
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – CONVALE 

 

 

 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 017/2022 

 

 

ORIZON MEIO AMBIENTE S.A., pessoa jurídica de direito privado 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.279.285/0001-30, com sede na Rua Joaquim Palhares, 

40, 1º andar, Cidade Nova, CEP 20260-080, Rio de Janeiro/RJ, vem, respeitosa e 

tempestivamente, nos termos do §1º do art. 41 da Lei nº 8.666/1993, bem assim do item 

5.8 do Edital em referência, apresentar impugnação aos termos do instrumento 

convocatório, conforme razões adiante consignadas. 

 

 

I – TEMPESTIVIDADE 

 

A presente impugnação é tempestiva, eis que apresentada hoje, dia 

28.03.2022, ou seja, 5 (cinco) dias úteis anteriores à data de entrega dos envelopes (a 

entrega está prevista para o próximo dia 05.04.2022), ficando plenamente atendido o 

prazo previsto no subitem “(i)” do item 5.8 do Edital. 

 

 

II – OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

Trata-se de Licitação na modalidade Concorrência, cujo objeto é a 

“exploração e prestação dos serviços de coleta, transporte, transbordo e tratamento de 

resíduos sólidos domiciliares (RDO), bem como o de destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos domiciliares (RDO) e da limpeza urbana (RPU) dos 

Municípios do Convale, mediante delegação feita por contrato de concessão, e atividades 

correlatas”. 



 

 

III – DOS GRAVES VÍCIOS DA PRESENTE LICITAÇÃO 

 

III.1 – A SITUAÇÃO ATUAL DO ATERRO DE UBERABA E A PROBLEMÁTICA 

DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS LICITADOS 

 

Conforme expressamente previsto nos documentos técnicos anexos ao 

Edital, em especial a partir das páginas 40 e seguintes do Estudo de Viabilidade Técnica, 

Econômica e Ambiental (EVTEA), o aterro municipal de Uberaba não possui Licença de 

Operação. 

 

Ainda segundo o referido EVTEA, a Licença de Operação está vencida 

desde o dia 16.10.2015, sendo certo que tramita junto ao órgão municipal do meio 

ambiente do Município de Uberaba um pedido para a renovação da citada Licença. 

 

O EVTEA segue informando que, no dia 29.09.2020, foi assinado um 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), prorrogado até setembro de 2022, de modo 

que a situação operacional do aterro estaria regular em função do TAC. Vejamos o trecho 

do Estudo em que consta a informação sobre o aterro: 

 
 

 
 

De fato, a regra citada no Estudo, que permite que o aterro sanitário 

continue operando sem licença, consta expressamente da cláusula 2ª do TAC: 

 



 

 

  

Conforme se depreende da leitura do TAC, a regularização ambiental do 

aterro está sendo realizada através do Processo Administrativo On-Line nº 196/2020, na 

modalidade de licenciamento ambiental LAS-RAS, ou seja, de forma simplificada: 

 

 

 

  

Em suma, tem-se que (i) o aterro sanitário atualmente está operando sem 

Licença de Operação, mas o citado TAC, assinado em 29.09.2020 e vigente até 

setembro/2022, autoriza o seu funcionamento, e (ii) a regularização do licenciamento 

ambiental está sendo realizada de forma simplificada, em âmbito municipal. 

 

Ocorre que, por meio do Edital ora impugnado, o CONVALE está 

realizando concorrência pública para, entre outras finalidades, promover a concessão da 

prestação do serviço de destinação de parte dos Resíduos Sólidos Urbanos dos municípios 

que o integram em consórcio. Nesse processo, o órgão licitante está prevendo como local 

de destinação final dos resíduos dos municípios que compõem o CONVALE o aterro 

municipal de Uberaba; ou seja, o aterro em questão se tornará um aterro regional, 

afastando completamente qualquer hipótese de licenciamento pelo município. 

 

A Impugnante demonstrará, nas linhas a seguir, que, tanto a operação do 

aterro, quanto o processo de renovação de licenciamento, estão totalmente irregulares. 

 

 



III.1.1 – DA IRREGULARIDADE NO FUNCIONAMENTO DO ATERRO DE 

UBERABA SEM LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO: O TAC FIRMADO 

NÃO AUTORIZA A OPERAÇÃO DO ATERRO 

 

O Termo de Ajustamento de Conduta e o Licenciamento ambiental 

possuem objetivos/finalidades distintos no ordenamento jurídico. 

 

O Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC) tem previsão na 

Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), sendo disciplinado pelo seu § 6º do art. 5º1, 

e tem como objetivo/finalidade readequar a conduta do degradador ou potencial 

degradador ao ordenamento jurídico vigente, a fim de afastar o risco de dano e/ou 

recompor aqueles já ocorridos, não podendo o órgão público que assina o citado 

instrumento deixar de adotar todas as providências tendentes ao efetivo e integral 

resguardo do meio ambiente2. 

 

Já o Licenciamento Ambiental é instrumento preventivo de análise dos 

empreendimentos e atividades potencial e efetivamente degradadores ou poluidores, 

à luz da necessidade de proteção do meio ambiente, de acordo com a lei. No processo 

de licenciamento pelos órgãos e entidades de controle ambiental, discutem-se todas as 

questões relativas ao uso dos recursos naturais, à poluição e à degradação ambiental, 

assim como as medidas compensatórias e mitigadoras dos impactos identificados como 

passíveis de ocorrer3. 

 

O Licenciamento Ambiental é elencado como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente, nos termos do art. 9º, inc. IV, da Lei 6.938/1981:  

 

“São instrumentos da política Nacional do Meio Ambiente:  

                                                           
1 Art. 5º - A ação principal e a cautelar poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela União, pelos 
Estados e Municípios. Poderão também ser propostas por autarquia, empresa pública, fundação, 
sociedade de economia mista ou por associação que: (...) § 6º - Os órgãos públicos legitimados poderão 
tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante 
cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. 
 
2 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. São Paulo: 
Editora dos Tribunais, 2003.p.72. 
 
3 GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito Ambiental. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.p. 405. 



(...) 

IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras”.  

  

A Resolução do CONAMA nº 237/97 define no art. 1º, inciso I, o que é 

Licenciamento Ambiental: 

  

Art. 1º, (...) 

I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação 

e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

daqueles degradação ambiental, considerando as disposições legais e 

regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 

 

Acerca do Licenciamento, explica Bechara4: 

 

Trata-se de típico instrumento de prevenção de danos ambientais, visto 

que é nesse procedimento que o órgão ambiental licenciador verifica a 

natureza, dimensão e impactos (positivos e negativos) de um 

empreendimento potencialmente poluidor, antes mesmo seja ele instalado 

e, a partir de tais constatações, condiciona o exercício da atividade ao 

atendimento de inúmeros requisitos (chamados de condicionantes) aptos 

a eliminarem ou reduzirem tanto quanto possível os impactos ambientais 

negativos. Em poucas palavras, o licenciamento ambiental enquadra o 

empreendimento na legislação ambiental para força-lo a se desenvolver 

dentro dos padrões preestabelecidos, sem gerar lesões irremediáveis e 

intoleráveis ao ambiente e à coletividade. 

 

                                                           
4 BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional das Unidades de 
Conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009. p. 82 



Reconhecendo o valor e a necessidade do Licenciamento Ambiental, o 

legislador pátrio entendeu por bem tipificar sua falta como crime. Eis o teor do art. 60 da 

Lei nº 9.605/1998:  

 

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer 

parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços 

potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos 

ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e 

regulamentares pertinentes.  

 

Acerca dessa questão, explica a doutrinadora Erika Bechara5 que “a 

relevância do licenciamento ambiental foi bem captada pela Lei dos Crimes Ambientais, 

que tipificou a falta de licença ambiental, nas hipóteses exigíveis, como crime 

ambiental”. 

 

A diferença entre os institutos é nítida: o Licenciamento Ambiental tem 

por finalidade prevenir que o dano ocorra; o TAC, por sua vez, verifica-se depois da 

ocorrência do dano. 

 

Assim, enquanto o Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade 

readequar a conduta do degradador ou potencial degradador ao ordenamento jurídico 

vigente, o Licenciamento Ambiental é instrumento preventivo e tem por finalidade a 

análise dos empreendimentos e atividades potencial e efetivamente degradadoras ou 

poluidoras, à luz da necessidade de proteção do ambiente. Ou seja, TAC não é Licença 

Ambiental e não pode autorizar o funcionamento de atividades ou 

empreendimentos. 

