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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 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 ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA., CNPJ nº 

49.499.106/0001-70, 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 ENOB, 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 – Das indevidas Exigências quanto à Garantia de Proposta e de 

Execução do Contrato – itens 14.2, 14.16 e 24.1 

A impugnante questiona que a garantia das propostas deve tomar por base o 

investimento a ser feito pela futura concessionária, bem como que o prazo de 

validade da proposta seria restritivo. 

 

1 – As garantias de proposta e de execução do contrato foram fixadas com 

base no valor estimado do objeto da contratação e do valor do contrato, 

respectivamente, conforme autorização expressa nos arts. 31 e 56 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

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

estabelece que seu objeto inclui um conjunto complexo de serviços, incluindo, 

se for o caso, serviços de transbordo, tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos urbanos, e não somente a construção de Estações de Transbordo e 

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos. 

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. 

 

2 – Dos irregulares parâmetros relacionados aos Índices de Liquidez 

Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Endividamento (IE) – Item 

17.3.1.5 do Edital 

Questiona-se que os índices de Liquidez Geral (ILG), Liquidez Corrente (ILC) e 

Índice de Endividamento (IE) constantes no edital não permitem aferição 

adequada da qualificação econômico-financeira dos licitantes. 

 



 

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 3 DE 12 

2 – O Índice de Liquidez Geral (ILG) mede a capacidade, tanto de curto quanto 

de longo prazo, de uma empresa honrar seus compromissos. O índice é 

calculado através da soma dos saldos do Ativo Circulante (AC) e Ativo 

Realizável a Longo Prazo (RLP) subtraídos dos saldos do Passivo Circulante 

(PC) e Exigível a Longo Prazo (ELP). Da forma exigida pelo Edital, o resultante 

da equação é um valor monetário, em R$ (reais), que deverá ser igual ou 

superior a zero. Em outras palavras, a exigência prevista no Edital é de que a 

licitante tenha ativos suficientes para poder pagar suas obrigações com 

terceiros (passivos). 

O Índice de Liquidez Corrente (ILC) mede a capacidade de curto prazo de uma 

empresa honrar seus compromissos. O índice é calculado através do saldo do 

Ativo Circulante (AC) subtraído do saldo do Passivo Circulante (PC). Da forma 

exigida pelo Edital, o resultante da equação é um valor monetário, em R$ 

(reais), que deverá ser igual ou superior a zero. Em outras palavras, a 

exigência prevista no Edital é de que a justificativa tenha ativos de curto prazo 

suficientes para pagar suas obrigações com terceiros a vencer no curso do 

exercício subsequente ao que se refere o balanço patrimonial. 

O Índice de Endividamento (IE) mede a proporção de capital de terceiros que 

está sendo empregada para financiar a operação de uma empresa. O índice é 

calculado através da soma dos saldos do Passivo Circulante (PC) e Exigível a 

Longo Prazo (ELP), dividida pelo saldo do Ativo Total (AT) da empresa. Da 

forma exigida pelo Edital, o resultante da equação é um valor percentual que 

deverá ser menor ou igual a 1. Em outras palavras, a exigência prevista no 

Edital é de que as obrigações com terceiros (passivos) que a justificativa tenha 

contraído sejam inferiores ou iguais ao saldo de seu ativo total. 
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3 – Da Omissão de Exigência Legal no Edital quanto à Qualificação 

Técnica (Registro ou inscrição no CREA da Empresa Licitante e dos 

próprios Atestados) 

A impugnante solicita que a empresa licitante, bem como os atestados relativos 

à qualificação técnica estejam registrados/inscritos no CREA. 

 

3 – 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 Urbanos. Assim a inclusão de requisito de inscrição no CREA em sede 

de habilitação produziria limite indevido à competitividade do certame. 

 

4 – Da ilegal exigência editalícia quanto ao período mínimo de três anos 

para comprovação de Expertise – item 17.5.1 do Edital 

A impugnante solicita a exclusão da exigência quanto ao período mínimo de 

três anos para a comprovação de qualificação técnica da licitante. 

 

4 – 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 
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processo licitatório. Nada impede, entretanto, que empresas que atendam a 

critérios de qualificação possam consorciar-se e somar atestados, desde que 

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, afere-se que o prazo exigido é razoável, sobretudo quando comparado 

ao período total de execução do projeto. 

 

5 – Da inadequação contida no item 16 do Edital (Data Base das 

Propostas Comerciais) 

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

 

5 – 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 

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 
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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. 

