
 

Betim, 22 de fevereiro de 2021. 
 
 
Ao 
CONVALE – Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional 
A/C: Comissão Especial de Licitação 
 
 
Referência:  Edital de Concorrência n.º 001/2020 

Processo Licitatório n.º 018/2020 
 
Assunto:  Solicitação de esclarecimentos aos termos do Edital 
 
 
Prezado Senhor, 
 
A VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., pessoa jurídica de direito privado com sede à 
Avenida da Praia, nº 100, Prédio II, Bairro Betim Industrial, no Município de Betim/MG, 
inscrita no CNPJ. sob n° 00.292.081/0001-40, por seu representante ao final nomeado e 
assinado, vem solicitar formalmente esclarecimentos aos termos do Edital, conforme 
segue: 
 
 
1º QUESTIONAMENTO:  
 
Está descrito no “ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS”: 
 

 
 
Quais são os critérios tecnológicos, locacionais e sociais estabelecidos? Ou seja, qual o 
termo de referência técnico (critérios mínimos) para a elaboração do modelo? 

 



 

2º QUESTIONAMENTO:  
 
Está descrito no “ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS”: 

 

 

A destinação final, tanto do RDO como do RPU será no mesmo aterro? Se sim, é permitida 
a codisposição? 
 
 
3º QUESTIONAMENTO:  
 
Está descrito no “ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS”: 
 

 

Para dar isonomia ao processo licitatório, qual o termo de referência técnico para a 
implantação e operação de um novo Aterro Sanitário?  

 
Por exemplo: 
 
Qual a composição/estrutura mínima do projeto básico e projeto executivo? Ex.: 
(descrição do memorial descritivo, memorial de cálculo, desenhos técnicos, 
detalhamento, etc) 
Qual a composição básica e descrição dos equipamentos? 
Qual a descrição básica da execução dos serviços a serem realizados? 



 

Qual a especificação técnica dos materiais e insumos? 
Qual o quadro técnico que deverá ser composto? 
Quais os documentos e legislações a serem consultados? 
Qual a metodologia de trabalho?  
Em suma, qual o produto mínimo que a Concessionária espera receber? 
 
 

4º QUESTIONAMENTO:  
 
Está descrito no “ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS”: 

 

 

Da mesma maneira que a questão 3 acima, qual o termo de referência técnico para a 
implantação e operação de unidade tecnológica para tratamento de resíduos? 
 
 
5º QUESTIONAMENTO:  
 
Está descrito no “ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS”: 
 

 

 



 

Novamente, qual o termo de referência técnico para adequação, operação e encerramento 
do Aterro Municipal de Uberaba? Qual o produto fina a ser entregue à Concessionária? 

 
 

6º QUESTIONAMENTO:  
 
Está descrito no “ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS”: 

 

 

Qual o termo de referência técnica descrevendo as características técnicas dos veículos, 
máquinas e equipamentos? (Potência, capacidade, modelo, etc) 
 
Em relação ao balanço de massa, considerando as metas, poderiam informar qual é a 
eficiência de cada tecnologia utilizadas? Quais são os dados de gravimetria do resíduo? 
 
Durante a visita técnica no Aterro Municipal de Uberaba, foram feitos vários 
questionamentos nas quais o representante da operação não soube informar.  
 
Aproveitando este questionário, pergunto se os seguintes documentos existem? Caso 
positivo, disponibilizar cópia para análise. 
 

i. Levantamento planialtimétrico da área (curvas de nível) 
ii. Sondagens feitas na área. 

iii. Estudo de Impacto Ambiental e seu RIMA que embasou a expedição da Licença 
Prévia (LP) da unidade 

iv. Licença de Instalação (LI) 
v. Licença de Operação (LO) vigente ou vencida com solicitação de renovação 

vi. Licença de funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Uberaba 
vii. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros 

viii. Licença de outorga de recursos hídricos para uso de poços, córregos, etc. 
ix. Outorga para descarte de efluentes tratados em Recursos Hídricos Superficiais 
x. Documentações IBAMA (CTF – Cadastro Técnico Federal, Relatório de Atividades 

Anuais e Pagamento da TCFA – Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental) 