 

O Poder Judiciário já se manifestou expressamente sobre a questão. Em 

ação na qual determinada empresa alegava que não poderia ser multada por falta de 

licença ambiental para operar, uma vez que tinha formalizado TAC com o órgão 

ambiental respectivo, o TJPR se manifestou em julgado assim ementado: 

 

                                                           
5 Idem 4 



APELAÇÃO CÍVEL  AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO 

AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

JULGADA IMPROCEDENTE  AUTO DE INFRAÇÃO GERADO EM 

DECORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO  A 

EXISTÊNCIA DE TAC NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE 

LICENÇA DE OPERAÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 70 DA LEI FEDERAL Nº 

9.605/98 E DO ART. 44 DO DECRETO FEDERAL Nº 3.179/99  

DESCABIMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO FUNDAMENTADO  

CERCEAMENTO DE DEFESA  NÃO CONFIGURAÇÃO - MULTA 

DEVIDAMENTE APLICADA  RESPONSABILIDADE OBJETIVA  

ARTIGO 14 DA LEI 6.938/81 - DESNECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DE CULPA  DANO COMPROVADO  EMPRESA QUE 

OPERA (Apelação Cível nº 682.754-7- Curitiba) CONTÊINERES - 

TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE  APLICAÇÃO  MULTA MANTIDA 

- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 

(TJPR - 4ª C. Cível - AC - 682754-7 - Curitiba - Rel.: 

DESEMBARGADORA LELIA SAMARDÃ MONTEIRO NEGRAO 

GIACOMET - Unânime - J. 15.02.2011)  

 

Recentemente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais declarou a inconstitucionalidade de trecho da Lei Estadual nº 7.772/80, a qual 

permitia o afastamento da pena de suspensão das atividades a empreendimentos que, 

operando sem licença ambiental, haviam celebrado TAC. 

 

Conforme a decisão colegiada, ao prever que a suspensão das atividades 

potencialmente lesivas ao meio ambiente, exercidas sem a necessária licença ambiental, 

poderia ser afastada a partir da celebração de TAC, o Estado mineiro afrontou o arcabouço 

normativo genérico criado pela União. 

 

Destacou o relator, Desembargador Corrêa Junior: 

 

"A lei estadual, ao pretender o afastamento da penalidade de interdição 

da atividade irregular pela mera assinatura de TAC, viabilizou a 



continuidade do empreendimento, à míngua do respectivo 

licenciamento, o que contraria a legislação federal, na medida em que 

esta prevê, como descrito alhures, a aplicação das medidas notadamente 

mais gravosas, as quais, "data venia", não podem ser elididas ou 

substituídas - ainda que temporariamente." 

 

Assim, entendeu o Órgão Especial do TJ/MG pela inconstitucionalidade 

do trecho da lei estadual que autorizava o funcionamento de empreendimento antes 

mesmo de sua regularização “apenas” porque havia um TAC celebrado que autorizava a 

sua operação, nos seguintes termos: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 

COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO E DO ESTADO PARA 

LEGISLAREM SOBRE DANOS AO MEIO AMBIENTE - 

COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA EDITAR NORMAS GERAIS - 

COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO ESTADO PARA EDITAR 

NORMAS QUE ATENDAM ÀS PECULIARIDADES REGIONAIS - 

SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA DAS NORMAS ESTADUAIS EM 

RELAÇÃO ÀS NORMAS FEDERAIS - LEI ESTADUAL N. 7.772/1980 

- ARTIGO 16, §9º - PENALIDADE DE SUSPENSÃO DAS 

ATIVIDADES EXERCIDAS À MÍNGUA DE LICENÇA AMBIENTAL 

- POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES A 

PARTIR DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA - AFRONTA À NORMATIZAÇÃO FEDERAL - LEI N. 

9.605/98 - INCONSTITUCIONALIDADE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 

10, XV, "H", DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - PEDIDO JULGADO 

PROCEDENTE - A arguição da invalidade da norma estadual, em virtude 

de possível afronta à normatização geral erigida pela União, ainda que 

demande inevitavelmente a análise do teor da legislação federal, pode ser 

objeto de apreciação jurisdicional no âmbito da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, tendo em vista que a afronta constitucional 

aventada tangencia o desrespeito à repartição de competência estabelecida 

na Carta Constitucional do Estado e atrai a inquinação de verdadeira 

inconstitucionalidade. - Nos termos do artigo 10, XV, "h", da Constituição 



do Estado de Minas Gerais, compete ao Estado legislar, concorrentemente 

com a União, sobre a responsabilidade por dano ao meio ambiente. - Em 

se tratando de competência concorrente, compete à União a edição de 

normas gerais e aos Estados a edição suplementar de normas que atendam 

às peculiaridades regionais, sem que haja a afronta estadual às diretrizes 

federais, sob pena de inconstitucionalidade em seu aspecto formal. - Ao 

prever o Estado de Minas Gerais que a suspensão das atividades 

potencialmente lesivas ao meio ambiente, exercidas sem a necessária 

licença ambiental, poderá ser afastada a partir da celebração de 

Termo de Ajustamento de Conduta (art. 16, §9º, da Lei n. 7.772/80), 

afrontou o arcabouço normativo genérico erigido pela União, que 

estabelece expressamente que, no caso de inobservância às prescrições 

regulamentares, deve ser cominada a sanção de suspensão das atividades. 

- Padece de inconstitucionalidade a parte final do §9º, do artigo 16, da Lei 

Estadual n. 7.772/80 - "ou firme termo de ajustamento de conduta com o 

órgão ambiental, com as condições e prazos para funcionamento do 

empreendimento até a sua regularização" -, por invasão da seara 

competencial da União, em franca violação ao artigo 10, XV, "h", da 

Constituição Estadual. - Pedido julgado procedente. AÇÃO DIRETA 

INCONST Nº 1.0000.20.589108-8/000 - COMARCA DE BELO 

HORIZONTE - REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE 

JUSTIÇA - REQUERIDO(A)(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS, PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

Logo, não resta qualquer dúvida de que o aterro de Uberaba está operando 

irregularmente, tendo em vista que não possui licença ambiental de operação, mas um 

mero TAC que, como visto acima, não pode, em hipótese alguma, substituir a Licença. 

 

 
III.1.2 – DA IRREGULARIDADE DO LICENCIAMENTO DO ATERRO DE 

UBERABA PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO 

 

A Lei Complementar nº 140/11 fixou normas para a cooperação entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas relativas 



à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, 

estabelecendo os parâmetros sobre a competência dos entes federativos para o 

licenciamento ambiental. 

 

Nos termos da Lei Complementar nº 140/11, compete ao município o 

licenciamento das atividades: (i) que causam ou possam causar impacto ambiental de 

âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio 

Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; 

ou (ii) localizadas em Unidades de Conservação instituídas pelo Município, exceto em 

Áreas de Proteção Ambiental (APAs). 

 

A referida Lei Complementar ainda autoriza ao município: (i) a supressão 

e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas 

municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs); e (ii) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e 

formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, 

pelo Município.  

 

Vejamos o texto do artigo 9º da LC 140/2011: 

 

Art. 9o - São ações administrativas dos Municípios:  

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas 

nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das 

atividades ou empreendimentos:  

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, 

conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de 

Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 

natureza da atividade; ou  

b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, 

exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);  

XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas 

nesta Lei Complementar, aprovar:  



a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 

sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação 

instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs); e  

b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações 

sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, 

ambientalmente, pelo Município.  

 

Nos termos da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro 

de 20176 - norma estadual regulamentadora prevista na letra “a” do artigo 9º da LC nº 

140/11, acima mencionada -, estão sujeitas ao licenciamento ambiental em âmbito 

estadual as atividades e empreendimentos listados conforme os critérios de potencial 

poluidor/degradador, de porte e de localização, cujo enquadramento seja definido nas 

classes 1 a 6 previstas nos anexos daquele instrumento: 

 

Art. 2º – Estão sujeitos ao licenciamento ambiental no âmbito estadual 

as atividades e empreendimentos listados conforme critérios de potencial 

poluidor/degradador, porte e de localização, cujo enquadramento seja 

definido nas classes 1 a 6. 

 

Aterros sanitários, inclusive aterro de pequeno porte, estão apontados na 

“Listagem E – Atividades de Infraestrutura” da Tabela 1 do Anexo Único da Deliberação 

Normativa COPAM nº 217/2017, o que, independentemente da classe (de 1 a 6), sujeita 

ao licenciamento ambiental em âmbito estadual as seguintes atividades: 

 

Tabela 1 do Anexo Único 

LISTAGEM E – ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA 

 

                                                           
6 Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios 
locacionais a serem utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental de 
empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais no Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. 
 



