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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO NOMEADA 
PELA PORTARIA 002/2021 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL - CONVALE 

 

 

 

REF.: EDITAL DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 - CONVALE  

 

 

 

OBJETO: inexequibilidade das premissas editalícias para elaboração de propostas para outorga da 
concessão comum da prestação dos serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 
final, ambientalmente adequada, dos resíduos sólidos domiciliares e da limpeza urbana dos Municípios 
de Água Comprida, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Delta, Planura, Sacramento, Uberaba e 
Veríssimo. 

 

 

 

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. (“CS 
Brasil”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.965.693/0001-00, com sede na 
Avenida Saraiva, nº 400, Sala 04, Brás Cubas, no Município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, CEP 
08745-140, vem, com fundamento no artigo 41, § 1º, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, nos artigos 
14, 18, incisos I, II e IX, e 21 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, bem como no item 5.8 do 
Edital em referência apresentar esta IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, nos termos a seguir. 

 

I. DA TEMPESTIVIDADE 

Por força do Item 5.8.ii do Edital da Concorrência nº 01/2022 - CONVALE (o “Edital”)1, os 
licitantes poderão apresentar suas impugnações ao Edital até 2 (dois) dias úteis antes da data de entrega 
dos envelopes. 

 
1 “5.8. Eventual impugnação ao EDITAL, deverá ser encaminhada ao endereço eletrônico convale.licitacoes2020@gmail.com, 
assinado digitalmente, ou, alternativamente, protocolada na forma física na sede da CONVALE localizada na Cidade de Uberaba, 
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Logo, considerando que a entrega será feita na próxima terça-feira, dia 5 de abril de 2022, é 
tempestiva a apresentação da presente Impugnação. 

 

II. DOS FATOS 

O Edital tem por objeto o regramento dos procedimentos para seleção da melhor proposta para 
concessão comum da prestação dos serviços de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 
final, ambientalmente adequada, dos resíduos sólidos domiciliares e da limpeza urbana dos Municípios 
de Água Comprida, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Delta, Planura, Sacramento, Uberaba e 
Veríssimo, integrantes do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONVALE (a 
“Concessão” e os “Serviços”, respectivamente). 

Nesse sentido, o Edital determina que os licitantes deverão apresentar as respectivas propostas em 
especial observância ao seu Anexo I, correspondente ao Caderno de Encargos da Concessão.2 No Item 6.4 
deste documento, é trazida a seguinte previsão: 

“Para cumprimento das políticas públicas formuladas da PNRS, a concessionária deverá 
atender às metas de redução progressiva da quantidade de resíduos sólidos a ser disposta 
em aterros sanitários, conforme disposto na Tabela 2 extraídas da Nota Técnica Conjunta 
nº 01/2020/SPPI/MMA/FUNASA que substituiu a Nota Técnica nº 164/2022: 

 

A Nota 
Técnica 
refere-se 

à redução somente dos resíduos orgânicos depositados em aterro e, portanto, a 
Concessionária deverá proceder à análise gravimétrica dos resíduos dispostos em aterro ao 
menos duas vezes por ano, para apropriar a quantidade de resíduos orgânicos na massa 
total de resíduos.” 

Ressalte-se que as metas traçadas no excerto editalício supratranscrito são bastante agressivas, 
especialmente considerando o retorno econômico-financeiro que seria obtido pela futura concessionária 
(a “Concessionária”) para executá-las. Nessa toada, para cumprimento das metas nos prazos previstos 

 
Estado de Minas Gerais, à Rua Antônio Moreira de Carvalho nº 135, Boa Vista, no horário das 08:00 horas até às 17:00 horas. 
Eventuais impugnações observarão os prazos e condições abaixo assinalados.  
(ii) Por eventuais LICITANTES, até 2 (dois) dias úteis anteriores a data de entrega dos ENVELOPES, conforme previsto em 
EDITAL.” 
2 Nesse trilhar, verifique-se o quanto dispõe o Item 14.4 do Edital: 
“14.4. Na PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA da LICITANTE deverá conter a oferta do multiplicador K, observando-se 
as regras e condições estabelecidas no ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA deste Edital, a 
ser aplicado sobre os valores da estrutura tarifária constante do ANEXO I – CADERNO DE ENCARGOS deste EDITAL, com 4 
(quatro) casas decimais.” 

mailto:licitacao.frotas@csfrotas.com.br


 

CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.  
Av. Saraiva nº 400 – sala 8 - Mogi das Cruzes/SP. CEP: 08745-900 

