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EMENTA: ANÁLISE IMPUGNAÇÃO 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 

001/2022 (PROCEDIMENTO 

LICITATÓRIO N° 017/2022) 

APRESENTADA PELA EMPRESA CS 

BRASIL TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS E SERVIÇOS 

AMBIENTAIS LTDA. IMPROCEDÊNCIA 

INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO 

APRESENTADA. INEXISTÊNCIA DE 

ILEGALIDADE NO EDITAL. 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de impugnação apresentada pela empresa CS BRASIL 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., com 

fulcro no artigo 41, §1°, da Lei n° 8.666/93, nos artigos 14, 18, inciso I, II e IX, e 

21 da Lei Federal nº 8.987/95, bem como no item 5.8 do Edital de Concorrência 

n° 001/2022, objetivando a apontar alegados vícios, os quais, ao ver da 

impugnante, maculariam o processo licitatório. Alega ser licitante interessada, 

sendo, portanto, tempestiva a apresentação da impugnação em 31 de março 

de 2022, considerando que a entrega das propostas se dará no dia 05.04.2022. 

 

Deve-se, inicialmente, fazer uma breve referência aos fatos alegados pela 

impugnante: i) que as metas traçadas no Edital “são bastante agressivas, 

especialmente considerando o retorno econômico-financeiro que seria obtido 

pela futura concessionária (a “Concessionária”) para executá-las.”; ii) que o 

Estudo de Engenharia, Logística e Afins apresentado “ indica que seria 

requerida a implementação de tecnologias de biometanização, sem prejuízo de 

outras.” e que a planta de biometanização utilizada como referência nos  
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estudos não se adequa à caracterização das tecnologias examinadas no 

capítulo 5 do Relatório de Estudo de Engenharia e Afins, pois “se trata de 

empreendimento experimental – isto é, de Planta Piloto.” e que, ainda “se trata 

de tecnologia estrangeira”; iii) que os custos apresentados são insuficientes, 

tendo como referência “fornecedor de renome no setor”; iv) que a vida útil 

estimada em 10 anos do aterro municipal de Uberaba, a ser avaliada pela 

futura concessionária no início da concessão, provocaria alterações nos 

encargos financeiros suportado; e v) que por isso “torna-se quase impossível 

planejar a execução da Concessão”. 

 

Sugere a Impugnante a ausência de informações constitutivas do projeto 

básico que permitam a elaboração das propostas. 

 

E para sustentar sua impugnação, apresenta, em capítulo próprio, o 

entendimento jurídico que embasaria a sua argumentação.  

 

Não há razão nos argumentos trazidos pela impugnante. 

 

CAPÍTULO DOS FATOS 

 

O Caderno de Encargos é um dos documentos da licitação e traz as 

obrigações da futura concessionária. As metas estabelecidas são as definidas 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, através da NT 001/2020, 

elaborada em conjunto pelo Ministério do Meio Ambiente, pela Fundação 

Nacional de Saude – FUNASA e pela Secretaria Especial do Programa de 

Parcerias de Investimento – SPPI, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. 

 

Como se vê, foram três ministérios de diferentes disciplinas envolvidos na 

elaboração de metas para encerramento de lixões e aterros controlados, e 

redução de resíduos orgânicos e recicláveis secos dispostos em aterro. Todo 

esse esforço, que inspirou o projeto em questão, objetiva alinhar o país nas  
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melhores práticas internacionais no tratamento de RSU para redução de 

resíduos gerados, reutilização, aproveitamento energético ou reciclagem, 

disposição adequada dos rejeitos e redução das emissões de gases de efeito 

estufa – GEE. Tudo isso em consonância com as políticas do clima em 

evolução no mundo. Não há que se falar em metas agressivas: são as 

consideradas possíveis e aceitáveis pelas autoridades responsáveis pelo 

assunto. 

 

Dessa maneira, não há como se concordar que as metas fixadas nesta 

licitação são “bastante agressivas”. 

 

Tecnologia de biometanização 

 

O objetivo do capítulo 5 do Relatório de Estudos de Engenharia e Afins é 

apresentar a metodologia de ponderação desenvolvida para avaliação das 

alternativas de rotas tecnológicas de destinação final de RSU, que incluem a 

triagem dos recicláveis secos e o aproveitamento energético da fração orgânica 

dos resíduos sólidos urbanos.  

 

Note-se que as tecnologias existentes e operacionais em diversos países do 

mundo ainda não estão implantadas no Brasil em escala comercial, embora já 

haja projetos em implantação para venda de energia, e que foi necessário 

estabelecer um modelo de ponderação para definir uma tecnologia que 

permitisse dar base à elaboração do projeto de engenharia, os quantitativos e a 

orçamentação do capex e do opex. 

 

Todas as diretrizes da PNRS foram incluídas no modelo de ponderação 

divididas em conjuntos de variáveis tecnológicas, socioambientais e 

econômicas. A variável criticada, tecnológica, qualificou as tecnologias por 

parâmetros observáveis: contemplou o histórico das tecnologias, 

principalmente a existência de dados produzidos no país; aspectos 
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 operacionais, como a maior ou menor complexidade operacional; a 

confiabilidade das informações obtidas juntos aos representantes das 

tecnologias examinadas; e a redução potencial de resíduos a serem dispostos 

no aterro após passar pelos equipamentos.  

