
Parecer Técnico CADERNO I – Abordagem Tecnológica 

Critério de Avaliação 

Em conformidade com o Edital de PMI-002/2020 asempresasRio Novo Soluções 

Urbanas Eirelie Vina Equipamentos e Construções Ltda. entregaram o caderno I o qual 

trazem em seu escopo a proposta de tecnologia de tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos a ser adotada para o alcance do objetivo deste PMI. 

Dessa forma ficou definido no termo de referência que o presente caderno deverá conter 

avaliações preliminares, identificando os objetivos e as possíveis limitações que possam 

influenciar a estruturação do projeto e conter, minimamente: A justificativa da escolha 

da(s) tecnologia(s), com detalhamento das vantagens, desvantagens, custos e benefícios 

da(s) tecnologia(s); Descrição e especificações dos elementos do projeto contemplando 

estimativa aproximada de investimentos e custos operacionais médios por tonelada de 

resíduo; Prazo médio de implantação de cada tecnologia proposta e vida útil do 

empreendimento; Projeção do prazo ideal para a concessão, observada a tecnologia 

proposta, dentro dos limites da legislação vigente e também devidamente justificado por 

meio das análises e cálculos que motivaram tal decisão; Mapeamento das receitas 

acessórias que poderão ser auferidas pelo parceiro privado e forma de compartilhamento 

com o Poder Concedente. 

O sistema de pontuação definido no edital é dividido em duas etapas, sendo a primeira 

referida ao caderno I, subdividida em a) escopo técnico do projeto, avaliada em 50 

pontos e b) viabilidade operacional, tecnológica e financeira, avaliada em 50 pontos. 

Como descritos no quadro abaixo. 

Portanto o critério de avaliação foi realizado em observância do conteúdo requerido do 

caderno I no termo de referência,discriminado nas duas sessões (a/b) do sistema de 

pontuação, sendo a justificativa, vantagens, desvantagens, benefícios e especificação 

dos elementos do projeto, critérios da sessão (a) e a estimativa de investimentos, custos 

operacionais médios por tonelada de resíduos, prazo médio de implantação, vida útil do 

empreendimento, projeção de prazo para concessão e mapeamento das receitas 

acessórias possíveis, critérios da sessão (b). 

Sistema de Pontuação 

1ª ETAPA 

 a) adoção de soluções técnicas 

consistentes, segundo normas e procedimentos 

pertinentes 

50 pontos 

b) demonstração da viabilidade tecnológica, 

operacional e financeira da solução proposta 
50 pontos 



Total de pontos para a etapa:  100 pontos  

Conteúdo do Caderno I - Rio Novo Soluções Urbanas Eireli 

A empresa Rio NovoSoluções Urbanas Eirelientregou no dia 09/10/2020 o caderno I 

(documento contendo 28 páginas) o qual traz a proposta de instalação de um aterro 

sanitário e implantação de um programa de coleta seletiva, justificado pela contribuição 

que esse tipo de empreendimento traz para a melhoria da saúde publica e minimização 

da poluição do solo e dos cursos d’água.Não foram definidas vantagens e desvantagens 

do projeto proposto e como benefícios foram citados a proteção do meio ambiente local, 

recebimento do ICMS “VERDE”, a geração de empregos e o aumento da arrecadação 

de ISSQN.  

Com relação às especificações dos elementos deste projeto, foram definidas nove 

etapaspara implantação do aterro sanitário pretendido, a 6ª etapa, que é a mais relevante 

no apontamento desse parecer, descreve o dimensionamento das trincheiras e elementos 

estruturantes, que são caracterizados em: Levantamento topográfico, Proposta das 

trincheiras; Proposta das plataformas; Drenagem de líquidos lixiviados; Drenagem de 

biogás; Drenagem de águas pluviais; Operação.  

Também foram descritas em atendimento ao projetoas especificações das vias de acesso 

internas, da infraestrutura de apoio e da urbanização e paisagismo. Ademais foram 

listadas outras estruturas necessárias referentes ao tratamento, sendo elas: Balança de 

pesagem de carga de entrada e saída; Unidades administrativas; Galpão de triagem e 

reciclagem; Unidade de britagem e reciclagem de RCC; Unidade de tratamento de 

resíduos líquidos lixiviados; Plataformas de acondicionamento final de resíduos sólidos. 

Constata-se que não foi descrito no projeto o fechamento do deposito de lixo que atende 

o município de Teófilo Otoni. 

Com relação à sessão (b) não foi apresentado à estimativa de investimentos, já quanto 

ao custo operacional médio por tonelada de resíduo foi estipulado o valor de R$ 150,00. 

O prazo médio de implantação da fase inicial do projeto é de 12 meses e a vida útil de 

25 anos. Por fim aos critérios estipulados, não foi apresentada projeção do prazo para 

concessão tampouco receitas acessórias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conteúdo do Caderno I - VinaEquipamentos e Construções Ltda. 

A empresa Vina Equipamentos e Construções Ltda. entregouno dia 09/10/2020 o 

caderno I (documento contendo 42 páginas e 5 pranchas do projeto) o qual traz a 

proposta da instalação de um aterro sanitário e implantação de ações complementares ao 

tratamento e disposição final dos resíduos. 