Tel.: (011) 2377 8068 – licitacao.frotas@csfrotas.com.br 

acima, o Estudo de Engenharia, Logística e Afins, utilizado como respaldo técnico para elaboração do 
Edital, indica que seria requerida a implementação de tecnologias de biometanização, sem prejuízo de 
outras.3  

Sobre este tema, o Item 5.4.1.2 do Estudo de Engenharia, Logística e Afins prevê que a 
biometanização constistiria em “Tecnologia testada em escala comercial no Brasil, em unidade de pequeno porte 
(50 t/dia)”, sendo adequada sua utilização na Concessão, uma vez que não se trataria de tecnologia 
meramente experimental. Contudo, o referido empreendimento considerado operacional pelo Estudo, no 
qual se utiliza tecnologia de biometanização, corresponde a Planta Piloto instalada em unidade da 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro - COMLURB no Bairo do Caju, com 
capacidade para tratar, no máximo, 30 (trinta) toneladas de resíduos pré-segregados ao dia – e não 50 
(cinquenta) toneladas diárias, como se menciona no Estudo. 

Evidenciando o quanto afirmado, veja-se a seguinte imagem do interior do biodigestor instalado 
na unidade da COMLURB em questão, disponibilizada na página 89 do Estudo de Engenharia, Logística 
e Afins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda, o fluxograma de trabalhos desenvolvidos na referida unidade da COMLURB, constante da 
página 85 do Estudo de Engenharia, Logística e Afins, associado a excerto extraído da página 76 do 
Estudo, comprovam que se trata de empreendimento experimental – isto é, de Planta Piloto. Confira-se, 
respectivamente: 

 
3 É o que estabelece o seguinte trecho do Item 4.1 do Estudo de Engenharia, Logística e Afins: 
“Além das soluções tecnológicas de pirólise e biometanização, incluiu-se na avaliação uma solução tecnológica passando por processo 
de gaseificação.” 
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“A usina de triagem de RSU terá capacidade para processar até 200 toneladas/dia de lixo 
bruto, operando em dois turnos.  

As informações técnicas obtidas com os profissionais e pesquisadores envolvidos na 
unidade de biometanização estudada como parâmetro para a elaboração deste trabalho 
apontaram inicialmente não ser imprescindível um pré-tratamento rigoroso dos resíduos 
a serem encaminhados à unidade de beneficiamento da fração orgânica. Um teor de 
impurezas (basicamente resíduos inertes) maior ou menor interferiria apenas nos 
parâmetros de recuperação do biogás e, consequentemente, no rendimento térmico da 
unidade.  

Na unidade estudada, implantada nas instalações da COMLURB, não havia 
prétratamento. Procurava-se obter um resíduo de melhor qualidade através da escolha dos 
roteiros de coleta cuja gravimetria melhor se mostrava adequada às necessidades de 
projeto.” 

Note-se, portanto, que as informações que fundamentaram a Rota Tecnológica Referencial 
apresentada na documentação anexa ao Edital – as quais, consequentemente, fundamentariam a 
elaboração das propostas oferecidas no bojo da Concorrência nº 01/2022 - CONVALE, uma vez que 
devem seguir as balizas estabelecidas pelo instrumento convocatório – consideraram o uso de tecnologia 
experimental. 

Neste ponto, cabe destacar, ainda, que se trata de tecnologia estrangeira, cuja importação para 
utilização no Brasil, nos moldes suscitados pelo Caderno de Encargos conforme o Estudo de Engenharia 
e Afins, não tem precedentes. Em outras palavras, não se tem parâmetros objetivos para aferir os 
investimentos e custos envolvidos na disponibilização e operação do biodigestor em comento, sendo 
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certo que sua amortização dificilmente se daria pela percepção da remuneração prevista para a 
Concessionária no respectivo contrato de concessão (o “Contrato de Concessão”), o que, no limite, coloca 
em xeque a viabilidade da prestação dos serviços e, portanto, a manutenção de serviço público essencial. 

Com base nisto, torna-se inevitavelmente questionável a confiabilidade dos dados associados aos 
investimentos e custos operacionais da Concessão – estimados conforme a mencionada Rota Tecnológica 
Referencial, que deveria servir de efetiva referência para elaboração das propostas a serem ofertadas na 
Concorrência nº 001/2022 - CONVALE.  

