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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº. 01/2013 – SEGEM 
 

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

PRESENTE EDITAL 
 

Processo nº. : 1461965000001/2013 

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

Concorrência Nº. 01/2013 – SEGEM, recebido pela Comissão Especial de 

Licitação em 25/11/2013, 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 PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA., CNPJ nº 

50.668.722/0001-97, sob a qual passamos a nos posicionar no prazo.  

 

I – DOS FATOS 

 

Nos termos do artigo 41, § 2º, da lei 8.666/93 e item 10.3 e 10.4 do Edital da 

Concorrência Nº. 01/2013 – SEGEM a PROACTIVA, qualificada nos autos do 

processo, propôs, na condição de licitante, 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. 

A Comissão Especial de Licitação, com intuito de promover maior 

transparência e compreensão ao presente edital, mesmo com prazo exíguo, 

empreendeu esforços para tornar públicas as seguintes considerações: 
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II – DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO E DA APRECIAÇÃO 

 

1 – Da ausência de Dados e Informações Precisa Indispensáveis à 

Elaboração das Propostas 

A impugnante questiona que a necessidade de que sejam informados uma 

série de dados, os quais aduz que servirão de subsídio para a formação e 

julgamento das propostas, de modo se obter a mais vantajosa. 

 

1 – 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. Neste sentido, com o objetivo de permitir que os 

licitantes possam definir suas propostas técnicas e comerciais e, com isso, 

fomentar a competitividade do certame, as obrigações que compõem o escopo 

a ser desempenhado estão descritas de forma exaustiva no Edital da 

Concorrência Nº. 01/2013 – SEGEM, especialmente no ANEXO VI – 

CADERNO DE ENCARGOS. Desta forma, criam-se as condições para 

comparação objetiva das propostas. 

Além disso, como já publicado na Ata do 1º Lote de Esclarecimentos, 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”. Ressaltando que o “Plano 

Metropolitano de Resíduos Sólidos: Região Metropolitana de Belo Horizonte e 

Colar Metropolitano” contém informações a respeito da Gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos 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. Contudo, reforça-se que a utilização das informações 

constantes no Plano e nos demais estudos referenciais disponibilizados é de 
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responsabilidade dos licitantes, cabendo-lhes suportar os riscos de suas 

eventuais imprecisões. 

 

2 – Ausência de Critérios Específicos para o Julgamento da Proposta 

Técnica 

Questiona-se o CA como parâmetro para o julgamento objetivo das propostas 

técnicas, bem como levanta que se faria necessária a posse ou domínio da 

tecnologia de tratamento, não deveriam ser aceitos atestados de capacidade 

técnica relativos à utilização de aterros sanitários. 

 

2 – O CA constitui-se em critério objetivo de julgamento das propostas, nos 

termos dos itens 15.2 e 15.3 do Edital, uma vez que implica na 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 

INCENTIVO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA. 

O item 15.1.1 do Edital traz os elementos que devem ser apresentados em 

conjunto com a indicação do CA, bem como o item 18.1.6.1.9 prevê a 

possibilidade de desclassificação das propostas consideradas inexequíveis. A 

análise quanto à exequibilidade das propostas será promovida por esta 

Comissão Especial de Licitação em sede do caso concreto, com base na 

documentação juntada aos autos. 

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 
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comerciais seria impor limites indevidos às propostas e, consequentemente, 

reduzir a competitividade do certame. 

Sobre a exigência de posse de tecnologia na fase de habilitação, a própria 

impugnante colaciona em sua peça posicionamentos jurisprudenciais contrários 

a tal prática, pelo que se considera tratar de restrição indevida do certame, 

razão pela qual não se fez contar tal exigência no instrumento convocatório. 

O aterro é menos valorizado na medida em que impacta em diminuição da 

remuneração da concessionária, mas se trata de solução aceita, uma vez que, 

nos moldes da legislação vigente, é considerado disposição ambientalmente 

adequada, pelo que deixar de admitir a apresentação de atestados que utilizem 

esta tecnologia viria caracterizar restrição indevida do certame, razão pela qual 

não se fez contar tal exigência no instrumento convocatório. 

