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OFÍCIO CONJUNTO Nº 002/2018 

Maceió, 14 de março de 2018.

Ao Exmo. Sr.

Rui Soares Palmeira

Prefeitura Municipal de Maceió

Nesta

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA MPE/MPC Nº 002/2018

O Ministério  Público  do  Estado de Alagoas ,  através  da  15ª  Promotoria

de  Justiça  da  Capital  (Fazenda  Pública  Municipal) ,  e  o  Ministério  Público  de

Contas,  através  da  sua  Procuradoria  Geral  e  da  5ª  Procuradoria  de  Contas,  no

exercício  da  função  relativa  à  defesa  do  Patrimônio  Público,  da  legalidade  e  da

eficiência,  nos  termos  do artigo  129,  II  e  VI,  da  Constituição  da  República;  art igo

5º,  Parágrafo  Único,  IV,   da  LC  Estadual  nº  15/96  e  Art.  27,  Parágrafo  Único,  IV,

da  Lei  Nacional  nº  8.625/93,  que  autoriza  o  Parquet  a  promover  “recomendações

dirigidas  aos  órgãos  e  entidades  mencionadas  no  caput  deste  artigo,  requisitando

ao  destinatário  sua  divulgação  adequada  e  imediata,  assim  como  resposta  por

escrito”  resolve  NOTIFICÁ-LO  acerca  da  necessidade  de  adotar  providências  para

regularizar  a  operação  técnica  da  Central  de  Tratamento  de  Resíduos  de  Maceió  –

CTRM/Aterro  Sanitário,  bem  como  avaliar  a  economicidade  de  uma  gestão

integrada  para  os  serviços  de  coleta,  tratamento  e  disposição  dos  resíduos  no

Município de Maceió.

JUSTIFICATIVA
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A  presente  Recomendação  tem  origem  em  representação  perante  a  15ª

Promotoria  de  Justiça  da  Capital,  requerendo  a  adoção  de  providências  em face  da

decisão  administrativa  emanada  do  ex  Presidente  da  SLUM  nos  autos  do  processo

administrativo n° 07800.055047/2010 . 

Constatada  a  existência  de  efetivas  irregularidades,  a  15ª  Promotoria  de

Justiça  da  Capital  provocou  a  atuação  conjunta  do  Ministério  Público  de  Contas,

haja  vista  a  convergência  de  atribuições,  sobretudo  na  defesa  do  interesse  e  do

patrimônio  público,  o  que  deu  origem ao  procedimento  investigativo  nº  002/2012,

instaurado pela 5ª  Procuradoria de Contas. 

Constatada  a  existência  de  efetivas  irregularidades,  a  15ª  Promotoria  de

Justiça  da  Capital  provocou  a  atuação  conjunta  do  Ministério  Público  de  Contas,

haja  vista  a  convergência  de  atribuições,  sobretudo  na  defesa  do  interesse  e  do

patrimônio  público,  o  que  deu  origem ao  Procedimento  Investigativo  nº  008/2018,

instaurado pela 5ª  Procuradoria de Contas.

A  decisão  administrativa  que  motivou  a  Representação  consistiu  na

autorização  para  a  retirada  da  empresa  VEGA  Engenharia  Ambiental  S/A  da

composição  da  Sociedade  de  Propósito  Específico  V2  Ambiental  Ltda,  vencedora

de  certame  licitatório  para  prestação  de  serviços  atinentes  ao  aterro  sanitário  do

Município  de  Maceió,  olvidando  a  ausência  de  qualificação  técnica  da  empresa

remanescente,  VIVA Ambiental  e  Serviços  Ltda,  para  a  execução  do  amplo  objeto

contratual .

A abordagem da questão demanda a análise do procedimento licitatório.

DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

O  Município  de  Maceió/SLUM  deflagrou  o  Edital  nº  001/08  com  “o

objetivo de contratação de empresa de prestação de serviços públicos de tratamento

e  destinação  final  dos  resíduos  sólidos  urbanos,  incluindo  a  recuperação  da  área

degradada do vazadouro de Cruz das Almas”,  conforme item 1.1.
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O  amplo objeto  da licitação  foi  delimitado no item 1.2  do  Edital  e  seus

incisos  (composição  dos  serviços),  abrangendo  a  implantação,  operação  e

manutenção  de  aterro  sanitário  para  resíduos  domiciliares,  resíduos  da  construção

civil  e  inertes,  inclusive  com  usina  de  beneficiamento;  resíduos  de  serviços  de

saúde;  unidade  de  tratamento  e  compostagem  de  resíduos  resultantes  da  podação;

resíduos  classe  I;  vala  para  disposição  final  de  animais  mortos;  estação  de

tratamento  de  efluentes,  sistema  de  captação,  queima  e  geração  de  energia  do

biogás  produzido tanto  no novo aterro  quanto  no vazadouro  atual  e  recuperação de

área degradada do vazadouro atual (Cruz das Almas).

Objetivando  participar  da  l icitação,  e  consoante  permissivo  inserto  nos

itens  6.1.4  e  6.5  do  Edital,  as  empresas  VIVA Ambiental  e  Serviços  Ltda  e  VEGA

Engenharia  Ambiental  S/A,  reuniram  em  consórcio  com  a  formalização  de

Contrato de Compromisso de Constituição de Consórcio de Empresas.

O  consórcio  formado  pelas  empresas  acima  aludidas  sagrou-se  vencedor

na licitação, consoante Ata.

Nos  termos  dos  itens  6.5.2,  6.5.4  e  17.3  do  Edital,  as  empresas

consorciadas  constituíram a  Sociedade de  Propósito  Específico  V2 Ambiental  Ltda

para  execução  do  objeto  contratual,  seguindo-se  a  celebração  do  Contrato  nº

085/2009  em  data  05/06/09  e  publicação  no  Diário  Oficial  do  Município  em

25/06/09.

DA  AUTORIZAÇÃO  DE  RETIRADA  DA  EMPRESA  VEGA

ENGENHARIA  AMBIENTAL  S/A  DA  SOCIEDADE  DE  PROPÓSITO

ESPECÍFICO V2 AMBIENTAL LTDA

Ocorre  que,  decorridos  MENOS  DE  UM  ANO  da  data  de  publicação  do

contrato  (25/06/09),  o  qual  teria  a  duração  de  20  (vinte)  anos,  conforme  item  3.1

do  Edital,  mais  precisamente  em  data  de  04/06/2010,  a  SPE  V2  Ambiental  Ltda,

representada  pela  sócia  administradora  VIVA Ambiental  e  Serviços  Ltda,  requereu
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autorização  para  retirada  da  empresa  VEGA Engenharia  Ambiental  S/A do  quadro

societário da concessionária (Processo nº 07800.055047/2010).

A SLUM,  com  anuência  do  Prefeito  de  Maceió,  autorizou  a  retirada  da

empresa  VEGA Engenharia  Ambiental  S/A da  Sociedade  de  Propósito  Específico,

seguindo-se a formalização de novo estatuto da empresa.

Essa  decisão  encontra-se  eivada  de  vícios,  os  quais  serão  a  seguir

explicitados.

DA  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO/AFRONTA  AO  INTERESSE

PÚBLICO

O  pedido  subscrito  pela  V2  Ambiental  SPE  Ltda  apenas  se  limitou  a

esclarecer os aspectos formais relativos à alteração societária,  sem a apresentação

de  razão  suficiente  e  relevante  que  justificasse  a  alteração  (caso  fortuito  ou

força  maior),  bem  como  a  existência  de  fatos  novos  não  existentes  à  época  da

licitação.

A  justificativa  precoce  para  a  alteração  da  composição  societária  foi

efetivada em expediente subscrito pela empresa VIVA Ambiental  e Serviços Ltda,  a

qual explicita que:

“muito embora a VEGA Engenharia Ambiental S/A tivesse, originariamente,

a  intenção  de  manter-se  como  sócia  da  SPE,  durante  todo  o  prazo  da

concessão,  circunstâncias  supervenientes,  máxime  a  decisão  de

concentrar suas atividades nas regiões do país onde mantém liderança

em  negócios  relacionados  à  limpeza  pública  e  destinação  final  de

resíduos, fizeram-na optar pela sua retirada da sociedade. .. Ressalte-se

que tal movimentação societária reflete apenas e tão somente  questões de

estratégia empresarial”.
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Por  sua  vez,  a  empresa  VEGA  Engenharia  Ambiental  S/A,  limita-se  a

manifestar  sua  “anuência”  quanto  à  retirada  do  quadro  societário  da  V2 Ambiental

Ltda.