 

xi. Relatório de monitoramento geotécnico 
xii. Investigação Ambiental de entrada (due dilligence), antes de qualquer obra de 

instalação no terreno; 
xiii. Relatório de monitoramento ambiental (águas subterrâneas, superficiais, 

percolado, ruído, etc) 
xiv. Estudo de geofísica na área; 
xv. Análise de solo; 

xvi. Inventário de todos os Resíduos dispostos (RSU, RSS, RDC, etc) 
xvii. Auto de vistorias / inspeções / multas dos órgãos fiscalizadores / Ações e Processos 

Legais contra a Empresa com motivação ambiental 
xviii. Manifestações da Promotoria Pública 

xix. Termos de Ajustamento de Conduta emitidos (TAC) 
xx. PRADE - revegetação 

xxi. Relatórios ou estudos de passivos ambientais, descrevendo o problema, as 
tratativas legais, as atitudes tomadas e a situação atual do problema. 

xxii. Multas aplicadas 
xxiii. Projetos executivos 
xxiv. Projetos de impermeabilização de base (aterro e lagoas) 
xxv. Layout ou mapa com localização de poços verticais de drenagens de gases e 

percolado; 
xxvi. Layout ou mapa com localização dos poços de monitoramento de águas 

subterrâneas, pontos de amostragem de águas superficiais e percolado; 
xxvii. Sistemas de proteção ambiental existentes 

xxviii. Análise físico-químicas do chorume (bruto e tratado descartado) 
xxix. Laudos de emissões atmosféricas 
xxx. Relatório de monitoramento geotécnico dos maciços e jazida de solo de cobertura 

xxxi. Relatório de monitoramento de gases 
xxxii. Planta topográfica com a conformação topográfica atual dos aterros (as-built) 

xxxiii. Planta com conformação final dos aterros- fim de vida útil 
xxxiv. Mapa do Sistema de Drenagem da unidade (pluvial), indicando principais corpos 

hídricos superficiais na região da unidade 
xxxv. Lista de equipamentos (modelo, quantidade, ano) 

xxxvi. Relação de mão de obra atual 
xxxvii. Plano de Relação com a Comunidade (ONGS, invasões, imprensa, etc.) 

xxxviii. Atendimento das exigências técnicas das Licenças 
 
 
7º QUESTIONAMENTO:  
 
Está descrito no “ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS”: 
 
 



 

 

 

Não está claro o cronograma sobre a operação e implantação do Aterro Sanitário. Por 
exemplo, o que está subentendido é de que caso a Concessionária não utilize do Aterro 
Sanitário Municipal, a Concessionária terá 36 meses para Licenciar e implantar um Novo 
Aterro Sanitário?  Não está claro, o que significa cada prazo e para qual situação cada prazo 
está ligado e deverá ser cumprido. Solicitamos que seja mais explanado e esclarecido sobre 
os prazos. 
 
 
8º QUESTIONAMENTO:  
 
É imputado a Concessionária metas por exemplo de redução de materiais recicláveis e de 
resíduos orgânicos. O edital permite receitas extraordinárias, tais como recebimento de 
resíduos de grandes geradores, porém, exige o compartilhamento de 5% da receita bruta. 
O edital não deixa claro se estes resíduos extras serão também computados na meta. Da 
forma que está, a leitura que se tem é que, você pode receber resíduos de grandes 
geradores, porém, você tem que aproveitar ao máximo para atender a meta, isso significa 
aumento de investimentos, porém, além disso, você ainda tem que compartilhar a receita 
bruta. Isso é desestimulante para o concessionário e que não terá interesse em atender os 
grandes geradores. Está correto o nosso entendimento? Solicitamos mais esclarecimentos. 
 



 

 
9º QUESTIONAMENTO:  
 
Os programas socioambientais a serem executados pela Concessionária possuem relevante 

impacto na sociedade, pois contribuem para ações de educação ambiental e apoio 

comunitário, e possibilitam a implementação de programa de mitigação de impacto 

ambiental, priorizando ações de remediação de antigos lixões.  

 

O valor estimado para estes programas é definido no Plano de Negócio Referencial (página 

24 do edital) e totaliza R$ 43.762.239,00 a serem empregados durante o Contrato: 

 

 

 

Sobre o tema, o Caderno de Encargos (página 51 do edital) prevê o Cronograma da 

Concessão, no qual o período de execução dos programas socioambientais varia entre 6 

meses para o programa de educação ambiental, apenas identificado como imediato e sem 

prazo específico para o apoio comunitário, e 36 meses para as ações de remediação dos 

antigos lixões: 
 

 

 

Entretanto, o mesmo Caderno de Encargos define, na página 35, que o programa de 

educação ambiental será “executado durante o contrato de concessão”, diferentemente do 

que  cronograma relatado que limita a intervenção ao prazo de 6 meses. 



