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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 2º LOTE DE QUESTIONAMENTOS 

 

Respostas a pedidos de esclarecimento 

 

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

 

CONSIDERANDO os princípios da publicidade e da transparência, bem como 
tendo em conta o princípio da autotutela da administração, a Comissão 
Especial de Licitação, em que pese se tratarem de pedidos de esclarecimentos 
intempestivos, nos termos do item 9.1 do Edital de Licitação, decidiu promover 
as respostas aos questionamentos, por entender que os presentes 
esclarecimentos contribuem para a formulação de propostas que melhor 
atendam ao interesse público e ao princípio da vantajosidade para a 
Administração: 

 

QUESTIONAMENTO 01: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 17.3.1.5. 

 

Pede-se:  

Verificando os índices de Liquidez Geral (ILG) e Liquidez Corrente (ILC) no 
item 17.3.1.5, verificamos que as fórmulas constantes no edital estão em 
desconformidade com as normas da Contabilidade para se chegar aos índices 
solicitados no edital. 

Caso as fórmulas não sejam alteradas, não se chegará num índice, mas sim 
em números. Nosso entendimento está correto? 
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RESPOSTA: 

Não. Conforme item 17.3.1.5, a exigência de comprovação de qualificação 
econômico-financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (ILG), e 
Liquidez Corrente (ILC) acima de zero é uma derivação destas fórmulas, com 
efeito matemático idêntico. Portanto tal exigência não está em 
desconformidade com as normas da Contabilidade. 

 

QUESTIONAMENTO 02: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 6.1.1. 

 

Pede-se:  

De acordo com o item 6.1.1, o vencedor terá o prazo de 12 (doze) meses (...), 
para iniciar a execução da concessão administrativa. Tendo em vista que a 
maioria dos municípios tem aterros municipais e, alguns deles com uma média 
de vida útil acima de 02 anos, quando é que se fará a transferência dos 
resíduos para a concessionária? Em que documento da licitação consta a data 
em que os Municípios terão a obrigação de entregar os seus resíduos para a 
Concessionária em vez de destina-los em seus aterros municipais? 

 

RESPOSTA: 

Nos termos do Contrato de Programa (link da Consulta Pública: 
http://www.metropolitana.mg.gov.br/noticias/aberta-consulta-publica-do-
contrato-de-programa-da-ppp-de-residuos-solidos-urbanos-da-rmbh) celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais e os Municípios Convenentes, o Município se 
obriga a “destinar os resíduos sólidos urbanos coletados aos locais indicados 
pelo Estado”, sendo que “enquanto não se efetivar a entrada em operação da 
Concessionária (...), o Município continuará responsável pela destinação final 
dos resíduos sólidos urbanos”. Ou seja, a partir da entrada em operação da 
Concessionária os Municípios ficam obrigados a destinar os resíduos sólidos 
urbanos coletados à Estação de Transbordo a ser indicada pelo Estado. 

Ressalta-se que o Contrato de Programa é o 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, 
bem como por meio do qual o Município delega competência ao Estado para a 
prestação dos serviços e autoriza o Estado a subdelegar para o setor privado, 
por meio de Parceria Público-Privada, na modalidade Concessão 
Administrativa, precedida de licitação, a prestação dos serviços. 

 

http://www.metropolitana.mg.gov.br/noticias/aberta-consulta-publica-do-contrato-de-programa-da-ppp-de-residuos-solidos-urbanos-da-rmbh
http://www.metropolitana.mg.gov.br/noticias/aberta-consulta-publica-do-contrato-de-programa-da-ppp-de-residuos-solidos-urbanos-da-rmbh
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QUESTIONAMENTO 03: 

 

Item do Edital: Anexo II, item 22.1.2. 

 

Pede-se:  

De acordo com o item 22.1.2 da Minuta de Contrato, há repartição de 50% do 
lucro líquido das receitas acessórias compartilhadas com o Poder Concedente. 
Partindo do pressuposto que já se tenha Aterro Sanitário, contando com 
inúmeros clientes industriais adquiridos anteriormente à esta concessão, 
também terá que fazer o compartilhamento de 50% com o Poder Concedente? 

 

RESPOSTA: 

 

Qualquer tipo de compartilhamento da CTRSU utilizada para fins de 
atendimento ao item 3.1.4 do Anexo VI – CADERNO DE ENCARGOS implicará 
necessariamente em submeter os resultados financeiros derivados desta 
utilização aos mecanismos de compartilhamentos de ganhos econômicos a que 
se refere o item 22.1.2 do Anexo II – CONTRATO DE CONCESSÃO 
ADMINISTRATIVA. 