 

 

Entretanto, verifica-se da tabela abaixo, extraída do Plano Intermunicipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos municípios do CONVALE, que a 

capacidade total do aterro de Uberaba é de 3.032.841.00M3: 

 

 

 

A capacidade acima é corroborada pelo Relatório de Estudos de 

Engenharia e Afins realizado para estruturação da concessão do sistema de gestão de 

resíduos sólidos urbanos do CONVALE no âmbito do contrato Caixa nº 13.904/2018 

(também Anexo ao Edital aqui discutido), que apresenta uma estimativa ainda maior de 

metros cúbicos no aterro de Uberaba para os próximos 10 anos: 

 



 

 

Assim, nos termos do artigo 5º, bem assim Tabelas 1 e 2 do Anexo Único 

da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017, o Aterro de Uberaba é qualificado como 

de GRANDE PORTE, sendo considerado, ainda, como um GRANDE POTENCIAL 

POLUIDOR/DEGRADADOR: 

 

Art. 5º – O enquadramento dos empreendimentos e atividades em classes 

se dará conforme matriz de conjugação do potencial poluidor/degradador 

e do porte dispostas na Tabela 2 do Anexo Único desta Deliberação 

Normativa. 

 

Tabela 1 do Anexo Único 

LISTAGEM E – ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA 

 

 

 



 

 

Assim, considerando o disposto na Deliberação Normativa COPAM nº 

217/2017, não há que se falar em licenciamento municipal do aterro de Uberaba, o qual, 

mesmo que fosse concedido pela municipalidade, seria nulo de pleno direito, porquanto 

violador da citada Deliberação do COPAM. 

 

 

III.1.3 – DA IRREGULARIDADE DO LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO DO 

ATERRO DE UBERABA 

 

Além de não ser admitido o licenciamento ambiental diretamente pelo 

Município, necessário observar ainda que, conforme se depreende da leitura do TAC 

firmado em 29/09/2020, a regularização ambiental do aterro está sendo realizada através 

do processo administrativo On-Line nº 196/2020 na modalidade de Licenciamento 

Ambiental Simplificado (LAS-RAS) – frise-se: de forma simplificada.  

 

Confira-se o trecho do TAC do qual se extrai essa informação: 

 

 

 

Ocorre que a utilização do licenciamento simplificado para um aterro 

sanitário do porte do Aterro de Uberaba também contraria a Deliberação Normativa 

Copam nº 217, de 06 de dezembro de 2017, norma regulamentadora prevista na letra “a” 

do artigo 9º da LC nº 140/11. 

 



Isso porque, nos termos da citada Deliberação, o licenciamento7 para um 

aterro sanitário com as características do Aterro de Uberaba deve ocorrer através da 

modalidade Licenciamento Ambiental Trifásico (LAT), tendo em vista tratar-se de um 

aterro de grande porte.  

 

Conforme se verifica pela Tabela abaixo, extraída da supracitada 

Deliberação Normativa Copam nº 217, e considerando também os esclarecimentos feitos 

no tópico imediatamente acima, o Aterro de Uberaba está enquadrado na CLASSE POR 

PORTE E POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR8 de nº 6 e CRITÉRIOS 

LOCACIONAIS DE ENQUADRAMENTO9 de nº 1 e 2. 

 

Confira-se a Tabela 3 da Deliberação Normativa Copam nº 217, de 06 de 

dezembro de 2017: 

 

 

 
Em suma: a modalidade pela qual se está realizando a regularização do 

Aterro de Uberaba (LAS-RAS) é inadmissível para um aterro com as suas características, 

                                                           
7 As modalidades de licenciamento serão estabelecidas através da matriz de conjugação de classe e 
critérios locacionais de enquadramento, conforme Tabela 3 da Deliberação Normativa Copam nº 217, de 
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9 Os critérios locacionais de enquadramento serão estabelecidos conforme a Tabela 4 da Deliberação 
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só sendo possível que tal regularização ocorra por meio do Licenciamento Ambiental 

Trifásico.  

 

 

III.2 – AUSÊNCIA DE LICENÇA OU DIRETRIZ 

 

Necessário ressaltar que, dentre os serviços que são objeto da licitação aqui 

impugnada, está prevista a operação do Aterro de Uberaba, bem como a implantação de 

outro Aterro quando do término da vida útil daquele, além de outras unidades de manejo 

de resíduos. 

 

Contudo, além de a ausência de licenciamento do Aterro de Uberaba 

constituir motivo mais do que suficiente para inviabilizar o prosseguimento da presente 

licitação, conforme será melhor detalhado no presente capítulo, a previsão editalícia de 

implantação de um novo Aterro pela concessionária é igualmente violadora das normas 

que regulamentam as contratações pelo Poder Público.  

 

Isso porque, da simples leitura do Edital, constata-se a ausência de 

qualquer diretriz quanto à implantação do citado novo aterro. Isto é: o Poder 

Concedente não detalha e nem muito menos explica como deve ocorrer o estabelecimento 

desse novo empreendimento, além dos demais empreendimentos de manejo de resíduos. 

Não há previsão alguma acerca do procedimento, prazos, forma de execução, obtenção 

de licenciamento e autorizações ou qualquer outra diretriz que deva ser seguida pela 

licitante vencedora do certame. 

 

Diante da ausência de informações mínimas sobre a prestação dos serviços 

pretendidos, em especial quanto à criação de um novo aterro e novas unidades de manejo, 

pela Concessionária, tem-se a impossibilidade de a presente licitação ter prosseguimento. 

 

 

III.2.1 – EXISTÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO PRÉ 

REQUISITO PARA A REALIZAÇÃO DE CONCESSÃO PÚBLICA DE 

ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO 

 



A existência de diretrizes ou Licença Ambiental de Operação é condição 

de validade do certame. Ou seja, sem a licença de operação o Edital da presente licitação 

não deveria ter sequer sido publicado. 

 

A regra da necessidade de licenciamento está confirmada na lei 

11.079/2004 no inciso VII do artigo 10: 

 

“Art. 10. A contratação de parceria público-privada será precedida de 

licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo 

licitatório condicionada a: 

... 

VII – licença ambiental prévia ou expedição das diretrizes para o 

licenciamento ambiental do empreendimento, na forma do regulamento, 

sempre que o objeto do contrato exigir.” 

 

 

A imposição legal decorre da conjugação (i) do “caput” do inc. IX do art. 

6º c/c inc. VII do art. 12 da Lei Federal nº 8.666/93; (ii) da Resolução CONAMA nº 

237/97; (iii) da Resolução CONAMA nº 005/88; (iv) do Decreto Estadual nº 42.159/09 e 

(v) da Resolução CONEMA nº 04/2008. 

 

Nesse sentido, o projeto básico é o conjunto de elementos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou o serviço, ou o 

complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações 

dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do 

custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, conforme inciso IX do 

artigo 6º da Lei nº 8.666/93 com abaixo transcrito: 

 

“Art. 6º - Para os fins desta Lei, considera-se: 

(...) 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 

complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base 



nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 

seguintes elementos:” 

 

A Lei nº 8.666/93, de fato, não define o que significa adequado tratamento 

do impacto ambiental do empreendimento. Nem deveria, pois tal tarefa cabe ao Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, que tem, entre suas funções, deliberar sobre 

normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

essencial à sadia qualidade de vida. 

 

 Na sua seara normativa, visando regulamentar o artigo 10 da Lei 6.938/81, 

que dispõe sobre a política nacional de meio ambiente e estabelece as definições, as 

responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e a implementação 

da avaliação de impactos ambientais, o CONAMA editou a Resolução nº 01/86, que, no 

caput do artigo 2º, reafirma que o licenciamento de atividades modificadoras do meio 

ambiente depende da elaboração de estudos de impactos ambientais que deverão ser 

submetidos à apreciação do órgão ambiental competente: 

 

Art. 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e 

respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à 

aprovação do órgão estadual competente, e da Secretaria Especial do 

Meio Ambiente – SEMA em caráter supletivo, o licenciamento de 

atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

 

 A apreciação do órgão ambiental ocorre na forma estabelecida pelo art. 

10 da Resolução CONAMA nº 237/97, que prevê, entre outras, a análise de documentos, 

projetos e estudos ambientais, a realização de audiências públicas e a emissão de parecer 

técnico conclusivo: 

 

Art. 10 - O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às 

seguintes etapas: 



I - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do 

empreendedor, dos documentos, projetos e estudos ambientais, 

necessários ao início do processo de licenciamento correspondente à 

licença a ser requerida; 

II - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado 

dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a 

devida publicidade; 

III - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, 

dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a 

realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 

IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em 

decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais 

apresentados, quando couber, podendo haver a reiteração da mesma 

solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido 

satisfatórios; 

V - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 

pertinente; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão 

ambiental competente, decorrentes de audiências públicas, quando 

couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os 

esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 

jurídico; 

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a 

devida publicidade. 

§ 1º - No procedimento de licenciamento ambiental deverá constar, 

obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o 

local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com 

a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e, quando for o caso, a 

autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da água, 

emitidas pelos órgãos competentes. 