 

 

Já em relação ao programa de apoio comunitário, apesar da omissão relativa ao prazo de 

atuação presente do cronograma, na página 37 do Caderno de Encargos é informado que 

o prazo será de 3 anos. 

 

Por fim, o mesmo Caderno de Encargos prevê que o programa de ações de remediação de 

antigos lixões (página 38 do edital), tem o prazo de 36 meses nos mesmos moldes do 

cronograma. Todavia, na pág. 25 do Plano de Negócio Referencial, há previsão de 5 anos 

para as mesmas atividades: 

 

“As despesas estimadas com ações socioambientais foram subdividas em três 
programas: (i) programa de educação ambiental (R$ 1.318.169,00/ano), que 
ocorrerá de forma permanente (1º ao 30º ano do contrato); (ii) programa de 
apoio comunitário (R$ 832.863,00/ano), que será desenvolvido por três anos 
(1º ao 3º); e (iii) programa de ações de remediação dos antigos lixões (R$ 
343.715,00/ano), que será desenvolvido por cinco anos (1º ao 5º).” 

 

Este prazo de 5 anos está de acordo com as disposições do PIGIRS (página 157 do dital) que 

se referem ao Subprograma intermunicipal para remediação dos antigos lixões, de modo 

que os referidos documentos (Plano de Negócios, Caderno de Encargos e PIGIRS) possuem 

diversas informações contraditórias sobre o tema. Com base nas inconsistências 

apontadas, não é possível aferir o valor previsto de R$ 43.762.239,00, seja considerando 3 

anos para a remediação dos lixões seja considerando 5 anos.  

 

Assim sendo solicitamos que sejam esclarecidas todas divergências encontradas acima. 

 

 

10º QUESTIONAMENTO:  
 

Independentemente da assertividade dos quantitativos de geração, o balanço de massa 

existente na página 14 do Plano de Negócio Referencial não condiz com as práticas 

operacionais das tecnologias retratadas. Isto implica em subestimar a quantidade de 

resíduos a serem encaminhados para aterramento, tendo como repercussão a redução da 

vida útil do aterro, além de descompasso nas possíveis receitas extraordinárias.  

 

Uma análise superficial resulta, minimamente, em diferença de 50 % relacionada à previsão 

de massa a ser aterrada. Contudo em razão das divergências quantitativas presentes no 

edital, sequer esta mensuração pode ser considerada adequada. 

 

Observando simplesmente os valores relacionados com o desempenho tecnológico, 

podem ser apontadas as seguintes considerações: 

 



 

a) Em relação ao tratamento mecânico biológico. Considerando que ca. 50 % dos 
RDO serão orgânicos, tem-se, quando do advento de planta mecanizada: 10 t/d de 
materiais recicláveis, 90 t/d de orgânicos para biodigestão devido a perda de 10 % 
dos orgânicos no processo e 100 t/d para o aterramento. 
 
b) Em relação à biodigestão. Considerando que o processo de biodigestão tem 
perda de massa mínima, alcançando 10 %, tem-se ao seu término: 81 t/d de digestato 
e biogás. A depender da tecnologia a ser aplicada, ainda deve-se considerar parcela 
de massa na forma de líquido que deverá ser encaminhada para tratamento após 
etapa de prensagem. 
 
c) Em relação à compostagem. O processo de compostagem receberá 81 t/d de 
digestato, sendo que a depender da tecnologia empregada, poderá ter uma redução 
de massa entre 30 e 50 %. Para o caso em pauta, considerando a simplicidade 
proposta para a planta de compostagem, em leiras revolvíeis, é conveniente firmar 
um valor mais conservador na ordem de 30 %. Desta forma tem-se que 25 t/d será a 
massa perdida devido à redução de umidade e estabilização biológica.  Portanto das 
frações sobressalentes 56 t/d, 1/3 será menor que 20 mm e aplicável como 
composto, 1/3 serão frações entre 20 e 40 mm e 1/3 rejeitos. Contudo caso não haja 
emprego para as frações maiores de 40 mm estas também deverão ser encaminhadas 
para o aterro, apesar de estarem estabilizadas. Assim tem-se: 19 t/d como composto 
e 37 t/d como rejeitos para aterramento.  
 
d) Em relação a triagem de recicláveis. Não há previsão de geração de rejeito a 
ser encaminhado para aterramento. 
 