 

Tais características foram cotejadas umas em relação às outras e os resultados 

não significaram valores absolutos. Por exemplo, a nota atribuída à 

biometanização foi de “tecnologia testada no Brasil”, um grau superior ao de 

“Tecnologia testada apenas no exterior” e um grau inferior ao de “Tecnologia 

consagrada”, que, aliás, nenhuma das tecnologias observadas alcançou.  

 

Adicionalmente, como se vê no referido relatório, a variável tecnológica não 

influenciou decisivamente na escolha da biometanização como base para o 

projeto, que se deveu à maior pontuação nas duas outras variáveis. Na variável 

Socioambiental, por permitir ampla integração com catadores das cidades, e na 

variável Econômica, por ser a de menor custo de implantação e operação 

dentre as três tecnologias analisadas. 

 

Vê-se que não há razão em afirmar que se atribuiu à tecnologia de 

biometanização características superiores às que efetivamente contém. 

 

Custos apresentados serem insuficientes 

 

O projeto elaborado e descrito no Relatório de estudos de engenharia e afins 

foi detalhadamente quantificado e orçado junto a fornecedores nacionais e 

representantes estrangeiros, ao menos três na maioria dos itens, onde não 

havia preços de tabelas referenciais de custos como a tabela SINAPI-MG, e, 

onde necessário, cotejado com dados internacionais e da literatura técnica.  
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Vida útil do aterro municipal 

 

A vida útil estimada do aterro está adequada ao projeto desenvolvido para o 

edital. A futura concessionária poderá implantar outra tecnologia que permita 

antecipação da redução de resíduos orgânicos e recicláveis secos antes dos 

prazos estabelecidos nas tabelas 2, 3 e 4 do Anexo I – Caderno de Encargos. 

 

Isso poderá aumentar a vida útil do aterro, e o balanço da antecipação do 

investimento com os ganhos de ampliação da vida útil do aterro podem 

significar resultado econômico-financeiro superior para a concessionária. Neste 

caso, caso deseje, deverá apresentar sua opção no Plano de Investimentos e 

Operação previsto no item 3.2 do Anexo I – Caderno de Encargos. 

 

Não há subjetividade no Edital. O objeto está bem definido, o resultado 

esperado com os indicadores de desempenho, os termos de remuneração e o 

agente verificador e regulador estão cristalinamente definidos. A liberdade na 

adoção de tecnologias busca atrair experiências operacionais e tecnológicas 

que permitam o atingimento dos objetivos do projeto com a menor tarifa 

possível aos usuários. 

 

Portanto, não há como dar provimento à impugnação apresentada também 

com relação a este aspecto. 

 

Impossibilidade de planejar a execução da Concessão 

Foram apresentados no Relatório de Estudos de Engenharia e Afins (publicado 

no site do CONVALE junto ao Edital) os elementos do projeto básico, conforme 

preconiza o inciso XV, do art. 18, da Lei nº 8.987/1995. O Relatório apresenta o 

diagnóstico da situação encontrada (capítulo 2) com volume coletado, 

frequência, turnos, frotas utilizadas para coleta, indicação do prestador do 

serviço em cada município, bem como o tratamento e destinação dos resíduos 

atuais.  
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A partir do capítulo 3 se desenvolve o projeto básico que orientou a elaboração 

do edital, descrevendo a rota tecnológica (capítulo 4), a escolha da tecnologia 

que serviu de base para orçamentação do projeto (capítulo 5) e o detalhamento 

e adaptações da tecnologia de tratamento dos resíduos considerada no projeto 

(capítulo 6).  

 

No capítulo 7 estão apresentadas as modificações na estrutura de coleta e 

transporte consideradas necessárias à satisfação das metas previstas no 

contrato. Em seguida, apresenta os quantitativos de veículos, máquinas e 

equipamentos, mão de obra direta e indireta e demais elementos do projeto 

para coleta, transporte, transbordo e destinação final(capítulo 8). 

 

Todas essas informações disponibilizadas no Relatório de Estudos de 

Engenharia e Afins serviram para quantificar o CAPEX e OPEX necessários 

para o cálculo da tarifa base a ser licitada. O cronograma financeiro dos 

investimentos previstos no projeto básico está apresentado no Relatório 

Modelagem Econômico-Financeira Anexo V, também publicado no site do 

CONVALE junto ao Edital. 

 

 

CAPÍTULO JURÍDICO  

 

Como se trata de uma concessão regida pela Lei nº 8.987/95, e não uma 

licitação de aquisição de bens e serviços regida pela Lei nº 8.666/93, o projeto 

básico construído é apenas referencial e a fiscalização se fará com base em 

indicadores de desempenho, não em quantidades de insumos entregues. Ou 

seja, as estratégias, tecnologias e quantitativos do projeto básico não são 

vinculantes, cabendo à futura concessionária apresentar a rota tecnológica e a 

tecnologia de beneficiamento que implantará, que poderá ser diferente da 

utilizada no projeto básico.  
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Para construção de sua proposta de preços, espera-se que o proponente visite 

os locais de prestação dos serviços e desenvolva os estudos necessários. 