 

QUESTIONAMENTO 04: 

 

Item do Edital: Anexo IV. 

 

Pede-se:  

Em análise ao Anexo IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA, item 2.3, 
há indicação de construir uma única CTRSU, localizada na cidade de Ribeirão 
das Neves. Porém, em pesquisa minuciosa à legislação daquela cidade, 
verificamos que a Lei Municipal nº 3106/2008, dispõe sobre proibição de 
recebimento de resíduos de natureza domiciliar e/ou residencial proveniente de 
outros municípios. 

Ou seja: 

a. Levando em consideração questões econômicos e operacionais, 
entendemos que o melhor local para a implantação do CTRSU do Lote 
01 é mesmo em Ribeirão das Neves. Haja vista que não haveria o 
transporte dos resíduos dessa cidade para outro município, onerando 
sobremaneira o valor total da proposta. Ademais, os municípios 
assinaram, com o estado mineiro, termo de compromisso para 
destinarem seus resíduos em local a ser definido pelo Edital (que fez 
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seus estudos) e pela concessionária. Sendo assim, e em virtude da 
legislação de Ribeirão das Neves, ela estaria isenta de receber a 
CTRSU em virtude de sua legislação, contrariando o termo de 
compromisso assinado com o Estado de Minas Gerais? 

 

b. Já que Ribeirão das Neves não pode receber resíduos de outros 
municípios, poderia, então, a concessionária montar uma CTRSU em 
município que não faça parte do Lote 01 e, tão pouco, tenha assinado o 
Termo de Compromisso com o Estado? 

 

c. Qual foi a lógica do Concedente de fazer um estudo econômico-
financeiro usando uma cidade que não pode receber o CTRSU aludido, 
e como sustentar nesse caso que o preço máximo permitido para a 
licitação não é inexequível? 

 

RESPOSTA: 

a. O Contrato de Programa celebrado entre o Estado e os Municípios 
Convenentes prevê a obrigatoriedade de destinar os resíduos sólidos 
urbanos coletados à Estação de Transbordo a ser indicada pelo Estado.  

 

b. O Edital não determina onde deverá ser implantada a CTRSU, pelo que 
esta pode estar localizada em qualquer município. 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”. 

 

c. 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. 

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”. 
A Concessionária, caso apresente como solução a utilização de ativos 
municipais em sua proposta, deverá fazê-lo por sua conta e risco, já que 
a não materialização das condições para a utilização dos ativos 
considerados na proposta não ensejará a recomposição do equilíbrio 
econômico financeiro ou qualquer outra forma de compensação pelo 



 

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 9 

poder concedente, observando-se os termos do subitem 3.1.5 do Anexo 
VI – CADERNO DE ENCARGOS. 

 

QUESTIONAMENTO 05: 

 

Item do Edital: Anexo IV. 

 

Pede-se:  

a. De acordo com o gráfico 9 do Anexo IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE 
REFERÊNCIA, o custo médio previsto para o tratamento de percolado 
durante a vida útil do aterro é da ordem de R$5,00 por tonelada de 
resíduos aterrados. Considerando as precipitações na região do 
empreendimento e o custo médio no Brasil de tratamento de percolado, 
esse valor está bem inferior a realidade. Quais foram as premissas 
adotadas em termos de geração média de percolado (litros por tonelada 
de resíduos) e preço de tratamento que justificam essa estimativa? 

 

b. De acordo com o gráfico 21 do Anexo IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE 
REFERÊNCIA, a concessionária poderá obter e comercializar créditos 
de carbono oriundos de um projeto de captura e queima e/ou 
aproveitamento de biogás durante os 30 anos da concessão. Primeiro 
cabe ressaltar que não existe hoje mercado regulado para esse tipo de 
projeto, já que a União Europa não aceita mais créditos de carbono 
oriundos de projetos MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) 
desenvolvidos no Brasil com registro posterior ao dia 31 de dezembro de 
2012. Mesmo que existisse ainda essa oportunidade, os preços atuais 
dos créditos de carbono para esse tipo de projeto não ultrapassam os 
R$ 2,0 por tonelada de CO2 (oficialmente denominada RCE = Redução 
Certificada de Emissões), enquanto as previsões do plano de negócio 
consideram R$ 19,00 no primeiro ano, R$ 20,00 no segundo ano e de 
R$53,00 a R$ 88,00 para os anos restantes do período de concessão. 
Pergunta-se ao Poder Concedente porque foram considerados no plano 
de negócio valores de créditos de carbono que não condizem com a 
realidade de mercado e que acabam distorcendo as estimativas de 
receitas acessórias apresentadas ao detrimento das licitantes? 