As  razões  apresentadas,  de  cunho  operacional/negocial,  olvidando  a

união  de  esforços  para  a  prestação  dos  serviços,  não  se  traduzem  em  justif icativa

suficiente  em face  do  interesse  público,  pressuposto  de  validade  do  ato  perpetrado

pela Administração.

Ao revés,  antes de privilegiar os interesses de empresa integrante da SPE

concessionária  em  concentrar  suas  atividades  em  outras  regiões  do  país,  a

supremacia  do  interesse  público  exigia  a  demonstração  categórica  de  que,  com  a

saída  da  empresa  VEGA Engenharia  Ambiental  S/A da  SPE  V2  Ambiental  Ltda,  a

empresa  remanescente  -  VIVA Ambiental  e  Serviços  Ltda  -  manteria  as  condições

de  habili tação  exigidas  na  fase  licitatória,  de  forma  a  resguardar  a  adequada

execução contratual,  o que não foi efetivado.

É o que pretendemos demonstrar.

DA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA VIVA AMBIENTAL

E SERVIÇOS LTDA

Em  razão  da  complexidade  e  vulto  do  objeto  contratual,  por  vontade

própria,  as  empresas  VIVA  Ambiental  e  Serviços  Ltda  e  VEGA  Engenharia

Ambiental S/A se reuniram em consórcio.

E,  atendendo  a  tais  particularidades,  o  item  10.4.4.2  do  Edital,  exigia  a

comprovação da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA com a “ aptidão para desempenho de

atividade  pertinente  e  compatível  em  características  com o  objeto  da  licitação

através  da apresentação de  atestado (s)  fornecido (s)  por  pessoa  jurídica  de  direito

público  ou  privado,  devidamente  registrado  no  CREA,  de  que  a  licitante  realizou

serviços  de  características  semelhantes  ou  superiores  ao  do  objeto  da  presente
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licitação,  limitados  exclusivamente  às  parcelas  de  maior  relevância  e  valor

significativo do objeto da licitação :

.operação  e  manutenção  de  aterro  sanitário  em  quantidades  mensais  superiores

ou igual a 15.600 toneladas de resíduos domiciliares ,  composto pelos serviços de

drenagem,  de  águas  pluviais,  captação  e  drenagem  do  chorume  (percolados),

proteção  do  lençol  freático,  monitoramento  da  estabilidade  dos  taludes,

devidamente licenciado em órgão ambiental  competente;

.  recuperação de vazadouro ambiental (l ixão);

.  instalação  e  operação  do  sistema  de  captação  biogás  baseado  em  projeto  de

mecanismo  de  desenvolvimento  limpo  (MDL),  em  aterro  sanitário  devidamente

licenciado  por  órgão  ambiental  competente  e  com  a  emissão  de  créditos  de

carbono;

.  operação  de  unidade  para  tratamento  de  resíduos  de  serviços  de  saúde  (RSS),

devidamente licenciado por órgão ambiental  competente e

.  operação  de  aterro  de  inertes,  devidamente  licenciado  por  órgão  ambiental

competente

Objetivando  a  demonstração  de  tais  condições,  a  empresa  VIVA

Ambiental e Serviços Ltda apresentou a seguinte documentação:

-  Certidão de Acervo Técnico  nº  260  expedida pelo  CREA PI,  datada de

30/11/2006,  no  qual  se  observa,  entre  outros  serviços  relativos  à  limpeza  urbana,

os  serviços  de  recomposição  ambiental  de  lixão,  operação  e  manutenção  de  aterro

sanitário  através  de  tecnologia  de  biorremediação,  incluindo  serviços  de

escavação,  carga  e  transporte  de  areia  argilosa,  com  espalhamento  e  compactação

em leiras, com caçambas, trator e pá carregadeira.

Essa  certidão  tem  por  base  Atestado  fornecido  pela  Secretaria  de

Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Parnaíba.