Nesse trilhar, a Tabela 21 do Modelo Econômico-Financeiro indica que tais custos de operação 
totalizariam R$ 6.312.726 (seis milhões de reais, trezentos e doze mil, setecentos e vinte e seis reais) ao 
ano, acarretando OPEX de cerca de R$ 101 (cento e um reais) por tonelada de resíduos tratados: 

 

Contudo, trata-se de informação que se coaduna com o emprego de tecnologias e procedimentos 
comumente utilizados no Brasil para disposição de resíduos em aterros sanitários, absolutamente 
diversa daquela que se obteria se adotado biodigestor nos padrões exigidos pelo Edital. De outro 
modo, tem-se informações inconsistentes, extraídas de Planta Piloto com capacidade muito inferior 
àquela da planta basilar da Concessão. 

Para que se tenha ideia da discrepância entre os valores em questão, o custo operacional de uma 
planta de triagem mecanizada – como a proposta na Rota Tecnológica Referencial, com capacidade para 
tratar 25 (vinte e cinco) toneladas de resíduos por hora –, é de R$ 107,06 (cento e sete reais e seis centavos) 
por tonelada, conforme informado por fornecedor de renome do setor. E pior: a etapa de triagem é 
apenas a primeira do Sistema de Digestão Anaeróbica.  

Este mesmo fornecedor, que possui parceiros internacionais que operam Sistemas de Digestão 
Anaeróbica, informou que o custo para operação de digestores anaeróbicos no Brasil é da ordem de R$ 
500 (quinhentos reais) por tonelada de resíduos, sendo viável somente para plantas com capacidade 
mínima de 500 (quinhentas) toneladas ao dia – o que não condiz em nada com as informações 
consideradas para elaboração do Edital, conforme o Estudo de Engenharia, Logística e Afins. 

Em verdade, são diversos os aspectos do Edital que deveriam ter sido mais robusta e objetivamente 
apresentados para adequada elaboração de propostas pelos licitantes. A título de exemplo, além de 
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imputar à Concessionária a obrigação de tomar as medidas necessárias para atender às metas descritas 
no Item supratranscrito, o Caderno de Encargos traz uma série de outros deveres a serem satisfeitos pela 
Concessionária, em parte relacionados ao aproveitamento do Aterro Municipal de Uberaba. 

Para cumprimento das metas previstas no Item 6.4 do Caderno de Encargos, estimou-se no Edital 
que a vida útil do Aterro de Uberaba seria de 10 (dez) anos, salientando-se, porém, que “o Plano de 
Investimentos e Operação a ser apresentado pela Concessionária é que indicará o prazo que esta pretende utilizar 
o Aterro Municipal”. 

Logo, caberia à Concessionária, após a celebração do Contrato de Concessão, determinar a vida útil 
de área cuja utilização e substituição por novo aterro implicaria a modificação substancial dos encargos 
econômico-financeiros suportados em um e outro momento. É dizer: novamente, torna-se quase 
impossível planejar a execução da Concessão, uma vez que o Edital oferece premissas insuficientes e 
demasiadamente subjetivas para a adequada elaboração das propostas pelos licitantes. 

Este fato foi trazido à tona em diferentes pedidos de esclarecimentos ao Edital,4 repisando esta D. 
Comissão de Licitação que todos os elementos considerados na Rota Tecnológica Referencial e no Plano 
de Negócios Referencial – à exceção das metas acima apresentadas – seriam meramente exemplificativos. 
Segundo a Comissão, portanto, os elementos considerados para exigência do cumprimento de obrigação 
de alto custo não seriam vinculantes, podendo a Concessionária estabelecer sua própria Rota Tecnológica 
e outros aspectos relevantes à execução da Concessão sob a perspectriva operacional.5 

Ocorre que, como é evidente, são informações de altíssima relevância ao melhor desenvolvimento 
da Concessão, os quais, por lei, deveriam estar claros no Edital para permitir que os licitantes fizessem 
propostas qualificadas e, assim, fosse garantida a adequada prestação dos Serviços, sobretudo tendo-se 
em vista que se está a tratar de licitação por menor preço. 

Sendo assim, vamos à breve apresentação das razões de direito pelas quais o Edital não atende às 
previsões da legislação vigente. 