Após a assinatura do contrato, as soluções da concessionária deverão ser 

apresentadas ao Poder Concedente na forma de Projeto Executivo, conforme 

detalhado no Caderno de Encargos. Deve conter a estrutura de coleta e 

transporte com frequência e turnos, incluindo roteirização adequada aos 

objetivos da concessão, bem como a solução tecnológica que implantará na 

destinação para atingir as metas definidas no edital.   

 

Os indicadores de desempenho pelos quais a concessionária será avaliada 

estão apresentados no anexo VI do Edital. Estes buscam verificar o 

cumprimento dos objetivos da concessão, que reproduzem aqueles expressos 

na PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos) para atendimento regular e 

adequado da população, promovendo a redução dos resíduos orgânicos e 

recicláveis dispostos em aterro, a redução da emissão de gases de efeito 

estufa, o apoio a catadores de material reciclável e a programas de educação 

ambiental, a implantação de central de atendimento para recebimento e 

solução tempestiva de demandas, a satisfação da população pelo serviço da 

concessionária, dentre outros indicadores. 

 

Diga-se de passagem que não há qualquer desrespeito ao contido no artigo 18, 

I, da Lei de Concessões. Tal norma prevê: 

 

“Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, 

observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da 

legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, 

especialmente: 

I - o objeto, metas e prazo da concessão;” 
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Ora, o Edital é muito claro nesse aspecto, tanto que a própria impugnante diz 

que o “Edital especifique quais serviços teriam sua prestação por meio do 

Contrato”, “prazo de vigência” e “ elementos básicos do empreendimento”, mas 

não constariam as “condições mínimas – isto é, a forma geral”. 

 

Em primeiro lugar, nenhum descumprimento ao artigo 18, I, acima transcrito, 

pode ser dito. Tem o objeto, as metas e prazo de concessão, reconhecido até 

pela impugnante. 

 

Em segundo, não foi possível encontrar a decisão transcrita pela impugnante 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (não consta no Tribunal pelo número 

informado). De qualquer forma, a decisão fala em critérios de julgamento das 

propostas que não são objetivos, “permitindo aos membros da comissão a 

adoção de parâmetros subjetivos”.  

 

Não é o caso deste Edital. O julgamento das propostas é muito claro e objetivo. 

Menor tarifa a ser cobrada dos usuários. Não há qualquer espaço para 

subjetividade e muito menos a comissão de licitação poderá julgar por outro 

critério. 

 

Como acima dito: “Não há subjetividade no Edital. O objeto está bem definido, 

o resultado esperado com os indicadores de desempenho, os termos de 

remuneração e o agente verificador e regulador estão cristalinamente definidos. 

A liberdade na adoção de tecnologias busca atrair experiências operacionais e 

tecnológicas que permitam o atingimento dos objetivos do projeto com a menor 

tarifa possível aos usuários.” 

 

Melhor sorte não tem a impugnante com relação ao outro ponto trazido em sua 

impugnação ao afirmar que o Edital teria dados infundados (ou inverídicos), 

como teria exposto acima. 
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De forma mais do que genérica, diz que estaria ferindo o artigo 18, IX, da Lei 

de Concessões, que prevê: 

 

“Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, 

observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da 

legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, 

especialmente: 

(...) 

IX - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem 

utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da 

proposta;” 

 

Com todo o respeito, o Edital contempla todas essas questões, e, ainda mais, a 

decisão do TCE/MG trazida pela impugnante em nada tem haver com essa 

argumentação. A decisão daquela Corte fala em “falta de definição correta e 

clara do objeto da licitação”. 

 

O que não está claro no objeto da licitação? A impugnante não diz. Fica 

apenas trazendo argumentos soltos, desconexos, dificultando até uma 

apreciação da impugnação pelo órgão licitante. 

 

Como acima demonstrado, no Relatório de Estudos de Engenharia e Afins, 

foram disponibilizadas todas as informações e dados necessários à 

quantificação do CAPEX e OPEX, a fim de se efetuar o cálculo da tarifa base a 

ser licitada. O cronograma financeiro dos investimentos previstos no projeto 

básico está também apresentado no Relatório Modelagem Econômico-

Financeira, não se podendo dizer, como faz a impugnante, que não existem 

“premissas mínimas para a elaboração das propostas”. 

 

As questões jurídicas que traz para sustentar os argumentos fáticos não se 

encaixam na justificativa da impugnante. 
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Na realidade, apenas cita decisões que nada tem haver com o argumento 

trazido e que se referem a situações distintas da presente licitação. 

 

Em razão do acima exposto, não há como se acatar a impugnação 

apresentada pela empresa CS BRASIL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E 

SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA., devendo ser tida como improcedente a 

referida impugnação. 

   

 

COMISSÃO ESPECIAL LICITAÇÃO CONVALE 

CONCORRENCIA 001/2022 

03/04/2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