§ 2º - No caso de empreendimentos e atividades sujeitos ao estudo de 

impacto ambiental - EIA, se verificada a necessidade de nova 



complementação em decorrência de esclarecimentos já prestados, 

conforme incisos IV e VI, o órgão ambiental competente, mediante decisão 

motivada e com a participação do empreendedor, poderá formular novo 

pedido de complementação. 

 

 Portanto, como se vê, o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento previsto no art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 se dá conforme previsto 

na legislação ambiental, especialmente as Resoluções CONAMA nºs 01/86 e 237/97. 

 

 A confirmação do argumento de que a licença prévia deve anteceder o 

projeto básico está nas previsões legais contidas nas citadas Resoluções: 

 

i. na alínea “a” do inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666/93 que dispõe 

que o projeto básico deve trazer o desenvolvimento da solução escolhida 

de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus 

elementos constitutivos com clareza: 

 

Art. 6º - Para os fins desta Lei, considera-se: 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com 

nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou 

complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base 

nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a 

viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do 

empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 

definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 

seguintes elementos: 

ii. no inciso VII do artigo 12 da Lei nº 8.666/93 que dispõe que os 

projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão 

considerados principalmente os impactos ambientais: 

 

Art. 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços 

serão considerados principalmente os seguintes requisitos: 

(...) 

VII - impacto ambiental. 



 

  Ora, a solução (escolhida para o empreendimento) somente é definida na 

licença prévia como bem se vislumbra da definição legal contida no incido I do artigo 8º 

da resolução CONAMA 01/86: 

 

Art. 8º - O Poder Público, no exercício de sua competência de controle, 

expedirá as seguintes licenças: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento 

do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, 

atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos 

e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 

implementação; 

 

 Assim, o elemento ambiental, que deve figurar entre os elementos 

constitutivos do projeto básico, materializado nos planos e programas ambientais a serem 

implementados pelo empreendedor de forma a tornar o empreendimento sustentável 

ambientalmente, somente é definido na licença prévia. 

  

 Essas características do projeto básico impossibilitam que ele seja feito 

antes da licença prévia, haja vista aquela licença ser, como já mencionado, o primeiro 

alvará adquirido pelo empreendedor, com a aprovação da localização, da concepção e da 

viabilidade ambiental do empreendimento (Resolução CONAMA nº 237/97, inciso I, art. 

8º). 

 

 Do contrário, haveria a possibilidade de o projeto básico ter que ser 

alterado com a aquisição da licença prévia, caso essa autorização venha a estabelecer 

localização ou concepção diferente daquelas adotadas no projeto básico elaborado 

indevidamente. Nesses casos, o gestor provavelmente terá que incorrer em despesas 

extras com alterações no projeto básico, o que acarretaria prejuízos ao erário e faria o 

gestor público incidir em improbidade administrativa. 

 

 Há também as hipóteses de prejuízos em caso de um projeto básico 

elaborado antes da licença prévia para a confecção do projeto executivo, ou da realização 

da licitação. Nesta Hipótese, também, eventuais alterações nas características do 



empreendimento decorrentes da aprovação da licença prévia certamente vão acarretar 

novas despesas com a repactuação de contratos, gerando prejuízos ao erário, incidindo o 

gestor público em improbidade administrativa se assim procedesse. 

 

 Dessa argumentação, depreende-se que o projeto básico deve ser feito 

depois da obtenção da licença prévia pelo empreendedor. Assim, evitam-se desperdícios 

de recursos públicos com eventuais alterações nos projetos básico e executivo e em 

consequentes repactuações de contratos, “in casu”, do contrato da parceria público 

privada objeto da concorrência pública ora impugnada. Não se pode deixar de destacar 

que o aterro já havia sido construído, e que sua construção também pressupõe prévio 

licenciamento. Destaca-se que o aterro foi construído para realizar a disposição dos 

resíduos gerados pelo município de Uberaba, portanto, prescindia do licenciamento para 

sua instalação e operação, o que foi feito em desacordo à regulação de regência que indica 

ser prerrogativa do Estado promover estas licenças. 

 

 Não se vislumbra óbice a que o projeto básico seja feito 

concomitantemente às gestões para a obtenção da licença prévia, desde que a sua 

finalização ocorra depois de a licença prévia haver sido concedida. 

 

 O art. 7º da Lei nº 8.666/93 estabelece a nulidade dos atos ou contratos 

realizados em desacordo com a seguinte sequência: projeto básico; projeto executivo; e 

execução das obras e serviços. Portanto, o descumprimento dessa ordem enseja a nulidade 

da licitação: 

 

Art. 7º - As licitações para a execução de obras e para a prestação de 

serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte 

seqüência: 

I - projeto básico; 

II - projeto executivo; 

III - execução das obras e serviços. 

§ 1º - A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da 

conclusão e aprovação, pela autoridade competente, dos trabalhos 

relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual 



poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e 

serviços, desde que também autorizado pela Administração. 

 

 Há somente uma possibilidade de se quebrar essa seqüência: é a realização 

da licitação apenas com o projeto básico, sendo que nesse caso, o projeto executivo pode 

ser desenvolvido concomitantemente à execução das obras (inciso I do § 2º do art. 7º da 

Lei nº 8.666/93). Entretanto, nunca se pode licitar sem o projeto básico. 

 

 Ora, dado que não se pode realizar a licitação sem o projeto básico, pois 

tal procedimento ensejaria a nulidade da licitação, e considerando que o projeto básico 

somente é considerado em conformidade com a Lei nº 8.666/93 se assegurar o adequado 

tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e ainda que o adequado tratamento 

dos impactos ambientais se dê no processo de licenciamento ambiental através da 

concessão, in casu, da licença prévia, é compreensível que a licitação realizada com base 

em projeto básico elaborado antes da licença prévia ou ainda sem projeto básico como é 

o caso em tela pode vir a ensejar a nulidade da licitação. Tal fato caracterizaria, de acordo 

com a legislação vigente, o indício de irregularidade grave. 

 

A questão é pacífica no Tribunal de Contas da União – TCU que considera 

essencial e vinculante o licenciamento prévio à licitação e irregularidade grave sua falta, 

como se depreende dos sumários e acórdãos abaixo transcritos: 

 

ACÓRDÃO 615/2004 - Segunda Câmara - TCU 

1.Processo nº 012.014/2003-3 

2. Grupo: I - Classe de Assunto: III - Relatório de Auditoria. 

3. Responsável: Francisco Jácome Sarmento (CPF 441.655.794-91) e 

Marilo Costa (CPF 082.021.254-72). 

4. Órgão: Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e Minerais do Estado da Paraíba. 

5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 

6. Representante do Ministério Público: não atuou. 

7. Unidade Técnica: SECEX/PB. 

8. Advogado constituído nos autos: não há. 

9. Acórdão: 



Vistos, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria 

realizada pela Secretaria de Controle Externo da Paraíba na Secretaria 

Extraordinária do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais do 

Estado da Paraíba, SEMARH. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 

Sessão da 2ª Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos senhores 

Francisco Jácome Sarmento (CPF 441.655.794-91) e Marilo Costa (CPF 

082.021.254-72); 

9.2. determinar à Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba que adote as providências 

necessárias junto à Superintendência de Administração do Meio Ambiente 

da Paraíba para obtenção das licenças de instalação e de operação, 

relativamente às barragens de Bruscas e Tavares, concluídas em 

30/12/2002 e 25/11/2002, respectivamente, e da licença de operação, 

relativamente à barragem de Camará, concluída em 30/06/2002, 

conforme exigido no art. 8° da Resolução CONAMA n° 237/97, e que, 

quando da execução de obras custeadas com recursos federais, observe 

rigorosamente os seguintes procedimentos: 

9.2.1. faça constar dos respectivos editais de licitação o limite para 

pagamento de instalação e mobilização de obras e serviços, além do 

critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme previsto 

no artigo 40, incisos X e XIII, da Lei 8.666/93; 

9.2.2. faça acompanhar do orçamento base da obra as respectivas 

planilhas de preços que expressem a composição de todos os seus custos 

unitários, inclusive com a composição de BDI e encargos sociais, 

consoante determina o artigo 7°, § 2°, II e art. 40, § 2°, item II, da Lei n° 

8.666/93; 

9.2.3. exija dos licitantes a apresentação das composições de todos os 

preços unitários, e a composição do BDI de todos os licitantes, conforme 

determinado no art. 7º, § 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 

9.2.4. atente, na elaboração do projeto básico, para o disposto no art. 6°, 

item IX, da Lei n° 8.666/93, em especial aos requisitos previstos nas 

alíneas “a”, “b” do referido artigo, de modo a se evitar alterações 



significativas nos projetos, com descaracterização da obra inicialmente 

planejada, a exemplo das ocorrências verificadas na Barragem de 

Camará, bem como faça constar a identificação do autor do projeto e a 

aprovação pela autoridade competente, conforme previsto no art. 7° , § 

2°, I, da mesma lei; 