 

RESPOSTA: 

a. 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-
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financeiras foram extraídas de estudo da Bain & Company, elaborado 
especialmente para esta finalidade e que se encontra disponível no link: 
http://www.ppp.mg.gov.br/projetos-ppp/projetos-em-elaboracao/residuos-
solidos/arquivo-para-download. 

Cumpre 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. 

 

b. Incialmente, cumpre esclarecer que cabe aos licitantes elaborarem suas 
estimativas para composição da receita acessória, uma vez que 
conforme mencionado no Anexo IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE 
REFERÊNCIA: “As informações constantes neste documento são 
referenciais e não criam obrigações ou direitos para a concessionária ou 
para o poder concedente. (...) devendo a mesma, conforme sua 
experiência de mercado, estruturar sua proposta conforme a melhor 
relação custo/benefício” (pág. 3). Assim, 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 06: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, itens 15.2 e 15.3. 

 

Pede-se: 

Em análise forma de apresentação da Proposta Técnica, notamos que não há 
critérios objetivos para julgamento do mesmo. Isso porque a licitante pode 
apresentar qualquer variação de CA para obtenção da pontuação técnica 
máxima, além apresentar qualquer tecnologia que, aparentemente, reduza a 
disposição no Aterro Sanitário de resíduos domiciliares e, ao final da licitação, 
caso ganhe, pode simplesmente não investir no que sugeriu, não reduzir o que 
estabeleceu e, ainda, não sofrer nenhuma sanção por isso. Além de receber 
pelos resíduos depositados no Aterro Sanitário. Nosso entendimento está 
correto? 

 

RESPOSTA: 

Não. O CA constitui-se em critério objetivo de julgamento das propostas, nos 

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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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. 

 

QUESTIONAMENTO 07: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item Capa. 

 

Pede-se: 

Será permitido o uso de qualquer tecnologia, experimental ou não, mesmo que 
o licitante não tenha nenhuma experiência na sua implementação e operação? 

 

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, especialmente o que consta no Anexo VI - CADERNO DE 
ENCARGOS. A experiência do licitante deverá ser comprovada nos termos do 
item 17.5.1 e seguintes do edital. 

 

QUESTIONAMENTO 08: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação, item 11.1. 

 

Pede-se: 

a. É possível apresentar como alternativa, outra solução ambientalmente 
mais amigável que não seja aterro sanitário? 

 

b. Dando continuidade ao exposto acima, segundo o anexo V, a 
remuneração se dá aplicando a seguinte equação: 

Onde “RSU destinadoLOTE J” é a parcela do lixo entregue que 
efetivamente vai para o aterro sanitário, definida pelo CA, coeficiente 
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ambiental. Com uma tecnologia que não é aterro sanitário, com CA 
próximo de 1, o valor de “RSU destinadoLOTE J” seria 0 ( zero ), haja vista 
que essa tecnologia gera um composto, ou produto, para uso após 3 
anos de decomposição. Logo, pelo critério do edital nossa parcela 
remuneratória, “PRMLOTE J”, seria R$ 0,00 (zero reais) haja vista que não 
somos Aterro Sanitário. 

Pergunta: Como poderíamos nos inserir no edital para efeito de 
remuneração, haja vista não haver RSU destinado para aterro sanitário? 

 

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. “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, entra na fórmula de 
pagamento todo aquele resíduo que foi disposto em aterro ou submetido 
a uma tecnologia de tratamento ambientalmente adequada. 

 

QUESTIONAMENTO 09: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação e Anexos. 

 

Pede-se:  

Considerando que uma tecnologia, para cada 50 ton. de capacidade 
proporciona o emprego de 30 colaboradores cooperados. Considerando uma 
quantidade nominal diária de 3.000 toneladas, o potencial gerador é de 1.800 
colaboradores cooperados. 

Pergunta: Isso é relevante como solução alternativa ao projeto original? 

 

RESPOSTA: 

Nos termos do Edital e seus Anexos a Concessionária tem flexibilidade para 
identificar a tecnologia utilizada para promover a destinação ambientalmente 
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adequada dos RSU. Ainda, nos termos do item 2.1.24 do Anexo VI – 
CADERNOS DE ENCARGOS, deverá garantir direitos isonômicos aos 
eventuais interessados, inclusive organizações de catadores de materiais 
recicláveis, desde que registradas e regularmente constituídas. 

 

 

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2013. 

 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 


