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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 20/11/2013, que visa a 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 ABRELPE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS 

DE LIMPEZA PÚBLICA, CNPJ nº 48.116.263/0001-97, sob a qual passamos a 

nos posicionar no prazo.  

 

I – DOS FATOS 

 

Nos termos do artigo 41, § 1º, da lei 8.666/93 e item 10.3 e 10.4 do Edital da 

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

processo, propôs, tempestivamente, impugnação ao instrumento convocatório 

acima referenciado, que tem por objeto concessão administrativa para a 

exploração, mediante concessão administrativa, dos serviços de transbordo, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos nos Municípios 

Convenentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano, 

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

 

1 – Do Objeto e de seus Empreendimentos 

A impugnante aduz que o objeto inclui a construção de relevantes obras de 

engenharia, pelo que se faria necessária a apresentação de um projeto básico 

e/ou projeto executivo, além de que as licitantes deveriam possuir inscrição 

perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como 

que não deveria ser permitida a participação de Instituições Financeiras, 

Fundações e Fundo de Investimento em Participações, sem a necessária 

prerrogativa técnica. 

 

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. Assim, equivoca-se a impugnante ao defender a 

necessidade de projeto básico ou executivo, nos moldes do que estabelece o 

estatuto tradicional de contratações públicas (Lei Federal nº 8666/93). 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. 

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 
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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. 

Além disso, equivoca-se a impugnante ao afirmar que a futura contratada não 

terá “um projeto de engenharia a ser seguido, elaborado pelo licitante, com 

requisitos precisos a serem atendidos”. Conforme item 2.1.16 do mencionado 

Anexo VI, a Concessionária deverá elaborar um plano de implantação que 

deverá ser apresentado e aprovado pelo poder concedente em até 60 

(sessenta) dias, contados a partir da data de publicação do contrato no DOE, o 

qual deverá observar prazos máximos definidos no cronograma de execução. 

Observa-se que no referido 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 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. 

Cumpre ainda salientar que o Edital da Concorrência Nº. 01/2013 – SEGEM 

estabelece inequivocamente que seu objeto não constitui-se exclusivamente 

em serviços de engenharia. De fato, o objeto do certame inclui um conjunto 

complexo de serviços, incluindo, se for o caso, serviços de transbordo, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, e não a construção 

de Estações de Transbordo e Central de Tratamento de Resíduos Sólidos 
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Urbanos. Assim a inclusão de requisito de inscrição no CREA em sede de 

habilitação produziria limite indevido à competitividade do certame. 

Já no que tange à participação de Instituições Financeiras, Fundações e Fundo 

de Investimento em Participações, observa-se que o item 17.5.1 do Edital faz a 

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

demonstrou absolutamente essencial para a prestação de serviços. Nesta 

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

competitividade da licitação, permitindo a futura contratação da proposta mais 

vantajosa para a Administração. 

 

2 – Da Proposta Técnica 

A impugnante questiona a efetividade do critério de julgamento da proposta 

técnica estabelecido no instrumento convocatório, apresentando situação que 

exemplificaria, em tese, seus argumentos. 

 

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 exemplo apresentado pela impugnante não é fiel aos institutos que 

asseguram a regularidade jurídica do certame e do contrato. Isto porque, ainda 
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que seja classificada a proposta técnica esdrúxula apresentada pela 

impugnante, a “XPTO” deveria ter sua proposta comercial avaliada e 

considerada viável economicamente pela Comissão de Licitação, além de ser 

considerada viável a concessão de financiamentos necessários ao 

cumprimento das obrigações, por instituição financeira com patrimônio líquido 

de, no mínimo, R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). 

Além disso, em sede da habilitação, deveria apresentar atestado de 

capacidade técnica comprovando “ter atuado diretamente na operação de 

empreendimento que tenha tido por objeto o tratamento e/ou a disposição final 

ambientalmente adequada de, em média, no mínimo 600 (seiscentas) 

toneladas/dia de RSU pelo período contínuo mínimo de 3 (três) anos”, nos 

moldes do item 17.5.1 do Edital. 

Apenas após atender a estes requisitos, além de todos os outros estabelecidos 

no instrumento convocatório, tais como a integralização de capital social na 

data de assinatura do contrato de cerca de R$20 milhões, além de apresentar a 

garantia de execução do contrato no patamar de R$100 milhões, que cobrem, 

inclusive, a aplicação de multas pelo Poder Concedente, a “XPTO” estaria apta 

a se tornar a concessionária dos serviços objeto do certame ora em voga. 

