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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 22/11/2013, 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 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS, CNPJ 

nº 57.543.001/0001-08, 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 LARA, 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 – Competência para Licitar 

A impugnante questiona que ainda não foram assinados todos os contratos de 

programa, bem como que a deliberação do CGPPP autorizaria apenas a 

delegação dos Municípios integrantes da Região Metropolitana e não do Colar 

Metropolitano. 

 

1 – Conforme Nota Técnica juntada aos autos, previamente à publicação do 

instrumento convocatório foram assinados os Contratos de Programa aptos a 

garantir a viabilidade do projeto. Ressalta-se que a publicação do Edital visa a 

atender ao princípio da eficiência, uma vez que, já havendo uma garantia 

mínima de demanda, enquanto se tramita o presente procedimento licitatório, 

tramita-se, em paralelo, os Contratos de Programa com os Municípios que 

ainda não formalizaram sua adesão. 

Observa-se, ainda, que a contratação é vantajosa para os Municípios, na 

medida em que, por meio do presente projeto, a partir do agrupamento de 

Municípios em dois Lotes de Licitação, soluciona-se a questão da escala de 

geração de resíduos, que torna onerosa a destinação final ambientalmente 

adequada, bem como o Estado de Minas Gerais assume o compromisso de 

arcar com boa parte dos recursos financeiros. 

Deste modo, até que se efetive a presente contratação, teríamos tempo 

suficiente para tramitar os Contratos de Programa perante os Municípios 

Convenentes, o que impacta em economia de tempo, medida que se mostra 

importante em especial se considerado que se aproxima o prazo fixado pela Lei 

Federal nº 12.305/2010, para que se promova a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. 

Quanto à autorização do CGPPP, verifica-se que o art. 3º, inciso II, do Anexo I 

da Deliberação nº 01/2013, trás uma denominação mais ampla do projeto, ao 

passo que na Deliberação nº 02/2013, expedida na mesma data que a 
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Deliberação nº 01/2013, trás em seu art. 2º, inciso II, a aprovação do edital e 

minuta de contrato de parcerias público-privadas, em conformidade com o art. 

19 da Lei Estadual n.º 14.868, de 16 de dezembro de 2003, da “Concessão 

Administrativa para a Implantação, Manutenção e Operação de Infraestrutura 

de Transbordo, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos, 

nos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar 

Metropolitano”. 

Isto posto, não que se falar de ausência de autorização por parte do CGPPP 

para promover a publicação do Edital ora em voga. 

 

2 – Habilitação 

A impugnante questiona a fixação de exigências de apresentação de atestados 

de capacidade técnica com limitações de quantidades e prazo; que a garantia 

de proposta se caracteriza como documento de habilitação, pelo que deveria 

ser apresentada no envelope 4, bem como que o prazo de validade da garantia 

deverá ser limitado ao prazo de validade da proposta. 

 

2 – 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. 

Por meio da exigência de apresentação de atestados de capacidade técnica, 

pretende-se que somente empresas com aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com 

o objeto da licitação, (art. 30, II, Lei nº 8.666/93) sejam qualificadas no 

processo licitatório. Nada impede, entretanto, que empresas que atendam a 

critérios de qualificação possam consorciar-se e somar atestados, desde que 
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pelo menos um deles comprove o mínimo estabelecido no edital, observando 

as exigências do certame. 

Ademais, conforme a jurisprudência do TCU, as exigências de atestados de 

capacidade técnico-operacional devem se limitar ‘aos mínimos que garantam a 

qualificação técnica das empresas para a execução do empreendimento’, não 

se admitindo exigências excessivas, a exemplo da comprovação de 

experiência em percentual superior a cinquenta por cento dos quantitativos a 

executar. 

Destarte, o edital estabelece critérios para qualificação técnica, como parte da 

habilitação dos licitantes, sempre em relação a atividades que compõem as 

parcelas de maior relevância na prestação de serviços e o quantitativo total a 

se executar previsto no objeto do contrato de concessão administrativa. 

