caso nosso entendimento acima não esteja correto, solicitamos que seja 
esclarecido. 

 

RESPOSTA: 

“RSU Destinado”, conforme ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, 
corresponde ao “montante de RSU efetivamente destinado (em toneladas)”, 
que por sua vez, nos termos do item 1.1 do edital, “refere-se à quantidade 
mensal (em toneladas) de RSU para qual foi dado o devido tratamento e 
disposição final pela Concessionária, segundo as normas ambientais vigentes”. 
Por outro lado, “RSU Entregue” corresponde ao “montante de RSU 
efetivamente entregue (em toneladas)”, que por sua vez, nos termos do item 
1.1 do edital, “refere-se à quantidade mensal (em toneladas) de RSU 
efetivamente entregue à Concessionária”. 

O objetivo do projeto é que todo “RSU Entregue” seja efetivamente destinado, 
de maneira ambientalmente adequada. Neste sentido, eventual diferença, 
indesejável, entre os dois conceitos serão aferidas por meio do indicador 
“Índice de Disponibilidade de Destinação Final” (IDDF), que impacta 
diretamente no QID, também nos termos do ANEXO V – INSTRUMENTOS DE 
INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA, em especial em seu item 2.6. 

Deste modo, o lixiviado e efluentes também devem ser tratados e dispostos de 
maneira ambientalmente adequadas, o que também deve ser objeto de 
pesagem pela concessionária para fins de pagamento pelo Poder Concedente. 

 

QUESTIONAMENTO 28: 

 

Item do Edital: Anexo V, item 2.5. 
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Pede-se:  

O coeficiente Ambiental (CA) é utilizado na fórmula de cálculo do QID, que, por 
sua vez, compõe a fórmula de cálculo da remuneração mensal da 
concessionária, conforme se verifica do item 3.2.3. do mesmo anexo, requer-se 
seja esclarecido se o coeficiente ambiental deverá sempre ser aquele que 
constou da proposta técnica apresentada no curso da licitação, ou seja, sem 
variação, ou se o CA poderá variar e com isso na remuneração mensal 
auferida pela contratada? 

 

RESPOSTA: 

Nos termos do ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, o 
CA será conhecido por meio da PROPOSTA TÉCNICA do LICITANTE 
vencedor e será constante por toda a vida do contrato. 

 

 

Belo Horizonte, 18 de novembro de 2013. 

 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 