 

II. DO DIREITO 

 
4 Tais como os pedidos apresentados pelas empresas CAVO e VIASOLO, entre outros. 
5 Nessa toada, tem-se a própria introdução ao Plano de Negócios Referencial: 
“O objetivo deste documento é de constituir uma referência, apresentando as estimativas e as premissas utilizadas para 
desenvolvimento do presente estudo, porém em caráter não vinculante. Portanto, ele não poderá ser usado como amparo para 
qualquer questionamento ou solicitação de eventuais reequilíbrios econômico-financeiros no decorrer da futura concessão. 
Os equipamentos e insumos utilizados e mencionados no trabalho compõem uma alternativa apresentada para prestação dos serviços, 
podendo cada interessado possuir alternativa diversa, desde que preservadas as condições estabelecidas como metas e obrigações no 
Edital e seus Anexos.  
A despeito das informações constantes neste documento, é de exclusiva responsabilidade dos licitantes a coleta de dados e o 
desenvolvimento de estudos próprios para o atendimento das obrigações constantes do Edital, Contrato e seus Anexos, com a 
finalidade de subsidiar a elaboração da respectiva Proposta Econômico-Financeira e a participação de cada interessado na licitação.” 
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Ao deixar em aberto aspectos essenciais da Concessão, que influem diretamente nos investimentos 
e custos para executá-la, o Edital deixa, também, de definir adequadamente o objeto a ser contratado, em 
violação ao artigo 18, inciso I, da Lei Federal nº 8.987/19956 – que, entre outras providências, dispõe 
sobre o regime de concessão de serviços públicos. 

Embora o Edital especifique quais serviços teriam sua prestação outorgada por meio do Contrato 
de Concessão, bem como o prazo de vigência desse e outros elementos extremamente básicos do 
empreendimento, as condições mínimas – isto é, a forma geral – de executá-lo deveria ser igualmente 
especificada, de modo que os licitantes se encontrassem em posição de igualdade, ao menos formal, para 
elaborar suas propostas. Trata-se de exigência decorrente das previsões do artigo 18, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.987/1995,7 que leva à compreensão exposta no julgamento da Apelação Cível nº 3414703-
80.2000.8.13.0000 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJ-MG: 

“No caso destes autos, após o cuidadoso exame do teor do edital de f. 42 e seguintes, 
publicado para reger o processo licitatório para contratação de empresa prestadora de 
serviços de transporte público no Município de Itabira, verifico a existência de critérios 
que impedem um julgamento objetivo das propostas, permitindo aos membros da 
comissão a adoção de parâmetros subjetivos, o que é vedado pela Constituição 
Federal de 1988, por adotar os princípios da moralidade, impessoalidade e 
eficiência administrativa. 

Ressalte-se que, na hipótese sub judice, a questão da garantia de mecanismos hábeis para 
possibilitar o julgamento objetivo da melhor proposta adquiriu, ainda, maior relevância, 
visto que, conforme consta do disposto no Decreto nº 1231/2002, a Administração Pública 
Municipal de Itabira justificou a necessidade de outorga de concessão de serviço de 
transporte coletivo urbano e rural de passageiros na necessidade premente de prestar um 
serviço mais eficiente para a população (economicamente viável e socialmente justo, f. 72). 

Rogata venia, após examinar o extenso edital impugnado (f. 42 e seguintes) cheguei à 
conclusão de que o mesmo não se presta para a seleção da melhor proposta, mormente se 
considerando os princípios constitucionais que regem a Administração Pública da 
impessoalidade, moralidade, eficiência e julgamento objetivo. Conforme verifico pelos 
critérios definidos no edital, há condições estipuladas de forma genérica, além de 
proporcionar a influência de juízos subjetivos por parte da comissão licitante.” 

 
6 Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da 
legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: 
I - o objeto, metas e prazo da concessão; (grifamos) 
7 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: 
II - a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;; 
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Na mesma toada, o oferecimento, pelo Edital, de dados infundados – ou simplesmente inverídicos –
, como exposto no Capítulo anterior, prejudica, por óbvio, a elaboração de propostas qualificadas. Sobre 
a necessidade de o instrumento convocatório prever as exatas atividades a serem desenvolvidas para 
prestação dos serviços públicos licitados, vejamos a passagem a seguir da Consulta nº 849.726 ao 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG: 

“Contratação pública – Planejamento – Descrição do objeto – Orientações – TCE/MG 

O TCE/MG, ao tratar da descrição do objeto a ser contratado pela Administração, apontou 
que “o que a Lei de Licitações determina é que o objeto seja descrito de forma a revelar 
a exata necessidade do Poder Público, com todas as características 
indispensáveis, afastando-se aquelas irrelevantes e desnecessárias, que apenas 
restringem a competição. Por outro lado, a indefinição do objeto lesa o princípio da 
isonomia entre os licitantes, pois, não sendo o objeto claro o suficiente, o 
licitante não poderá elaborar uma proposta objetiva e, consequentemente, não 
conseguirá plenamente elaborar com precisão os demonstrativos de preços, que é 
determinação do inciso X do art. 40 da Lei 8.666/93. A descrição precisa do objeto da 
licitação, com a indicação de suas características técnicas, visa alcançar plenamente o 
princípio da igualdade. Somente de posse de todas as informações sobre o produto a ser 
licitado é que os interessados poderão disputar o certame em igualdade de condições. (...) 
Resumindo, podemos dizer que a falta de definição correta e clara do objeto da 
licitação ofende, sobremaneira, o princípio fundamental da licitação, que é a 
competição. Nesse sentido, é conveniente registrar que o Tribunal de Contas da União 
sumulou esse entendimento (Súmula 177, TCU).” (grifamos) 