9.2.5. providencie tempestivamente a obtenção da licença prévia dos 

empreendimentos, prevista no art. 8°, inciso I, da Resolução CONAMA 

n° 237/97, antes mesmo da elaboração do projeto básico das obras, ante 

o disposto no art. 12, item VII, da Lei n° 8.666/93; 

9.2.6. providencie tempestivamente a obtenção das licenças de operação 

e de instalação, antes da conclusão das obras, consoante determina as 

Resoluções CONAMA n°s 06/87 e 237/97; 

9.2.7. providencie tempestivamente os estudos de viabilidade das obras 

anteriormente ao início das licitações, consoante determina o art. 6°, item 

IX, da Lei n° 8.666/93; 

9.2.8. solicite previamente, quando da celebração de aditivos contratuais 

que resultem em acréscimo financeiro do contrato, a autorização do órgão 

concedente do convênio, nos termos do art. 15 da Instrução Normativa 

STN n° 01/97; 

9.2.9. justifique previamente, quando da necessidade de alterações nos 

quantitativos das obras realizadas, as alterações a serem feitas, antes da 

celebração do aditivo contratual, motivando os atos praticados, conforme 

estabelece o art. 50 da Lei n° 9.784/99; 

9.2.10. não inclua nos editais das licitações e nos contratos celebrados 

cláusulas prevendo a hipótese de sub-rogação, nos termos da Decisão n° 

420/2002 - Plenário e do Acórdão 1108/2003 - Plenário; 

9.2.11. mantenha arquivado na obra o diário de ocorrência, atualizado e 

de fácil acesso para a equipe de fiscalização; 

9.2.12. exija dos contratantes a atualização do ART no CREA a cada 

aditivo de valor firmado, de forma a manter atualização junto ao CREA, 

nos termos da Resolução CONFEA n° 425, de 18/12/98. 

9.3. informar à Secretaria Extraordinária do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e Minerais da Paraíba que o Tribunal de Contas da 



União, pelo Acórdão 516/2003 - Plenário - TCU, firmou entendimento 

de que é irregularidade grave: 

9.3.1. a contratação de obras com base em projeto básico elaborado sem 

a existência da licença prévia, conforme art. 2º, § 2º, inciso I, e art. 12, 

ambos da Lei 8.666/93 c/c o art. 8º, inciso I, da Resolução Conama 

237/97; 

9.3.2. o início de obras sem a devida licença de instalação, bem como o 

início das operações do empreendimento sem a licença de operação com 

base nas Resoluções Conama 237/97 e 06/87. 

10. Ata nº 14/2004 - Segunda Câmara 

11. Data da Sessão: 22/4/2004 - Ordinária 

12. Especificação do quórum: 

12.1. Ministros presentes: Adylson Motta (Presidente), Ubiratan Aguiar, 

Benjamin Zymler (Relator) e o Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da 

Rocha. 

 

 

ACÓRDÃO 516/2003 - Plenário - TCU 

1. Processo nº TC 015.144/2002-3 (c/ um volume) 

2. Grupo: I; Classe de Assunto: V - Relatório de Auditoria 

3. Órgãos: Ministério de Minas e Energia, Ministério da Integração 

Nacional, Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Transportes, 

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba - CODEVASF, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 

4. Interessado: Congresso Nacional 

5. Relator: Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha 

6. Representante do Ministério Público: não atuou 

7. Unidade Técnica: Secob 

8. Advogado constituído nos autos: não há 

9. Acórdão: 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do relatório da auditoria 

realizada com o objetivo de definir indicadores de gestão ambiental com 



vistas à atender determinação contida na Decisão nº 1.052/2001 - 

Plenário - TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da 

União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, 

em: 

9.1. determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA que: 

9.1.1. com fundamento no art. 3º da Lei nº 8.443/92, c/c o art. 16, inciso 

II, alínea “c”, da IN/TCU nº 12/96, faça constar, na prestação de contas 

anual da entidade, os seguintes indicadores: 

9.1.1.1. número de licenças ambientais concedidas após o prazo máximo 

destinado à sua análise, em desacordo com a determinação legal; 

9.1.1.2. número de empreendimentos licenciados pelo Ibama anualmente; 

9.1.1.3. empreendimentos vinculados a órgãos e entidades federais que 

foram sujeitos a multas, autos de infração, embargos e outras punições 

aplicadas pelo Ibama, decorrentes do descumprimento das normas de 

licenciamento ambiental, discriminando-se o tipo da penalidade, bem 

como o valor total relativo às multas; 

9.1.2. no uso da competência prevista no art. 8º, inciso I, da Lei nº 

6.938/81, proponha ao Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA 

medidas relativas ao estabelecimento da obrigatoriedade de os órgãos 

estaduais de meio ambiente comunicarem ao Ibama, sempre que 

receberem solicitações de licença prévia de obras custeadas com recursos 

federais; 

9.2. determinar à Segecex que: 

9.2.1. coordene a elaboração de um Projeto de Instrução Normativa com 

vistas a alterar a IN/TCU nº 12/96, para incluir em seu texto os 

indicadores ambientais tratados no presente processo, que devem integrar 

os relatórios de gestão, os quais são parte integrante das tomadas e 

prestações de contas ordinárias de órgãos e entidades da Administração; 

9.2.2. inclua, nos roteiros de auditoria disponibilizados na intranet do 

Tribunal, especificamente na página da Secob, orientações que permitam 

às equipes de auditoria, quando em fiscalização de obras, verificarem se 

o licenciamento das obras federais está atendendo às etapas obrigatórias 

do licenciamento e está tramitando na instância correta, conforme 



prescreve a Resolução Conama nº 237/97, bem como o resumo da 

seqüência de etapas dos processos de licenciamento ambiental e do 

processo licitatório; 

9.2.3. inclua no Fiscobras, como indício de irregularidade grave, as 

seguintes ocorrências: 

9.2.3.1. a contratação de obras com base em projeto básico elaborado 

sem a existência da licença prévia, conforme art. 2º, § 2º, inciso I e art. 

12, ambos da Lei nº 8.666/93 c/c o art. 8º, inciso I, da Resolução Conama 

nº 237/97; 

9.2.3.2. o início de obras sem a devida licença de instalação, bem como 

o início das operações do empreendimento sem a licença de operação 

com base nas Resoluções Conama nº 237/97 e 06/87; 

9.3. determinar à Secob que, após as comunicações pertinentes, 

encaminhe os presentes autos à Segecex, para subsidiar a providência 

alvitrada no item 9.2.1 precedente; 

9.4. arquivar o presente processo, após a implementação das medidas 

aqui determinadas. 

10. Ata nº 17/2003 - Plenário 

11. Data da Sessão: 14/5/2003 - Ordinária 

12. Especificação do quorum: 

12.1. Ministros presentes: Valmir Campelo (Presidente), Marcos Vinicios 

Vilaça, Humberto Guimarães Souto, Adylson Motta, Walton Alencar 

Rodrigues, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar e os Ministros-

Substitutos Lincoln Magalhães da Rocha (Relator) e Augusto Sherman 

Cavalcanti. 

12.2. Auditor presente: Marcos Bemquerer Costa. 

 

 O certame ora impugnado é, sem qualquer dúvida, uma concorrência 

pública na modalidade concessão administrativa, portanto, incidindo sobre ela o art. 31 

da Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995, bem como os arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei n. 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nos exatos termos do disposto no artigo 3º da lei 

11.079/2004, bem como complementarmente na Lei 8.666/93 como a legislação, 

jurisprudência pátria e o próprio edital afirmam. 

 



Sendo assim, tanto o art. 31 da Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995 quanto 

a Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, abordam a necessidade do projeto básico. 

Confira-se: 

 

Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995: 

Art. 31. Nas licitações para concessão e permissão de serviços públicos 

ou uso de bem público, os autores ou responsáveis economicamente pelos 

projetos básico ou executivo podem participar, direta ou indiretamente, 

da licitação ou da execução de obras ou serviços. 

 

Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995: 

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: 

... 

XV - nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução 

de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos 

do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as 

garantias exigidas para essa parte específica do contrato, adequadas a 

cada caso e limitadas ao valor da obra;  

 

 Logo, conclui-se que a presente licitação não foge à regra geral das 

licitações no tocante à necessidade de apresentação de projeto básico para a elaboração 

do Edital e que o projeto básico só pode ser elaborado/concluído após o licenciamento da 

atividade que se pretende licitar como exaustivamente demonstrado acima. 