Em  que  pese  o  amplo  objeto  contratual,  somente  o  item  4  discriminado

no Atestado acima referido,  ou seja operação,  manutenção e  recuperação ambiental

do  Aterro  Sanitário  de  Parnaíba  guarda  pertinência  com  o  objeto  da  licitação  em
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comento,  e  assim  mesmo,  apenas  com  os  itens  1.2.1  e  1.2.11  do  Edital

(Implantação,  operação  e  manutenção  do  novo  aterro  sanitário  para  resíduos

domiciliares e Recuperação de área degradada do vazadouro atual).

No  entanto,  com  relação  à  operação  do  aterro  sanitário,  demonstra  a

Certidão  de  Acervo  Técnico  a  média  mensal  de  1.083,31  toneladas,  muito

inferior  a  média  mensal  exigida  no  item  10.4.4.2  do  Edital  (15.600  toneladas

mensais).

-  Certidão de Acervo Técnico nº SZO – 71130 ,  expedida pelo CREA SP,

datada de 16/08/2006,  na qual  consta  a  execução de serviços  na área de engenharia

civil,  coleta  de  lixo  domiciliar,  coleta  de  lixo  público,  transporte  de  resíduos

sólidos  de  origem  domiciliar,  transporte  de  resíduos  sólidos  de  origem  pública,

coleta  em áreas  de  difícil  acesso,  varrição  manual  de  vias  e  logradouros  públicos,

varrição  e  lavagem de  feiras  livres,  manutenção  de  praças  e  serviços  especiais  de

limpeza.

Essa  certidão  tem  por  base  Atestado  fornecido  pela  Prefeitura  do

Município  de  Taboão  da  Serra,  cujo  detalhamento  dos  serviços  demonstra  a

execução  de  serviços  de  limpeza  urbana  que  não guardam  pertinência  com  o

objeto da licitação do aterro sanitário do Município de Maceió.

-Certidão  de  Acervo  Técnico  nº  853,  expedida  pelo  CREA-BA,  datada

de  05/06/2006,  na  qual  consta  a  execução  dos  serviços  de  limpeza  urbana  e

congêneres sob o regime de empreitada.

Essa  certidão  tem  por  base  Atestado  fornecido  pela  Prefeitura  do

Município  de  Madre  de  Deus,  cujo  detalhamento  dos  serviços  demonstra  a

execução  de  serviços  de  limpeza  urbana,  abrangendo  a  coleta  e  transporte  de

resíduos  sólidos  (domiciliar,  construção  civil,  estabelecimentos  de  saúde,  feiras  e

mercados,  praias  e  boca  de  lobo),  além  de  serviços  de  varrição  capinação,

roçagem,  pintura  de  meio  fio,  retirada  de  terra  das  pistas  de  rolamento  e



ESTADO DE ALAGOAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
15ª Promotoria de Justiça da Capital – Fazenda Pública Municipal
Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas
5ª Procuradoria de Contas

manutenção de parques e  jardins,  as quais  não guardam pertinência com o objeto

da licitação do aterro sanitário do Município de Maceió .

-  Certidão  de  Acervo  Técnico  nº  01-04598/2006 ,  expedida  pelo  CREA-

PE,  datada  de  24/07/2006,  na  qual  consta  a  execução  dos  serviços  de  limpeza

urbana no município  de  Jaboatão  dos  Guararapes,  consistentes  em varrição  manual

de  vias  públicas,  capinação,  raspagem  e  pintura  de  meio  fio,  coleta  de  resíduos

sólidos  domiciliar  e  comercial,  varrição  de  feiras  livres  e  coleta  de  serviços

volumosos.

Essa  certidão  tem  por  base  Atestado  fornecido  pela  Prefeitura  do

Município  de  Jaboatão  dos  Guararapes,  cujo  detalhamento  dos  serviços  demonstra

a execução de serviços de limpeza urbana,  os quais  não guardam pertinência com

o objeto da licitação do aterro sanitário do Município de Maceió.

E  por  fim,  a  Certidão  de  Acervo  Técnico  nº  226/2006 ,  expedida  pelo

CREA/AL,  datada  de  07/07/06,  na  qual  consta  a  execução  dos  serviços  de  limpeza

pública,  tais  como  coleta  de  resíduos  sólidos  domiciliares,  comerciais  e

hospitalares,  localizado  na  área  urbana  do  Município  de  Maceió,  tendo  como

contratante o Município de Maceió.

