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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 

 

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 e Anexos. 

 

Pede-se:  

O Estado fará cumprir a Lei da Política Nacional de Resíduos (art. 54, Lei 
Federal nº 12.305/2010) obrigando o vencedor do certame a destinar de forma 
ambientalmente correta os resíduos até o mês de agosto de 2014? Se sim, 
tendo em vista existirem, atualmente, dois aterros sanitários licenciados aptos 
para o cumprimento do que determina a lei, deverá a(s) vencedora(s) 
providenciar a contratação de um desses aterros? 
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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. 

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. 

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 funcionamento em até 48 
(quarenta e oito) meses após a publicação do contrato no DOE, 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, ainda, que a concessionária somente começa a receber a parcela 
remuneratória a partir de sua entrada em operação, apresentando-se, pois, 
como um estímulo financeiro para que isto ocorra com a maior brevidade que 
se fizer possível. 

 

QUESTIONAMENTO 02: 

 

Item do Edital: Edital de Licitação e Anexos. 

 

Pede-se:  

Na eventual possibilidade de vir a ser a vencedora da licitação apenas uma 
licitante em um determinado lote, e ficando o outro lote sem vencedor, poderá 
vir a ser adjudicado apenas um lote ou o certame todo ficará prejudicado? 

 

RESPOSTA: 

Cada lote de licitação é uma licitação autônoma, sendo que, em sintonia com 
os princípios da celeridade, eficiência e economicidade, os procedimentos 
licitatórios para cada lote de licitação serão realizados conjuntamente, nos 
termos do item 18.1.19 do Edital. Assim, a adjudicação de um lote independe 
da existência de licitante vencedor no outro lote. 
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Ressalva-se, todavia, a possibilidade de o Estado revogar o certame, por 
razões de interesse público, observado o princípio da conveniência 
administrativa, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

QUESTIONAMENTO 03: 

 

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

 

Pede-se:  

a. Apesar de estar previsto no objeto contratual a obrigatoriedade de 
construção de sistema de drenagem de percolados e gases, não foram 
considerados os investimentos para as implantações das unidades de 
tratamento de chorume (líquidos percolados) e seus custos 
operacionais. É evidente que a não consideração de tais cifras acarreta 
diretamente modificação no VPTD do edital. Assim sendo, deve a 
SEDRU rever seu plano orientativo de negócios alterando o VPTD. Está 
correto esse entendimento? 

 

b. Quanto às estimativas das receitas acessórias, atualmente, depreende-
se que o preço unitário do crédito de carbono é de, aproximadamente,   
€ 0,32 (trinta e dois centavos de euro), o que não chegaria a R$ 3,00 
(três reais), muito diferente do valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) 
estimados no Plano de Negócios de Referência. É evidente que a 
majoração de tal receita incorporada no fluxo de caixa acarreta 
diretamente modificação no VPTD do edital. Sendo assim, deve a 
SEDRU rever seu plano orientativo de negócios alterando o VPTD. Está 
correto o entendimento? 

 

c. O Plano de Negócios de referência considera como receita acessória 
aquelas provenientes da geração de energia, e não havendo qualquer 
estudo econômico que demostre a viabilidade financeira do 
aproveitamento do biogás para tal fim, essa receita não pode ser 
incorporada no fluxo de caixa do empreendimento. É evidente que a 
majoração de tal receita incorporada no fluxo de caixa acarreta 
diretamente modificação no VPTD do edital. Assim sendo, deve a 
SEDRU rever seu plano orientativo de negócio alterando o VPTD. Está 
correto o entendimento? 
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RESPOSTA: 

a. Não está correto o entendimento. Inicialmente, 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. 

O Anexo IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA considera 
dados de estudos produzidos pela 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. 

Tal estudo considera, tanto na fase de implantação quanto na fase de 
operação, os custos relativos à infraestrutura de tratamento de 
percolado nos valores estimados de investimento do sistema de 
drenagem e armazenamento do percolado. 

 

b. Não está correto o entendimento. Inicialmente, 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. 

Cumpre esclarecer, ainda, que cabe aos licitantes elaborarem suas 
estimativas para composição da receita acessória. Ademais, as 
premissas adotadas para a estimativa das receitas com crédito de 
carbono, bem como demais premissas econômico-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. 

Ressalta-se que, nos termos do item 3.1.36 do Anexo III – Mecanismo 
de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, os riscos a respeito da variação 
na efetivação das receitas acessórias, para mais ou para menos, foi 
alocado para a Concessionária, que deverá, pois, considerá-los na 
formulação da proposta a ser apresentada para o certame. 

 

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
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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c. Não está correto o entendimento. Inicialmente, 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. 

Cumpre esclarecer, ainda, que cabe aos licitantes elaborarem suas 
estimativas para composição da receita acessória. Ademais, as 
premissas adotadas para a estimativa das receitas com a geração de 
energia a partir do aproveitamento do biogás, bem como demais 
premissas econômico-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. 

Ressalta-se que, nos termos do item 3.1.36 do Anexo III – Mecanismo 
de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, os riscos a respeito da variação 
na efetivação das receitas acessórias, para mais ou para menos, foi 
alocado para a Concessionária, que deverá, pois, considerá-los na 
formulação da proposta a ser apresentada para o certame. 

 

QUESTIONAMENTO 04: 

 

Item do Edital: Anexo VI, item 3.4.3.1. 