 

Em suma, não havendo diretrizes claras ou prévio licenciamento para os 

serviços licitados no Edital aqui impugnado, inviável o prosseguimento da presente 

licitação.  

 

 

III.3 – MONITORAMENTO DO LIXIVIADO 

 



Quanto ao tema, verifica-se o seguinte item do Caderno de Encargos 

(Anexo I ao Edital): 

 

 

 

Pela citada disposição prevista no Caderno de Encargos, atribuiu-se à 

Concessionária a obrigação de realizar a análise e monitoramento do lixiviado com 

periodicidade estabelecida pelo órgão ambiental. 

 

Ocorre, contudo, que o Caderno de Encargos também estabeleceu 

obrigações e especificações de condicionantes de análises e monitoramentos, o que deve 

gerar inequívoca  incongruência: deve a Concessionária seguir o que restou estabelecido 

no Caderno de Encargos ou o quanto será definido pelo órgão ambiental? 

 

Aqui, nota-se que a ausência de licenciamento regular, demonstrada pela 

Impugnante nas linhas acima, também constitui empecilho ao correto entendimento 

acerca das responsabilidades quanto à análise do lixiviado, tendo em vista que o 

licenciamento define, inclusive, as especificações atinentes a esse tema. 

 

 

III.4 – INCONGRUÊNCIA ENTRE AS PREVISÕES DO EDITAL E AS 

INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS DOCUMENTOS QUE LHE 

ACOMPANHAM 

 

a) Limpeza urbana 

 



Como já mencionado, o objeto da presente licitação é a “exploração e 

prestação dos serviços de coleta, transporte, transbordo e tratamento de resíduos sólidos 

domiciliares (RDO), bem como o de destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos sólidos domiciliares (RDO) e da limpeza urbana (RPU) dos Municípios do 

Convale, mediante delegação feita por contrato de concessão, e atividades correlatas”. 

 

Contudo, analisando a página 12 do “Estudo de Engenharia, Logística e 

Afins”, um dos anexos do Edital, constata-se que “Os serviços incluídos contemplam a 

coleta, transporte e disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) e não 

inclui os serviços de conservação urbana como varrição, poda e capina de logradouros 

públicos.” 

 

Verifica-se, portanto, que, enquanto o Edital prevê expressamente que os 

serviços envolvendo a “limpeza urbana (RPU) dos Municípios do Convale” estão 

englobados no objeto licitado, o seu anexo “Estudo de Engenharia, Logística e Afins”, 

por sua vez, aponta que os resíduos de limpeza urbana (RPU) só serão considerados para 

aqueles municípios que já aderiram e eventuais outros que vierem a aderir aos serviços 

licitados. Todavia, os estudos consideraram que todos os RPUs serão dispostos 

conjuntamente ao RDO. 

 

O texto dos estudos indica que usualmente o RPU já integra os RDO. 

Assim, a Contratada já iniciaria o contrato com a responsabilidade pelo RPU sem ter 

como realizar a cobrança dos valores correlatos, uma vez que são entregues juntamente 

ao RDO: 

 

 

 



Diante dessa clara inconsistência, requer-se seja a presente impugnação 

acolhida, a fim de que a redação do Edital e de todos os documentos que lhe são correlatos 

prevejam, com precisão e objetividade, como se dará, de forma econômica e 

operacionalmente viável, a gestão e manejo dos resíduos. 

 

 

b) Administração do Aterro de Uberaba: faculdade ou obrigação? 

 

Como se sabe, o Edital aqui impugnado tem como fundamento o Contrato 

de Programa nº 010/2020, firmado em 2020 entre os Municípios que integram o Convale. 

 

No referido instrumento, há previsão de que a concessionária que vier a 

ser contratada para a prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação 

final de resíduos para as respectivas municipalidades poderá assumir a administração do 

Aterro de Uberaba. Confira-se o trecho do Contrato de programa: 

 

 

 

Apesar de o Contrato de Programa em questão (que é base necessária e 

autorizativa da licitação, vale frisar) prever expressamente ser uma faculdade da 

Concessionária a administração do Aterro de Uberaba, o Edital, contrariando o 

instrumento que lhe fundamenta, previu que a administração do citado Aterro é uma 

obrigação da Concessionária. 

 

Confira-se o item 3.1.1.3 do Edital: 

 



 

 

Sendo evidente a contradição entre o Contrato de Programa e o Edital, 

afigura-se inviável o prosseguimento da licitação, sendo imperiosa a retificação do 

instrumento convocatório para que ele espelhe exatamente o Contrato de Programa, o 

qual, repita-se, lhe confere fundamento de validade. Havendo tal modificação, necessário 

se fará ainda que as alternativas e condições de operação sejam revistas e apresentadas. 

 

 

c) Transporte dos resíduos: responsabilidade dos Municípios ou da 

Concessionária? 

 

O item 3 do Contrato de Programa prevê que a responsabilidade pelo 

transporte e custos dos resíduos de RPU serão de responsabilidade dos Municípios 

signatários. Confira-se: 

 

 

 



O Edital, por sua vez, prevê expressamente que a atividade de transporte 

do RDO será desempenhada pela Concessionária: 

 

 

 

Complementarmente, os estudos apontam que a coleta e transporte do RPU 

constituem parte da coleta e transporte do RDO: 

 

 

 

De fato, a operação de limpeza urbana, que não é parte das atividades que 

integrarão o contrato em questão, continuará sendo de responsabilidade dos municípios, 

e os resíduos colocados à disposição da coleta regular do RDO. Embora esta opção seja 

mais econômica e ambientalmente adequada, ela conflita com o disposto no edital. 

 

Diante dessa clara incongruência, além da completa falta de lógica na 

eventual separação das atividades de coleta e transporte dos resíduos de RPU (o que só 

impingiria custos maiores à população), impõe-se seja acolhida a presente impugnação, 

a fim de que sejam feitas as necessárias retificações ou esclarecimentos. 



 

 

d) Serviços de RPU: responsabilidade quanto ao pagamento 

 

De acordo com a minuta do Contrato de Concessão anexa ao Edital, tem-

se a previsão de que apenas o Convale, a ARISB e a Concessionária deverão assiná-lo. A 

mesma minuta de contrato estabelece que aos Municípios competirá efetuar os 

pagamentos relativos aos serviços envolvendo os resíduos de RPU. Confira-se: 

 

  

 

 

Entretanto, como mencionado acima, os Municípios não deverão assinar o 

Contrato de Concessão, pois serão representados pelo Convale, órgão vinculado à 

Administração Pública indireta responsável pela Concessão e fiscalização do contrato a 

ser firmado. Se ao CONVALE não foi delegada a gestão do manejo do RPU, não caberia 

ao CONVALE ou ao Concessionário por ele contratado, promover a cobrança 

diretamente aos municípios beneficiados, senão em função de outro contrato a se firmar 

com propósito específico. 

 

Se os Municípios não assinarão diretamente o Contrato de Concessão, o 

qual afirma que os signatários serão apenas Convale, ARISB e Concessionária, não é 

possível atribuir às respectivas municipalidades quaisquer responsabilidades quanto a 

pagamentos por atividades executadas em função de contrato do qual não são parte 

diretamente. 

 



Desta forma, a previsão contratual que estabelece obrigações diretamente 

aos Municípios não se coaduna com o próprio instrumento de contrato. Impõe-se, desta 

forma, reconhecer a imprecisão das previsões constantes tanto no Edital quanto nos 

documentos Anexos, retificando-se as informações para, assim, impedir o 

prosseguimento dos atos administrativos que visam concretizar a presente licitação.  

 

 

e) Valor previsto no Edital vs. Valor previsto no Contrato de Programa 

 

O Contrato de Programa dispõe que, a título de recuperação dos 

investimentos feitos pelo Município de Uberaba no Aterro de Uberaba, deverá a 

Concessionária desembolsar ao citado Município a quantia de 5 milhões de reais, base 

para agosto/2020, devendo ser corrigida pelo IPCA até a data do efetivo pagamento. 

 

Confira-se: 

 

 

 

No Contrato de Concessão anexo ao Edital, todavia, o valor previsto é de 

R$ 6.847.425,55 (seis milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte e 

cinco reais e cinquenta e cinco centavos), mais atualizações.  

 

Vejamos: 

 



 

 

A divergência de informações impede o regular prosseguimento da 

presente licitação. Isso porque, como se nota, não há qualquer explicação para a 

modificação dos valores. Em suma, não há clareza quanto aos motivos que levaram a 

Administração a prever um valor no Contrato de Programa e outro na minuta do Contrato 

de Concessão. Mesmo que se considere que o valor inserido no edital corresponda ao 

valor do Contrato de Programa atualizado até certa data, não se afigura clara tal 

demonstração ou consideração, gerando insegurança quanto ao montante devido. 