 

 

3 – Da Exigência Simultânea de Garantia para Licitar e Capital Social 

Mínimo 

Questiona-se que seria restritiva a exigência da apresentação, em sede de 

habilitação, da garantia de proposta combinada com a exigência de 

apresentação de capital social mínimo. 

 

3 – Equivoca-se a impugnante na medida em que o capital social mínimo não é 

exigência a ser avaliada em sede de habilitação. Como se pode ver no item 

17.2.1.3.5 exige-se que se apresente 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. 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. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE GESTÃO METROPOLITANA 
CONCORRÊNCIA Nº 01/2013 – SEGEM 

 
 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

PÁGINA 5 DE 12 

 

4 – Da exigência de Declaração de Instituição Financeira 

Questiona-se que seria restritiva a exigência de apresentação da declaração de 

instituição financeira. 

 

4 – O Edital, em seu item 16.9, estabelece que a instituição financeira deverá 

declarar que analisou o plano de negócios e a proposta comercial, 

considerando que esta tem viabilidade econômica, além de considerar viável a 

concessão de financiamentos necessários ao cumprimento das obrigações. 

A avaliação de instituição financeira, nos moldes da exigência editalícia, visa a 

cumprir função distinta da análise de exequibilidade da proposta comercial a 

que se refere o artigo 48, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93. Por meio da 

avaliação da 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 instituição financeira em participar do 

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

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

Outrossim, a declaração de instituição financeira não constitui compromisso de 

terceiro perante a futura contratação, mas tão somente o atestado de que o 

licitante apresentou uma proposta comercial sólida o bastante para ser capaz 

de se financiar com terceiros, uma vez que o projeto envolve uma quantidade 

considerável de investimentos para transbordo, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos urbanos. 

 

5 – Restritividade – Direcionamento do Certame – Desistimulação do 

Tratamento Térmico do CA 

Questiona que a exclusão do tratamento térmico do CA. 
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5 – Inicialmente, destacamos 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. 

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. 

Não há o que se falar em exclusão do tratamento térmico, mas sim a sua 

desconsideração para a obtenção do Índice de Redução de Resíduos 

Aterrados (IRRA), no qual disponibiliza um incremento marginal nas 

contraprestações públicas durante a concessão. 

 

6 – Prazo para Início da Solução de Tratamento e o Prazo para Início da 

Execução do Contrato – Direcionamento do Certame 

Questiona que a impossibilidade de implantação de aterro em 12 meses levaria 

ao direcionamento do certame a aqueles que já possuem a sua disposição 

aterro sanitário na Região. 

 

6 – 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, faz-se necessária a 

fixação de cronograma estabelecendo prazos para implantação das 

infraestruturas e operação dos serviços. 
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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. 

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 de RSU 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. 

Ressalta-se que não foi exigida como condição de habilitação no certame a 

prévia existência de infraestrutura. Trata-se de questão de eficiência dos 

interessados que já estão previamente implantados ou que têm maior facilidade 

em mobilizar sua implantação. 

Destaca-se, ainda, que 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. 

 

7 – Preço Inexequível 

Questiona-se que, a partir do custo médio previsto para o tratamento de 

percolado informado no Anexo IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA, 

o preço apresentado seria inferior ao praticado no mercado. 

 

7 – Como já publicado na Ata do 2º Lote de Esclarecimentos, o volume de 

percolados gerados foi estimado em função do volume de resíduos em um 

aterro cuja capacidade seja de grande porte. As premissas adotadas para a 

estimativa do custo médio previsto para o tratamento de percolados, bem como 

demais premissas econômico-financeiras adotadas foram extraídas de estudo 

da Bain & Company, elaborado especialmente para esta finalidade e que se 
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encontra disponível no link: http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-

em-elaboracao/residuos-solidos/arquivo-para-download. 

Cumpre, ainda, salientar que 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. 