Assim, o item 17.5.1 do Edital estabelece critérios de qualificação técnica 

compatíveis em características e quantidade com o objeto total do contrato e 

com a própria jurisprudência do TCU, uma vez que para atender a demanda 

total projetada para o menor dos dois lotes da licitação, a modelagem estimou 

uma geração diária, inicial, superior a 1.200 t/dia (mil e duzentas toneladas por 

dia), mais que o dobro do que consta na exigência editalícia, necessária para a 

comprovação de que a licitante já realizou serviço similar, ou seja, está abaixo 

do percentual de cinquenta por cento dos quantitativos a se executar.   

Assim, afere-se que os quantitativos exigidos são razoáveis, sobretudo quando 

comparados ao quantitativo que será executado. 

Reforça tal entendimento a jurisprudência do STJ, que ora transcrevemos: “Há 

situações em que as exigências de experiência anterior com a fixação de 

quantitativos mínimos são plenamente razoáveis e justificáveis, porquanto 

traduzem o modo de aferir se as empresas licitantes preenchem além dos 

pressupostos operacionais propriamente ditos – vinculados ao aparelhamento 

e pessoal em número adequado e suficiente à realização da obra – requisitos 

não menos importantes, de ordem imaterial, relacionados com a organização e 
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logística empresarial.” (Resp n.º295.806/SP, 2ª Turma, João Otávio de 

Noronha em 06.12.2005, DJ de 06.03.2006, p 275). 

Quanto à apresentação da garantia de proposta no envelope 1, ao compulsar 

os autos é possível verificar que a Advocacia Geral do Estado já se debruçou 

sobre a questão, manifestando-se no sentido de que na sistemática da Lei 

Federal nº 8.666/93 faz todo sentido a apresentação da garantia de proposta 

juntamente com a documentação de habilitação, vez que esta é aberta e 

analisada em momento anterior ao julgamento das propostas comerciais. 

Contudo, havendo a inversão de fases, conforme autorização expressa na Lei 

Federal nº 11.079/2004, para que a garantia de proposta seja analisada 

anteriormente à abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, a 

garantia de proposta deve ser apresentada no Envelope 1. Ademais, não 

haveria qualquer prejuízo ao caráter competitivo da licitação, considerando a 

entrega simultânea de todos os envelopes exigidos no Edital. 

Ressalta-se que a garantia da proposta é condição de habilitação e, em virtude 

da inversão de fases, deve ser um dos primeiros envelopes a serem abertos a 

fim de garantir que a proposta da licitante é coerente e que não participará do 

certame apenas com fins protelatórios. Ademais, da decisão sobre as garantias 

das propostas, caberá recurso e contrarrazão pelos licitantes presentes na 

audiência de abertura dos envelopes. 

Quanto ao prazo estipulado para garantia da proposta, temos que o mesmo foi 

fixado tendo em conta a complexidade da realização de um procedimento 

licitatório desta envergadura, e visa garantir o interesse público pela 

manutenção da validade da garantia das propostas ao longo de todo o período 

necessário até a assinatura do contrato com a licitante vencedora. 

 

3 – Penalidades 

Questiona-se as penalidades fixadas no contrato, ao argumento de que o 

estabelecimento das penalidades, da forma como se apresentam, poderia 
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afetar a segurança jurídica do contrato, na medida em que a Administração 

agiria com discricionariedade, afigurando-se, pois, como irrazoável e 

desproporcional. 

 

3 – A Cláusula 30ª do ANEXO II – CONTRATO DE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA regulamenta as hipóteses de incidência das sanções 

administrativas. Neste sentido, verifica-se que não merecem prosperar as 

alegações de que a Administração teria margem discricionária arbitrária, uma 

vez que os parâmetros a serem observados quando da eventual aplicação de 

sanções se fazem presentes na referida cláusula, em especial no item 30.6. 