Em justificativa à tecnologia proposta o caderno traz dados do SINIS, apontando que 

69,5% dos resíduos sólidos domiciliares e resíduos públicos gerados em Minas Gerais 

são destinados a aterros sanitários, que tem uma ampla recepção de tipo de resíduos 

sólidos, excetuando casos de resíduos industriais perigosos. Deste modo esse tipo de 

empreendimento tem eficácia na redução dos impactos provenientes do lançamento de 

resíduos no meio ambiente. Referente às desvantagens do projeto proposto, foram 

destacadas a necessidade de grandes extensões de terra, o controle e manutenção 

constantes e a vida útil relativa de curta duração.  

Como benefícios foram citados vantagens sociais (estabelecimento de parcerias junto 

aos catadores e incentivo a reciclagem, melhor qualidade de vida para a comunidade e 

garantia de jornadas de trabalho adequadas e seguras), ambientais (redução da poluição 

do solo e da água) e econômicas (incentivos fiscais, geração de emprego e economia de 

recursos naturais). 

Com relação às especificações dos elementos do projeto, o modelo proposto apresenta 

as seguintes estruturas: Área de aterramento de resíduos; Unidade de tratamento de 

resíduos do serviço de saúde; Balança; Prédio administrativo; Oficina mecânica; 

Estação de tratamento de efluentes; Unidade de beneficiamento de RCC; Unidade de 

triagem dos resíduos recicláveis. Para as medidas de controle e prevenção de passivos 

ambientais foram definidos os tipos de tratamento dos resíduos sólidos, tratamento de 

gases, tratamento de efluentes, monitoramento de qualidade do recurso hídrico e do 

monitoramento geotécnico. 

Também foram descritas ações complementares ao tratamento e disposição final de 

resíduos, sendo elas a implantação de ecopontos, a criação de parceria junto aos 

catadores de materiais recicláveis, o encerramento da área de deposito de lixo do 

município com medidas de recuperação, corretivas e de monitoramento na área, a 

implantação de canais de comunicação para atendimento ao usuário e um programa de 

educação ambiental para a comunidade. 

Com relação à sessão (b) foi estimado o investimento total em R$ 15.208.722,37, já 

quanto ao custo operacional médio por tonelada de resíduo foi estipulado o valor de R$ 

90,00 a R$ 50,00. O prazo médio de implantação da fase inicial do projeto é de 24 



meses e a vida útil de 25 anos. Por fim aos critérios estipulados, a projeção do prazo 

para concessão é de 25 anos e quanto às receitas acessórias serão consideradas: A venda 

de resíduos recicláveis; Retorno para o município de 80% dos RCC britados e aptos 

para a recuperação das estradas municipais; Prestação de serviços de coleta; Tratamento 

e destinação final de resíduos de serviços de saúde provenientes de clinicas, hospitais e 

veterinárias do município; Prestação de serviços de recebimento e disposição final de 

resíduos de qualquer natureza. 

 

Avaliação do Caderno I 

Em vista ao presente parecer, o corpo técnico da SMMADS avaliou o conteúdo do 

caderno I apresentado pela empresa Rio Novo Soluções Urbanas Eireli, com 40 pontos 

na sessão (a) e 20 pontos na sessão (b). A empresa Vina Equipamentos e Construções 

Ltda. foi avaliada nessa primeira etapa com 50 pontos na sessão (a) e 50 pontos na 

sessão (b). 

Para os elementos da sessão (a), a empresa Rio Novo não apresentou no caderno I os 

critérios de vantagens e desvantagens explicitados como necessários no termo de 

referencia, já para com a sessão (b) não foram apresentados o mapeamento das receitas 

acessórias, o prazo para concessão e a estimativa de investimentos. A empresa Vina, 

para os critérios descritos necessários no termo de referencia para ambas as sessões da 

primeira etapa, apresentou em completude o caderno I.  

Para eventuais questionamentos a respeito da avaliação do caderno I as empresas terão 

prazo de 7 dias a partir da publicação deste parecer para manifestação, que poderá ser 

encaminhada para o email da secretaria de meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável (meioambiente@teofilootoni.mg.gov.br).   

Os critérios de avaliação e a pontuação alcançada de cada empresa para as duas sessões 

foram descritas nas tabelas abaixo: 

Rio Novo Soluções Urbanas Eireli 

Escopo Técnico - Sessão (a) 

Critérios de Avaliação Pontuação  Pontuação Alcançada 

Justificativa 10 10 

Vantagens e desvantagens  10 0 

Benefícios 10 10 

Especificação dos elementos do projeto 20 20 

 Viabilidade Operacional, Financeira e Tecnológica - Sessão (b) 

Critérios de Avaliação Pontuação  Pontuação Alcançada 

Estimativa de investimentos 10 0 

Custos operacionais por tonelada de resíduos  10 10 

Prazo de implantação e Vida útil 10 10 

Prazo para Concessão 10 0 



Mapeamento das receitas acessórias  10 0 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 60 

 

 

 

Vina Equipamentos e Construções Ltda. 

Escopo Técnico - Sessão (a) 

Critérios de Avaliação Pontuação  Pontuação Alcançada 

Justificativa 10 10 

Vantagens e desvantagens  10 10 

Benefícios 10 10 

Especificação dos elementos do projeto 20 20 

 Viabilidade Operacional, Financeira e Tecnológica - Sessão (b) 

Critérios de Avaliação Pontuação  Pontuação Alcançada 

Estimativa de investimentos 10 10 

Custos operacionais por tonelada de resíduos  10 10 

Prazo de implantação e Vida útil 10 10 

Prazo para Concessão 10 10 

Mapeamento das receitas acessórias  10 10 

PONTUAÇÃO TOTAL 100 100 
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