 

Além do mais, deve-se aqui novamente repisar que, enquanto o Contrato 

de Programa prevê a possibilidade de a Concessionária utilizar o Aterro de Uberaba, a 

minuta de Contrato de Concessão não prevê tal faculdade. 

 

 

III.5 – QUANTO À MATRIZ DE RISCOS - ANEXO VII DO EDITAL 

 

Vejamos a tabela constante do Anexo VII do Edital, a qual estabeleceu a 

Matriz de Riscos e respectivas responsabilidades das partes envolvidas: 

 



 

 

Em primeiro lugar, imperioso observar que não faz sentido algum atribuir 

à Concessionária a decisão dos municípios de contratar ou não a destinação de RPU (vide 

item 52 da tabela acima), já que se trata de um projeto que visa alcançar a economia de 

escala através da consorciação. A decisão não depende da Concessionária e nem 

tampouco pode ser influenciada por ela, sendo certo que tal atribuição à licitante 

vencedora, se mantida for, configuraria ônus de custos desproporcional e indevidos. 

 

Observe-se, ademais, que, ao longo de todo o Edital está previsto que o 

Município é quem escolherá ou não a contratação dos serviços de RPU. Por outro lado, 

na matriz acima se estabeleceu que o risco decorrente dessa contratação é atribuído à 

Concessionária, despontando inequívoca a incongruência das previsões.  

 

Em segundo lugar, conforme indicado no item 53 da matriz de riscos, 

também não é possível atribuir à Concessionária o risco da variação da proporção das 

economias. Isso porque tal variação decorre exclusivamente dos impactos das ações 

governamentais e de políticas públicas, ou seja, de forma alguma seriam resultado de 

ações ou omissões da Concessionária.  

 

Indicar que determinado percentual de alteração deva ser  suportado pela 

Concessionária em patamar muito próximo ao percentual máximo da Taxa Interna de 

Retorno (TIR), que é de 8,5%, implica em considerar a possibilidade de a Concessionária 

operar, mesmo que por período incerto e imprevisto, no limite da sua exequibilidade, o 



que representa um risco ao próprio projeto objetivado com a licitação, uma vez que, na 

medida em que a Concessionária deve cumprir a prestação dos serviços por 30 anos, 

assegurar a condição financeira da instituição é uma necessidade, conforme previsão das 

próprias normas de regência. 

 

No mesmo sentido e adotando o mesmo racional, não se pode deixar a 

cargo da Concessionária a responsabilidade por variação de até 15% da demanda de RDO 

(item 54 da matriz de riscos), sem que tal condição esteja prevista nos estudos financeiros, 

sob o risco de solução de continuidade por insuficiência de recursos ou falência da 

Concessionária.  

 

A matriz de riscos também não previu como se dará o reequilíbrio derivado 

da variação da demanda de água entre os intervalos de revisão da tarifa de referência. 

 

Considerando as variações climáticas verificadas nos últimos anos, 

associadas a eventos fora de controle ou à gestão pública atinente ao natural crescimento 

da população, é considerável o risco de haver um grande e significativo descompasso 

relativamente à demanda por água. Isso por conta da escassez de chuvas ou por mudanças 

climáticas que impossibilitam o atendimento da demanda, resultando em racionamentos 

que derivam de ações dos governantes para manter o abastecimento mínimo visando 

preservar a saúde e abastecimento da população. 

 

Ora, se a gestão pública tiver de promover racionamento de água, haverá 

um descompasso na cobrança de resíduos de forma desproporcional à relação de consumo 

de água e geração de resíduos que pode gerar perdas ao contratado que não foram 

previstos na matriz de riscos.  

 

Tais pontos e riscos, que podem ser considerados como de ocorrência 

certa, mas de dimensões ou frequências desconhecidas, não foram considerados na matriz 

de riscos ou nos demais estudos. Deste modo, não há previsão quanto à manutenção do 

equilíbrio econômico do contrato ou como forma de recomposição dos preços, gerando 

pouca atratividade e restringindo a participação de empresas estruturadas com 

planejamento e gestão de riscos. 

 



 

III.6 – DO CONFLITO ENTRE O CONTRATO DE PROGRAMA E AS 

DISPOSIÇÕES DA LEI 11.107/2005 

 

A Impugnante identificou que o Contrato de Programa conflita com ao 

menos 2 (duas) disposições da Lei Federal n. 11.107/2005 (que dispõe sobre normas 

gerais de contratação de consórcios públicos). 

 

A primeira divergência diz respeito à possibilidade de extinção do 

Contrato de Programa, cuja Cláusula Décima Terceira dispõe o seguinte: 

 

  

 

A redação da citada cláusula não é clara ou objetiva. Mas o que precisa ser 

destacado é o fato de que a possibilidade de extinção do contrato com fundamento no §6º 

do art. 13 da citada Lei n. 11.107/2005 não deveria estar prevista da forma como está, 

tendo em vista que referido dispositivo legal foi revogado antes mesmo da assinatura 

do Contrato de Programa. 

 

Com efeito, o citado dispositivo foi revogado pela Lei n. 14.026/2020, a 

qual, produzindo efeitos desde o dia 16.07.2020 (data de sua publicação no Diário Oficial 

da União), previu expressamente em seu art. 9º a revogação do §6º do art. 13 da Lei 

11.107/2005. Por sua vez, o Contrato de Programa foi firmado no dia 22.09.2020, mais 

de dois meses depois da revogação do dispositivo. 

 

Portanto, havendo no Contrato de Programa previsão de incidência de 

norma revogada previamente, tem-se a impossibilidade de que a citada disposição irradie 

efeitos para a licitação aqui discutida. 

 



A segunda ofensa à Lei n. 11.107/2005 pode ser encontrada na Cláusula 

Décima Quarta do Contrato de Programa. Confira-se: 

 

 

 

 Referida Cláusula, como se nota, impede que os Municípios signatários 

desistam do Contrato de Programa. Muito embora haja um efeito positivo para a licitante 

que vencer o certame (afinal, garante-se o cumprimento do contrato de concessão), tal 

previsão conflita diretamente com a Lei n. 11.107/2005, especialmente o seu art. 11, §2º, 

que prevê: 

 

Art. 11. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá 

de ato formal de seu representante na assembléia geral, na forma 

previamente disciplinada por lei. 

(...) 

§ 2º A retirada ou a extinção de consórcio público ou convênio de 

cooperação não prejudicará as obrigações já constituídas, inclusive os 

contratos, cuja extinção dependerá do pagamento das indenizações 

eventualmente devidas. 

 

Impõe-se o acolhimento da presente impugnação, porquanto é evidente 

que os documentos que fundamentam a licitação aqui discutida estão em desacordo com 

a Lei n. 11.107/2005. Observe-se que existe a possibilidade de que os municípios 

integrantes e signatários do contrato de programa, em gestão futura,  questionem, com 

razão, a validade do contrato de programa, que se considerado nulo, gerará a nulidade dos 

atos posteriores e consequente extinção da Concessão.  

 



 

III.7 – APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DA FRAÇÃO ORGÂNICA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS E METAS DE REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE 

RESÍDUOS 

 

No item 5 do já citado “Estudo de Engenharia, Logística e Afins” (vide 

página 58 e seguintes), está previsto o aproveitamento energético da fração orgânica dos 

resíduos sólidos, o qual deve ocorrer a partir da adoção das técnicas elencadas no citado 

item. 

 

Todavia, não existe qualquer previsão estabelecendo as diretrizes em 

relação ao licenciamento ambiental para a atividade em questão. 

 

Além do mais, nos termos do art. 4º da Portaria Interministerial 274/2019, 

a adoção de aproveitamento/recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos “está 

condicionada à comprovação de sua viabilidade técnica, ambiental e econômico-

financeira e à implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos 

aprovado pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação em vigor”10.  

 

Apesar da citada exigência, não existe nos estudos que estão anexos ao 

Edital aqui discutido qualquer referência à viabilidade do aproveitamento energético 

pretendido pelo ente licitante, motivo pelo qual a presente impugnação deve ser acolhida, 

a fim de que os indispensáveis esclarecimentos sobre a viabilidade da recuperação 

energética sejam abordados de maneira expressa no Edital e respectivos estudos. 

 

A presente impugnação também deverá ser acolhida para que se esclareça 

questão atinente às Metas de Redução da quantidade de resíduos recicláveis. Confira-se 

a Tabela 3 do Anexo I do Edital (Caderno de Encargos): 

 

                                                           
10 Art. 4º A recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos está condicionada à comprovação de sua 
viabilidade técnica, ambiental e econômico-financeira e à implantação de programa de monitoramento 
de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental competente, nos termos da legislação em 
vigor. 