Esta breve análise revela ao menos as seguintes divergências: 

 

Massa de rejeito t/d Edital (t/d) Análise (t/d) 

Desvio direto para o aterro 160 160 

Após o TMB 5 80 

Após a compostagem 20 37 

Após a triagem manual de 
recicláveis 

Zero 4 

Total 185 281 

 
Vale ressaltar que a diferença apurada se baseia apenas no balanço de massa 

disponibilizado. Ou seja, o valor de aterramento será superior ao auferido na tabela 

também em razão do Edital subestimar a geração atual de RDO e RPU, bem como, a 

geração no período do contrato, em 30 anos. 

 

Tal fato ainda prejudica qualquer possibilidade de avaliação prévia pelas licitantes para 

permitir o adequado planejamento de projetos associados que utilizem o aterro, já que não 

há bases confiáveis para a estimativa correta. Assim, também o potencial de exploração 



 

das receitas extraordinárias resta comprometido em razão dos erros na modelagem do 

Edital. Desta forma solicitamos que sejam esclarecidos os pontos apontados. 

 

11º QUESTIONAMENTO:  
 
 
Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

a) Apesar do edital conter os estudos realizados, não determina por exemplo a 
quantidade mínima de coletores por cada equipe de caminhão de coleta, ou seja, 
como comparar uma proposta que utilizou 3 coletores por equipe e outra que 
utilizou 4 coletores por equipe. Necessitamos que seja mais detalhado. 
 

b) Apesar de apresentar os estudos, o edital não deixa claro a obrigatoriedade de 
utilização da quantidade tanto de equipamentos quanto de mão de obra 
dimensionada nos estudos. (vale para todos os serviços) 
 

Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos 
 

a) Assim como na Coleta de RSU, apesar do edital conter os estudos realizados, 
também não determina a quantidade mínima de coletores por cada equipe de 
caminhão de coleta, ou seja, não haverá isonomia nas propostas.  
 

b) O edital não determina qual a quantidade máxima de RSU que a concessionário 
poderá processar. Ora, uma vez que é imputada uma meta e se as cooperativas não 
estão “ajudando” a atender a meta, a concessionária irá processar o máximo de 
resíduos para que atinja a meta e não reduza sua tarifa. Por outro lado isso vai 
acarretar na redução drástica de resíduos enviado as cooperativas e 
consequentemente a redução da receita dos cooperados. 
 

c) A partir do momento em que a concessionária identifica que as cooperativas não 
são suficientes para “ajudar” no atendimento na meta, consequentemente a 
Concessionária poderá implantar a sua unidade de reciclagem para processamento 
dos RSU. Consequentemente gerando uma disputa entre as cooperativas e os 
cooperados pelos resíduos mais qualificados, ou que tenha melhor valor de 
mercado. O edital não determina como serão as regras para dirimir essas questões.  
 

d) Atualmente Uberaba por exemplo possui 6 caminhões tipo carroceria que fazer a 
coleta dos materiais recicláveis pela cidade, assim sendo perguntamos, será 
autorizado que as cooperativas e/ou outras empresas a continuar fazendo a coleta 
seletiva, uma vez que isso é obrigação da concessionária?  
 

Caso ainda seja permitido, mesmo que seja somente as Cooperativas que realizam 
a coleta atualmente, e considerando que os resíduos coletados por ela são os mais 
ricos em aproveitamento, estes resíduos serão computados na meta da 
concessionária? 
 



 

No caso de não sendo permitido a coleta dos resíduos sólidos urbanos, recicláveis 
ou não, por qualquer outra empresa ou Cooperativa, quem fará a fiscalização? 
Existe alguma legislação específica sobre isso? Como a concessionária terá a 
garantia do poder público que não será lesada uma vez que os resíduos sólidos 
urbanos, recicláveis ou não, são como se fosse a sua matéria prima da concessão? 

 
 
 
 
 
Atenciosamente, 

 

 

 

 

 
________________________________ 
Viasolo Engenharia Ambiental S.A 
Frederico Zago Valente 
Coordenador Comercial 


		2021-02-22T21:04:03-0300
	FREDERICO ZAGO VALENTE:04707159605