 

6 – Das irregularidades quanto aos critérios de avaliação da proposta 

técnica – Itens 3.1.1, 15.1.1 e 18.1.7 do Edital e da ausência de anteprojeto 

ou de elementos de projeto básico 

Questiona-se a ausência de um critério objetivo de avaliação da proposta 

técnica e a falta de anteprojeto ou de elementos do projeto básico, com vista à 

elaboração da proposta técnica. 

 

6 – 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 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, 
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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. 

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 

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 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 
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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, o que se aplica ao presente certame. 

 

7 – Da desproporcionalidade das sanções administrativas – Cláusula 30ª 

da minuta do Contrato (Anexo II do Edital) 

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

estabelecimento das penalidades, da forma como se apresentam, feririam os 

princípios da razoabilidade, legalidade e proporcionalidade. 

 

7 – 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. 
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8 – Da inconsistência do Plano de Negócios de Referência (Anexo IV do 

Edital) 

A impugnante questiona que não foram considerados os investimentos para a 

implantação de unidades de tratamento de líquidos percolados; que o 

cronograma de investimentos para a implantação e operação do Aterro 

Sanitário de cada lote de licitação deve prever os investimentos de forma 

anual; que as estimativas de CAPEX e OPEX das estações de transbordo 

devem ser revistas; que o preço unitário do crédito de carbono deve ser 

readequado; que o Plano de Negócios de Referência deve conter estimativas 

de custos operacionais e de investimentos em conformidade com as condições 

de mercado e que, por esse motivo, o valor teto a ser pago à Concessionária 

por tonelada de resíduo destinado (VPTDteto) deve ser retificado. 

 

8 – O Anexo IV – PLANO DE NEGÓCIOS DE REFERÊNCIA considera dados 

de estudos produzidos pela Bain & Company, a qual foi contratada 

especificamente para este fim. Tal estudo considera a implantação da 

infraestrutura de tratamento de percolado nos valores estimados de 

investimento do sistema de drenagem e armazenamento do percolado. 

Equivoca-se a impugnante ao assumir que os reinvestimentos devam ser 

obrigatoriamente anuais. Os dados do Plano de Negócios de Referência, a 

partir de estudos produzidos pela Bain & Company, assumem investimentos 

quinquenais. Equivoca-se, também, ao alegar que a realização de 

investimentos anuais altera a taxa interna de retorno do projeto. Isto porque, 

caso o valor presente líquido dos investimentos anuais for igual ao dos 

investimentos quinquenais, a taxa interna de retorno será rigorosamente a 

mesma.  

Quanto às estimativas de CAPEX e OPEX das estações de transbordo, bem 

como o preço unitário do crédito de carbono e as estimativas de custos 

operacionais e de investimentos, em conformidade com as condições de 

mercado, as premissas adotadas foram extraídas de estudo da Bain & 

Company, elaborado especialmente para esta finalidade e que se encontra 
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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. 

 

9 – Da projeção do Montante Anual de RSU Entregue por Lote de 

Licitação (Anexo V do Edital) e do Risco de Demanda (Anexo III do Edital) 

A impugnante questiona a Projeção do Montante Anual de RSU Entregue por 

Lote de Licitação, alegando que as projeções constantes do Edital superam 

em, aproximadamente, 25% a quantidade de resíduos produzidos atualmente 

pelos municípios.   

 

9 – A Projeção do Montante Anual de RSU Entregue por Lote de Licitação foi 

estimada em função da estimativa de geração de RSU per capita multiplicada 

pela população estimada, pelos próximos 30 anos, em cada um dos municípios 

convenentes. As premissas adotadas para a estimativa da Projeção do 

Montante Anual de RSU Entregue por Lote de Licitação, bem como as demais 

premissas econômico-financeiras adotadas 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 a variação da demanda em relação à projeção mencionada 

trata-se de risco objetivamente repartido entre o poder concedente e o futuro 

concessionário, conforme ANEXO V – INSTRUMENTOS DE INCENTIVO À 

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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PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, 

em obediência ao art. 5º, inciso III, da Lei Federal nº 11.079/2004. 

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. 

 

10 – Da afronta aos princípios basilares das licitações 

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

premissas legais estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93. 

 

10 – 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. 

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 
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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. 

Assim sendo, bem como por tudo que dos autos consta, consideram-se 

observados os princípios da legalidade, do julgamento obtivo, da busca pela 

proposta mais vantajosa e da igualdade. 

 

 

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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