 

Pede-se: 

O item 3.4.3.1 do Anexo VI estabelece que a pesagem de resíduos para cada 
município deverá ser individualizada e informa ainda que a Concessionária 
será remunerada apenas com base nos quantitativos aferidos nas balanças 
das CTRs. Na hipótese de implantação de uma unidade de beneficiamento de 
resíduos fora das dependências da CTR, ou outra qualquer opção de redução 
dos resíduos a serem aterrados e adotada pela Concessionária, é evidente que 
a quantidade de resíduos a serem ingressados na CTR é inferior a quantidade 
nos transbordos. Assim sendo, é por óbvio necessário rever esse critério de 
medição (pesagem na balança na CTR), pois do contrário, a Concessionária 
deixaria de estar sendo remunerada pelos serviços prestados. Por fim, é 
necessário que em cada unidade de transbordo seja implantada uma balança 
rodoviária, sendo certo que para efeito de medições seriam considerados os 
pesos dos resíduos ingressados nessas balanças. Diante das considerações é 
imperiosa a mudança do critério. Está correto esse entendimento? 

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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RESPOSTA: 

Não está correto o entendimento. Conforme item 1.1 do Edital, CTRSU é “toda 
e qualquer infraestrutura a ser construída e utilizada pela concessionária, 
destinada ao correto tratamento e disposição final dos RSU”. Assim, eventual 
“unidade de beneficiamento” também seria considerada, para fins do Edital, 
como CTRSU, devendo, pois, a concessionária instalar instrumento para 
pesagem dos resíduos nesta chamada “unidade de beneficiamento”. 

Ademais, conforme já esclarecido no 1º lote de questionamentos do edital 
SEGEM 01/2013: “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”. 

 

QUESTIONAMENTO 05: 

 

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

 

Pede-se: 

a. Analisando o Edital, verifica-se uma contradição sobre o que considerar 
como bens reversíveis. Não fica claro se bens reversíveis são somente 
os adquiridos, conforme consta na definição, ou se são todos aqueles 
vinculados à concessão, conforme o item 16.7.2. 

 

b. Foram publicados dois lotes de perguntas e respostas. Apenas no Lote 1 
foi abordado o assunto sobre bens reversíveis. Essa abordagem 
encontra-se nas págs. 14 e 15, questionamento 21, e informa que no 
Anexo IV - PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA a CTRSU não foi 
considerada bem reversível por não ter sido considerado seu 
investimento no plano de negócios. 

 

c. Considere-se a hipótese que uma licitante pretenda utilizar-se de Aterro 
Sanitário de propriedade de terceiros durante todo o prazo da 
concessão. Este terceiro, portanto, deverá no futuro ser uma empresa 
subcontratada da futura SPE a ser constituída. Uma vez que o edital 
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deixa margem de dúvidas com relação à reversibilidade do aterro e 
sendo este propriedade de terceiro, não há como se fazer a 
reversibilidade do mesmo ao término do contrato. Assim sendo, tal 
entendimento está correto? 

 

RESPOSTA: 

a. Não existe contradição no item 16.7.2 do Edital, na medida que o 
mesmo deve ser interpretado de forma sistemática, uma vez que 
condiciona a reversão ao atendimento de todas as condições previstas 
no contrato e em seus anexos. Observa-se que a Cláusula 28ª do 
Contrato regulamenta a matéria, em especial no seu subitem 28.5, o 
qual estabelece que “os bens reversíveis são aqueles imprescindíveis à 
execução da concessão administrativa adquiridos pela concessionária 
ao longo de todo o prazo deste contrato, os quais reverterão em favor do 
Poder Concedente após a extinção da concessão administrativa”. 

Ressalta-se, ainda, que a utilização de bens que não sejam de 
propriedade da concessionária depende de anuência prévia do Poder 
Concedente, visando que não reste prejudicada a reversão, conforme 
subitens 28.2 e 28.3, também da Cláusula 28ª do Contrato. 

 

b. Não está correto o entendimento. Em nenhum momento foi afirmado que 
o investimento na CTRSU não foi considerado no plano de negócios. Os 
valores de investimento na CTRSU foram considerados no Plano de 
Negócio de Referência, pelo que a CTRSU é, sim, bem sujeito à 
reversão. Todavia, no Plano de Negócios de Referência assumiu-se a 
premissa de que o investimento na CTRSU foi totalmente amortizado. 

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”. Assim, as premissas adotadas não interferem 
na obrigatoriedade de observância das determinações contidas no edital 
e no contrato, bem como nos demais anexos do instrumento 
convocatório. 

 

c. Não está correto o entendimento. Fixou-se o prazo máximo de 12 (doze) 
meses para se 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. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO 
METROPOLITANA 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2013 – SEDRU 

 
 

 

PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DE MINAS GERAIS 

PÁGINA 8 DE 8 

Ou seja, conforme o Anexo VI – Caderno de Encargos, após 48 
(quarenta e oito) meses contados a partir da data de publicação do 
contrato no DOE, a SPE deverá ter obtido o(s) terreno(s), construído, 
definido e estruturado a área destinada à CTRSU, que deverá estar em 
plena capacidade de funcionamento, sendo que, a partir de então, a 
concessionária só poderá subcontratar com terceiros a prestação de 
serviços para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares à execução do contrato, nos termos da Cláusula 17ª do 
Contrato, sendo, pois, vedada a subcontratação da parcela principal do 
objeto da concessão após a entrada em operação da CTRSU. 

 

 

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2014. 
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