Essa  certidão  tem  por  base  Atestado  fornecido  pela  Superintendência

Municipal  de  Limpeza  Urbana  de  Maceió,  cujo  detalhamento  dos  serviços

demonstra  mais  uma vez  a  execução  de  serviços  de  limpeza  urbana,  especialmente

a  coleta  de  resíduos  sólidos  domiciliares,  comerciais,  de  mercados  públicos  e

feiras,  de  varrição,  varrição  de  vias  e  logradouros  públicos,  capinação,  roçagem e

retirada  de  terra,  roçagem  manual  e  mecanizada,  retirada  manual  de  terra,  pintura

de  meio  fio,  limpeza  de  feiras  e  mercados,  inclusive  lavagem,  l impeza  de  praias,

coleta  de  poda,  entulho  e  l ixo  público,  transporte  de  resíduos,  capinação  química,

coleta  de  resíduos  sólidos  em rios  e  canais,  os  quais  integram o  objeto  do  contrato

nº  001/2005 celebrado com o Município de Maceió e  por  tal  razão,  e  não guardam
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pertinência  com  o  objeto  da  licitação  do  aterro  sanitário  do  Município  de

Maceió.

A  documentação  de  qualificação  técnica  fornecida  pela  empresa  VIVA

Ambiental  e  Serviços  Ltda  demonstra  a  capacitação  técnica  para  os  serviços  de

limpeza urbana e coleta de resíduos sólidos urbanos.

Entrementes,  NENHUM  DOS  CERTIFICADOS  DEMONSTROU  A

CAPACITAÇÃO TÉCNICA e/ou EXPERIÊNCIA ANTERIOR CONSONANTE COM

O  AMPLO  OBJETO  DA  LICITAÇÃO,  quer  em  quantitativo  compatível  com  a

operação  e  manutenção  de  aterro  sanitário  e  sua  metodologia,  quer  nas  demais

atividades  exigidas:  instalação  e  operação  do  sistema  de  captação  biogás  baseado

em  projeto  de  mecanismo  de  desenvolvimento  limpo  (MDL  e  com  a  emissão  de

créditos  de  carbono),  quer  na  operação  de  unidade  para  tratamento  de  resíduos  de

serviços de saúde (RSS), e por fim, na operação de aterro de inertes.

Por  outro  lado,  verifica-se  que  somente  a  empresa  VEGA  Engenharia

Ambiental  S/A,  demonstrou  a  satisfação  INTEGRAL  das  exigências  do  item

10.4.4.2  do  Edital,  mediante  ampla  documentação  acostada,  através  das  Certidões

de  Acervo  Técnico  e  Atestados  (nº  988/00  expedida  pelo  CREA/BA  em  data  de

16/06/00,  fls.267 a  271;  nº  2352/02,  expedida  pelo  CREA/BA,  datada  de  12/12/02,

fls. 272 a 283; nº 2414/07, expedida pelo CREA/BA, datada de 26/12/07, fls. 284 a

300;  nº  1082266  expedida  pelo  CREA /RS  em data  de  28/06/07,  fls.301  a  307;  nº

SCZ  07784,  expedida  pelo  CREA/SP,  expedida  em  data  de  23/02/2006,  fls.  308  a

319; nº 61030/94, expedida pelo CREA SP, datada de 13/12/94, fls. 320 a 327; nº B

1524/96,  expedida  pelo  CREA/SP,  fls.  328  a  330;  153860/93,  expedida  pelo

CREA/SP,  datada  de  10/12/93,  fls.  331  a  340;  nº  56671/94,  expedida  pelo

CREA/SP,  datada  de  30/06/94,  fls.  341  a  347  e  0335/98  –  AB,  expedida  pelo

CREA/SP, datada de 24/11/980335/98, fls. 341 a 348).