O valor estipulado para as penalidades estabelecidas são compatíveis com a 

complexidade e a responsabilidade imputadas à concessionária, que estará 

responsável pelo transbordo, tratamento e disposição final dos RSU na RMBH 

e Colar Metropolitano. 

Além disso, no curso do procedimento do processo administrativo da aplicação 

de penalidades, regulamentado pela Cláusula 31ª do ANEXO II – CONTRATO 

DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, assegura-se o contraditório e a ampla 

defesa à Concessionária, havendo, ainda, sido estabelecidos em contrato, em 

seu “Capítulo XIV”, outros mecanismos de solução de conflitos, tais como a 

mediação e a arbitragem. 

 

4 – Reajuste 

Questiona-se a data-base para concessão do reajuste da proposta. 

 

4 – A modelagem econômica utilizada para definição do valor de referência, 

visando facilitar os futuros reajuste dos contratos, foi atualizada para o dia 31 

de dezembro de 2013. Assim, temos que o reajuste será aplicado de acordo 

com a data-base do orçamento a que a proposta se refere. 

Observa-se que o ANEXO IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA, em 

seu item 1, faz menção de que todos os resultados financeiros serão expressos 
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em valores constantes de dezembro de 2013, sendo que os valores do estudo 

foram ajustados para 31 de dezembro de 2013 a partir do IPCA esperado de 

5,81%, conforme publicado no relatório Focus do Banco Central do dia 

05/07/2013. 

O preço foi ajustado para data-base de dezembro de 2013 porque esta será a 

data de reajuste do contrato. Ou seja, o objetivo é abarcar o prazo licitatório, 

uma vez que o reajuste contratual será contado da data de publicação do 

contrato no Diário Oficial do Estado. 

 

5 – Mecanismos de Reequilíbrio 

Questiona-se a alocação do risco da variação de preços como risco da 

concessionária, que não daria ensejo à recomposição do equilíbrio econômico 

financeiro do contrato, bem como que o índice de reajuste não cobriria a 

variação dos insumos utilizados na concessão. 

 

5 – A sistemática estabelecida pela Lei Federal nº 11.079/2004 permite a 

repartição de riscos entre as partes. O conhecimento do mercado, as futuras 

variações de preços dos insumos, mão de obra e financiamento, bem como as 

condições de negociação junto a fornecedores, trabalhadores e financiadores, 

são aspectos que são muito mais afetos à Concessionária que ao Poder 

Concedente. Assim, foram alocados como risco a ser suportado pela 

Concessionária, uma vez que detém o domínio sobre o fato. 

Observa-se que a impugnante fez menção expressa ao art. 65, § 6º, da Lei 

Federal nº 8.666/93, que trata da alteração unilateral do contrato. Ressalta-se 

que a alteração unilateral é prerrogativa do Estado e, como tal, foi alocada 

como risco a ser suportado pelo Poder Concedente, uma vez que detém o 

domínio sobre o fato, conforme se observa no item 2.1.3 do ANEXO III – 

MECANISMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, não 

merecendo prosperar quaisquer alegações neste sentido. 
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Sobre a escolha do IPCA, ressalta-se que os contratos de concessão são 

reajustados por este índice, porque este melhor reflete a inflação no mercado 

interno. Diferente do IGP-M, que tem muita influência da variação cambial 

dentro do índice. 

Muitos contratos de infraestrutura migraram de IGP-M para IPCA nos últimos 

anos, justamente para evitar distorções. O IPCA/IBGE foi instituído inicialmente 

com a finalidade de corrigir as demonstrações financeiras das companhias 

abertas. O Sistema Nacional de Preços ao Consumidor – SNIPC efetua a 

produção contínua e sistemática de índices de preços ao consumidor tendo 

como unidade de coleta estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços, concessionária de serviços públicos e domicílios, conforme 

informações disponíveis em: <http://www.portalbrasil.net/ipca.htm>. 

 

 

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, 27 de novembro de 2013. 
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