Insuficientemente formatados e descritos os contornos do objeto licitado, torna-se inviável julgar 
objetivamente as propostas apresentadas para executá-lo, ferindo-se o previsto no artigo 14 e no artigo 
18, inciso IX, da Lei Federal nº 8.987/1995.8 Afinal, como se vê no caso específico do Edital, fornecendo-
se pouquíssimos elementos concretos para consideração por todos os licitantes na estruturação de suas 
propostas, tem-se, também, pouquíssimos critérios objetivos para considerar na avaliação dessas 
propostas. A probabilidade é que se tenha um mau julgamento, que, além de prejudicar a seleção do 
melhor candidato à prestação dos Serviços, favorece a participação de aventureiros na Concorrência nº 
01/2022. Entenda-se: 

 
8 Art. 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos 
da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por 
critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. (grifamos) 
 
Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da 
legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: 
IX - os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da 
proposta; (grifamos) 
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Uma vez que o Edital deixa de determinar premissas mínimas para elaboração das propostas, 
como os elementos básicos da rota tecnológica a ser seguida pela Concessionária, os valores 
remuneratórios a serem propostos pelos licitantes tendem a ser muito diferentes – não em virtude das 
naturais particularidades, aptidões e facilidades de cada player, mas de diferentes concepções do objeto 
a ser executado. 

 

De boa ou má-fé, então, interessados poderão propor que sua remuneração seja feita em valor 
baixíssimo, embora, na prática, esse não seja suficiente à efetiva execução da Concessão. Trata-se de 
situação comum em licitações de serviços públicos promovidas sem a devida robustez de suas 
premissas, o que certamente prejudicaria a melhor contratação pelo CONVALE, além de gerar a 
necessidade de constante reequilíbrio econômico-financeiro da contratação. 

 

Sobre a gravidade da problemática em comento, confira-se o seguinte excerto do Acórdão nº 
1536/2011 do Tribunal de Contas da União - TCU: 

 

“4.9. Desse cenário de indefinições e incerteza quanto a aspectos importantes do 
empreendimento em questão, resulta, na prática, que a Administração da estatal não 
sabe exatamente o que está contratando, ao mesmo tempo em que se vislumbram 
imensas dificuldades para que os licitantes possam formular as suas propostas, 
o que poderá ocasionar desestímulo de muitos destes a participarem da licitação, 
com prejuízos previsíveis à competitividade do certame licitatório. Nessas 
condições, consoante ressaltou a Secex/1, são diminuídas, consideravelmente, as 
chances de se obter propostas sérias e consistentes sem fornecer aos potenciais 
interessados informações tão elementares para a formação do juízo sobre a 
atratividade do empreendimento. 

4.10. Essas indefinições têm o condão, inclusive, de tornar imprestável o critério 
de escolha da melhor proposta para a Administração, já que inexiste garantia de 
que a oferta com o maior percentual sobre o faturamento do concessionário representará 
maior remuneração mensal para a Infraero, como preveem os subitens 6.5 a 6.7 do edital.” 
(grifamos) 

 

Destarte, faz-se indispensável que o Edital seja modificado para que as condições de prestação dos 
Serviços sejam efetivamente descritas e, consequentemente, permitam a apresentação de propostas 
qualificadas.  
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CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.  
Av. Saraiva nº 400 – sala 8 - Mogi das Cruzes/SP. CEP: 08745-900 

Tel.: (011) 2377 8068 – licitacao.frotas@csfrotas.com.br 

 

III. PEDIDOS  

Ante o exposto e como mencionado no Capítulo anterior, impugna-se o Edital, requerendo-se a 
suspensão da Concorrência nº 001/2022 - CONVALE, para adequada modificação do Edital, para que 
seja possível apresentar propostas que efetivamente permitam a adequada prestação dos Serviços. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

São Paulo, 31 de março de 2022. 

 

 
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. 

 

 

Contato: Felipe Palopoli de Azevedo 

Coordenador de Licitação 

Telefones de Contato: (11) 2377 8068 
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