 

 

A previsão de Metas de Redução, dirigida à Concessionária, não tem 

cabimento, na exata medida em que os serviços licitados dizem respeito exclusivamente 

à gestão de resíduos recicláveis, os quais serão manejados por cooperativas. 

 

A concessionária não terá, portanto, ingerência relativamente às atividades 

desenvolvidas pelas cooperativas. Não há como observar as metas estabelecidas se não 

houver segregação na fonte e disponibilização para a coleta seletiva, bem como se as 

cooperativas não forem eficientes na triagem e aproveitamento do reciclável coletado. A 

Concessionária não pode determinar e demandar metas e condições de trabalhos às 

cooperativas, sob o risco de estabelecer vínculo trabalhista sobre a gestão dos cooperados, 

fato que não se considera para tais atividades nos estudos. 

 

Deste modo, não existe a possibilidade de a própria concessionária cumprir 

as Metas estabelecidas na Tabela 3. 

 

O mesmo deve ser dito com relação às Metas de Captação de gases, 

prevista na Tabela 4 do Anexo I do Edital: 

 

A meta de captação de gases do aterro é diametralmente oposta à meta de 

redução de orgânicos. Isso porque, quanto menos orgânicos, menos gases são gerados e 

mais caro e difícil será a captação e queima ou uso desses gases. Os estudos econômicos 

anexos ao Edital não consideraram este aumento de complexidade e de custos para 

captação com o uso do cenário de redução da geração de gases. 

 



Além do mais, importa consignar que as Tabelas acima estabeleceram 

metas levando em consideração a quantidade média relativa à Região Sudeste do país 

como um todo. Ou seja, o Edital e seus Anexos não estão considerando a realidade local 

na qual os serviços serão prestados pela Concessionária, de modo que as metas previstas 

podem muito bem nunca serem atingidas, por falta de viabilidade técnica e/ou econômica, 

fatos estes que deveriam ter sido objeto dos estudos. 

 

Por tudo isso, a presente impugnação deve ser acolhida, a fim de que as 

retificações necessárias sejam implementadas no instrumento convocatório. 

 

 

III.8 – RELATÓRIO DE MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

ASPECTOS RELEVANTES 

 

Quanto ao estudo denominado “Modelagem Econômico-Financeira”, 

igualmente anexo ao Edital, verifica-se que sequer existe definição final e completa 

acerca de quais Municípios que integram o CONVALE irão aderir aos serviços de 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos de conservação urbana. 

Confira-se: 

 

 

 

A indefinição quanto ao número de Municípios que serão atendidos pela 

empresa vencedora do presente certame, evidentemente, inviabiliza a apresentação de 

proposta condizente com a realidade e sustentável do ponto de vista econômico-

financeiro, eis que estes mesmos estudos consideraram a totalidade de RPU de TODOS 

os municípios do CONVALE e não apenas daqueles que já aderiram. 



 

De se anotar, ainda quanto ao ponto, que o Edital prevê expressamente a 

possibilidade de novos municípios integrantes da área do CONVALE aderirem aos 

serviços licitados. Entretanto, não existe previsão editalícia para a 

reformulação/adequação de preços, havendo, inclusive, previsão expressa de que é 

vedado à licitante qualquer recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO, bem como apresentar qualquer outro pleito de recomposição de suas 

receitas (vide item 4.3.2 do Edital). 

 

Pelos termos do Edital, portanto, a concessionária vencedora deve 

apresentar a sua proposta sem saber exatamente quais e quantos são os Municípios que 

serão atendidos pelos serviços licitados. Caso haja, durante a execução do Contrato, o 

ingresso de novos Municípios, a concessionária será obrigada a prestar-lhes os serviços 

previstos no Edital e não poderá solicitar o necessário reajuste dos valores. O Edital, desta 

forma, fere o direito de justa remuneração da concessionária. 

 

Além do mais, a metodologia de cobrança da tarifa a ser paga pelos 

usuários é inexplicável. Depreende-se do citado estudo “Modelagem Econômico-

Financeira” que a tarifa deverá integrar as faturas de água dos munícipes, por meio de 

acordo com a concessionária fornecedora de água, sendo que a cobrança considerará “o 

volume de água que foi utilizado em cada economia como base para estimar quanto lixo 

foi produzido e coletado”.  

 

Essa metodologia, no entanto, não está fundamentada no estudo. Não está 

demonstrada sequer qual foi a condição fundamentada e detalhada que resultou na 

correlação entre o volume de água e o volume de lixo, não se podendo perder de vista, 

ainda, que essa metodologia de cobrança conflita diretamente com as Taxas de Coleta e 

Processamento de Resíduos sólidos urbanos dos diversos municípios, de modo que, uma 

vez implementada, restaria caracterizado o fenômeno da bitributação. 

 

Indispensável, portanto, que seja impugnada a questão relativa aos 

aspectos econômico-financeiros da presente licitação, nos termos acima, a fim de que esta 

Comissão promova as necessárias correções ao Edital e respectivos documentos. 

 



 

III.9 – PLANO DE NEGÓCIO REFERENCIAL: ASPECTOS RELEVANTES 

 

O Edital objetiva a operação de um sistema que abarca 8 (oito) municípios, 

inclusive prevendo a possibilidade de construção de um novo aterro. Contudo, em 

momento algum os estudos anexos ao Edital realizam a análise da adequação e viabilidade 

do sistema ao Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. 

 

 

 

A título de exemplo, cite-se que o Plano de Gestão Integrada dos Resíduos 

Sólidos nem mesmo faz referência à implantação de um novo aterro, muito menos à 

possibilidade de gerenciamento de resíduos integrado dos municípios da região. 

 

Inexistindo essa necessária integração com o Plano de Gestão Integrada 

dos Resíduos Sólidos, imperiosa a impugnação ao Edital, a fim de que esta Comissão 

promova as necessárias retificações e/ou esclarecimentos. 

 

 

III.10 – OUTRAS QUESTÕES QUE PRECISAM SER IMPUGNADAS 

 

a) Ações de fortalecimento 

 

Nos estudos anexos ao Edital (vide, especialmente, o Capítulo 7 do 

EVTEA), estão previstas para o projeto algumas ações de fortalecimento dos catadores 

autônomos e cooperativas de reciclagem existentes e apoio à formação de novas 

cooperativas. 

 

Apesar de tais previsões constarem dos estudos anexos ao Edital, o 

instrumento convocatório em si não trata dessa relevante questão, motivo pelo qual a 



presente impugnação deve ser acolhida também para a indispensável retificação do Edital 

quanto ao ponto. 

 

 

b) Responsabilidade quanto à fiscalização dos trabalhos da Concessionária 

 

A Cláusula Sétima do Contrato de Programa (Anexo XIII do Edital) 

estabelece algumas obrigações especificamente aos Municípios. Confira-se: 

 

 

 

 

 

No entanto, sabe-se que a realização do certame, bem assim a fiscalização 

do cumprimento do Contrato, é de competência do Convale e ARISB (vide Cláusulas 

Décima Terceira e Vigésima Segunda do Contrato), despontando inequívoca, a partir da 

leitura da Cláusula acima, a inconsistência do Edital e respectivos documentos.  

 

O Contrato de Programa é o documento que foi firmado pelos titulares dos 

serviços objeto da concessão e nele ficaram estabelecidas as condições de atuação que o 

CONVALE, como entidade delegatária das determinações dos titulares, deve observar. 

Ao atuar com discricionariedade sobre atribuições que não lhe foram repassadas, o 

CONVALE atua sem respaldo legal para tanto. Assim, haveria de ser considerado no 

certame que também os municípios deveriam ser titulares da fiscalização. Todavia, tal 

previsão conflita com o regramento legal, bem como estabelece uma situação de gestão 

que não se observa em boas práticas, eis que haveria 3 entidades distintas encarregadas 

da mesma atividade. 

 

Pede-se, assim, que a presente impugnação seja acolhida para a necessária 

retificação no instrumento convocatório e documentação correlata. 

  



 

IV – CONCLUSÃO 

 

Conclusão do quanto exposto na presente impugnação é que o Edital e seus 

Anexos relativos à licitação pretendida pelo CONVALE violam frontalmente diversas 

disposições legais, além de conterem inúmeras informações que conflitam entre si, 

revelando-se a necessidade de que o procedimento licitatório seja suspenso até que sejam 

sanadas todas as irregularidades apontadas na presente impugnação, a qual será 

encaminhada também para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para as 

devidas providências. 

 

Por todo o exposto, a Impugnante requer seja acolhida a presente 

impugnação e aguarda a retificação do Edital e Anexos, bem como os esclarecimentos 

acima elencados, e, ao ensejo, reitera seus protestos de elevada estima e distinta 

consideração.  

 

Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. 

 

 

ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. 
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