Cumpre, ainda, salientar que o risco de funcionamento adequado da solução 

proposta pela licitante vencedora do certame é exclusivamente suportado por 

ela. Desta forma, o dispêndio de qualquer recurso público é condicionado à 

destinação final efetiva de resíduos, ou seja, somente serão feitos 

pagamentos pelo governo diante da operação ambientalmente correta e 

licenciada da proponente. Assim, caso a solução da empresa XPTO não 

funcione, além da execução de garantias e cobrança de multas pertinentes, 

não terá havido o dispêndio de qualquer recurso público. 
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3 – Da Proposta Comercial 

Questiona-se a análise do Plano de Negócios por uma Instituição Financeira 

qualquer, sem a fixação dos critérios a partir dos quais deverá ser procedida a 

análise. 

 

3 – Equivoca-se a impugnante ao afirmar que o edital “não estabelece aquilo 

que dita instituição terá que avaliar, isto é, quais os respectivos critérios e 

parâmetros de exequibilidade das propostas devem ser levados em 

consideração para efeito de aprovação”, uma vez que os subitens do item 16.9 

do Edital estabelecem 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, 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. 

 

4 – Da Restritividade 

Seriam restritivas as exigências de que se apresente uma garantia de 

execução do contrato no patamar de 10% (dez por cento) do valor do contrato, 

fazendo-se necessário parecer tecnicamente aprovado pela autoridade 

competente, e de que o plano de negócios seja avaliado por Instituição 

Financeira que tenha patrimônio líquido de, no mínimo, R$ 1.000.000.000,00 

(um bilhão de reais). 
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4 – O projeto de PPP em tela é inequivocamente de alta complexidade e de 

grande vulto financeiro, uma vez que reúne um plexo de objetos, tais como 

serviços ambientais, transbordo e logística em 44 municípios, construção, 

financiamento e negociação com credores, etc. Além de representar um valor 

estimado em aproximadamente R$1.1 bilhão para cada um dos lotes. 

Tal complexidade é claramente apresentada e detalhada nos autos, 

especialmente nos estudos técnicos de preparação e planejamento do projeto. 

Estas considerações, ao contrário do que aduz a impugnante, demonstram 

inequivocamente o “grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos 

financeiros consideráveis” e são consideradas, e expressamente mencionadas, 

nas decisões das autoridades competentes que permitiram o seguimento do 

certame. 

Ademais, o próprio impugnante, em outros momentos da petição, apresenta 

elementos que aduz comprometerem a segurança da contratação, razão que 

justifica apresentação de exigências mais rigorosas, tendentes a garantir a não 

materialização dos riscos levantados, não havendo, pois, que se falar em 

restrição indevida na apresentação da garantia de execução do contrato por 

parte da concessionária no patamar de 10% (dez por cento) do valor do 

contrato. 

Do mesmo modo, a impugnante que em sua petição argui, no item 4 de sua 

petição, que a análise da proposta comercial não pode ficar “relegado a uma 

instituição financeira qualquer”, questiona a exigência de que a que a 

instituição financeira participe do “seleto” grupo de instituições que têm um 

patrimônio líquido, de no mínimo, R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais). 

Ora, tal exigência visa, justamente, a segurar que a proposta seja submetida ao 

crivo de uma instituição que apresente elevado grau de confiabilidade, também 

não havendo que se falar em restrição indevida. 

Salienta-se que, segundo Resumo Classificado por Patrimônio Liquido, emitido 

pelo Banco Central do Brasil (disponível em: 
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http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp), datado de agosto de 2013, 

há 38 Bancos brasileiros que atendem à referida exigência. Assim, não há que 

se falar em restrição da competitividade. 

 

5 – Do prazo final para encerramento dos Lixões 

O prazo fixado para que a concessionária entre em operação não estaria em 

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

 

5 – 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. 

Desde modo, não se pode impor à concessionária a entrada em operação de 

forma imediata, sob pena de promover o direcionamento e a restrição indevida 

de participantes. 

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, 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. 

 

http://www4.bcb.gov.br/fis/TOP50/port/Top50P.asp


 

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 9 DE 9 

III – CONCLUSÃO 

 

Considerando as razões apresentadas pela impugnante e pelos fundamentos 

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

provimento por ausência de fundamentação plausível na sustentação do pleito 

da impugnante.  

 

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2013. 
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