 

8 – Ilegalidade na construção de CTRSU – Proibição Municipal – Restrição 

do Local – Direcionamento 

A impugnante aduz a existência de legislação municipal que proíbe o 

recebimento de resíduos de natureza domiciliar e/ou residencial proveniente de 

outros municípios, o que levaria a impossibilidade de apresentação da 

proposta. 

 

8 – O Edital não determina onde deverá ser implantada a CTRSU, pelo que 

esta pode estar localizada em qualquer município. 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. 

Optou-se 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 

http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-em-elaboracao/residuos-solidos/arquivo-para-download
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-em-elaboracao/residuos-solidos/arquivo-para-download
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prestação dos serviços, na forma prevista no edital. Limitar estratégias 

comerciais seria impor limites indevidos às propostas e consequentemente 

reduzir a competitividade do certame. 

Ressalta-se que 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”.  Cada 

município tem seus procedimentos próprios para obtenção de autorização para 

implantação de uma CTRSU, no caso de Ribeirão das Neves a própria 

legislação citada permite, por meio de autorização legislativa, a disposição final 

no município. A viabilização e obtenção das autorizações que se fizerem 

necessárias são obrigações da Concessionária, nos termos do item 3.2.1 do 

Anexo VI – CADERNO DE ENCARGOS. 

Frisa-se que no Contrato de Programa não existe obrigatoriedade para 

qualquer dos Municípios Convenentes de receber, em aterro sanitário, os 

resíduos provenientes de outros Municípios, comprometendo-se os Municípios, 

isto sim, a enviar seus resíduos a uma Estação de Transbordo, a partir da onde 

a concessionária deverá encaminhá-los para uma destinação ambientalmente 

adequada, em local a ser definido por esta, desde que observada a legislação 

e que seja obtido competente licenciamento ambiental. 

 

9 – Desatendimento aos Dispositivos Licitatórios 

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

premissas legais estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

9 – 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. Neste sentido, com o objetivo de permitir que os 
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licitantes possam definir suas propostas técnicas e comerciais e, com isso, 

fomentar a competitividade do certame, as obrigações que compõem o escopo 

a ser desempenhado estão descritas de forma exaustiva no Edital da 

Concorrência Nº. 01/2013 – SEGEM, especialmente no ANEXO VI – 

CADERNO DE ENCARGOS. Desta forma, criam-se as condições para 

comparação objetiva das propostas. 

Além disso, como já publicado na Ata do 1º Lote de Esclarecimentos, 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”. Ressaltando que o “Plano 

Metropolitano de Resíduos Sólidos: Região Metropolitana de Belo Horizonte e 

Colar Metropolitano” contém informações a respeito da Gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos 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. Contudo, reforça-se que 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. 

No que toca às estimativas de custos e investimentos, o ANEXO IV – PLANO 

DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA apresenta a metodologia utilizada pelo 

poder concedente para definição do preço de referência. 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 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. 

Ressalta-se, contudo, que o ANEXO IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE 

REFERÊNCIA é meramente referencial, sendo que, conforme expresso em seu 
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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. 

Observa-se, ainda, que no cronograma de execução existe previsão da 

elaboração de projetos básicos e executivos tanto das Estações de Transbordo 

quanto da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, que deverão 

ser submetidos à análise e aprovação pelo Poder Concedente, nos termos 

do item 2.1.17.2 do Anexo VI. 

O item 15.1.1 do Edital traz os elementos que devem ser apresentados em 

conjunto com a indicação do CA, bem como o item 18.1.6.1.9 prevê a 

possibilidade de desclassificação das propostas técnicas e comerciais 

consideradas inexequíveis. A análise quanto à exequibilidade das propostas 

será promovida por esta Comissão Especial de Licitação em sede do caso 

concreto, com base na documentação juntada aos autos. 

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, o que se aplica ao presente certame. 

 

 

III – CONCLUSÃO 

 

Considerando as razões apresentadas pela impugnante e pelos fundamentos 

acima, conhecemos a impugnação, por tempestiva, para, no mérito, negar-lhe 
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provimento por ausência de fundamentação plausível na sustentação do pleito 

da impugnante.  

 

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2013. 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 