Também  constou  do  Edital  no  item  10.4.4.3  a  necessidade  de

comprovação  da  l icitante  possuir  em seu  quadro  permanente,  na  data  prevista  para

a  entrega  dos  envelopes  de  habilitação  e  propostas,  profissional  de  nível  superior
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devidamente  reconhecido  por  entidade  competente,  detentor  de  atestado  de

responsabilidade  técnica  (ART),  fornecido  por  pessoa  jurídica  de  direito  público

ou  privado,  devidamente  acompanhado  da  certidão  de  acervo  técnico  (CAT),

emitidas  e  registradas  pelo  CREA,  que  demonstrem  possuir  experiência

comprovada  nos  serviços  objeto  dessa  licitação,  limitados  às  parcelas  de  maior

relevância e valor significativo,  nos termos da qualificação técnica exigida no i tem

10.4.4.2 do Edital.

Essa exigência também não foi  satisfeita  pela  empresa VIVA Ambiental  e

Serviços  Ltda  com as  Certidões  de  Acervo  Técnico  acima  elencadas,  as  quais  não

demonstram  a  experiência  comprovada  do  responsável  técnico  (Paulo  Cesar

MikHaiel Jabur Abud) na execução dos serviços objeto da licitação.

Tal  requisito,  somente  foi  satisfeito  pela  empresa  VEGA  Engenharia

Ambiental  S/A  com  as  Certidões  de  Acervo  Técnico  anteriormente  juntadas,  as

quais  comprovavam  o  preenchimento  da  qualificação  do  atestado  de

responsabilidade técnica em nome dos profissionais integrantes da empresa.

Toda a  documentação acima mencionada evidencia  a  expertise  e  aptidão

técnica  da  empresa  Vega  Engenharia  Ambiental  S/A  na  operação  e  manutenção

de  aterro  sanitário  em  quantitativo  superior  ao  exigido  no  presente  Edital,  bem

como  em  sua  metodologia  e  na  totalidade  das  áreas  de  atuação  em  conformidade

com o projeto básico e exigências editalícias .

E  ademais,  evidencia  a  superioridade  da  expertise  técnica  da  empresa

VEGA  Engenharia  Ambiental  S/A  em  relação  às  atividades  até  então

desenvolvidas  pela  empresa  VIVA Ambiental  e  Serviços  Ltda,  o  que  certamente

foi  fator  preponderante  para  a  união  de  esforços  (em  consórcio)  em  concorrer  ao

objeto licitatório.

Se  assim  não  fosse,  SOZINHA,  a  empresa  VIVA Ambiental  e  Serviços

Ltda,  não teria condições de SEQUER SER HABILITADA na licitação em epígrafe,

ex  vi  do  que  estabelece  o  item  10.4.4.9  do  Edital  “todas  as  comprovações,

atestados,  documentos  e  relações  exigidos  para  a  qualif icação  técnica  da  licitante
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deverão  ser  compatíveis  com  os  serviços  previstos  no  edital,  sob  pena  de

inabilitação”.

Em  suma,  patente  que  o  consórcio  V2  Ambiental  Ltda,  se  consagrou

vencedor  no  certame  licitatório  em  razão,  -  NÃO  DO  SOMATÓRIO  dos

quantitativos  das  empresas  consorciadas  como  alude  o  artigo  33  da  Lei  de

Licitações -,  mas da nítida e evidente preponderância da capacitação técnica da

empresa VEGA Engenharia  Ambiental  S/A ,  que  apresentou vasto  acervo técnico,

inclusive profissional,  para acatamento da proposta.

E,  consequentemente,  por  não  possuir,  POR  SI  SÓ,  os  referidos

requisitos  de  qualificação  técnica,  a  empresa  VIVA Ambiental  e  Serviços  Ltda

NÃO TERIA CONDIÇÕES DE CONTRATAR com o Município de Maceió .

Para  além  da  associação  em  consórcio,  as  empresas  VEGA  Engenharia

Ambiental  e  VIVA  Ambiental  e  Serviços  Ltda  consti tuíram-se  em  Sociedade  de

Propósito  Específico,  que  seria  responsável  pela  execução  do  contrato ,  nos

termos do item 17.3 do Edital.  Transcreva-se:

17.3. A adjudicatária deverá constituir, até 02 (dois) dias úteis antes da assinatura

do Contrato uma subsidiária integral ou uma sociedade de propósito específico,

conforme  se  tratar  respectivamente  de  empresa  individual  ou  consórcio,  que

celebrará o Contrato com a Prefeitura Municipal de Maceió e será  responsável

pela execução do objeto da concessão.

O  item  17.4  do  Edital  ressalta  que,  em  qualquer  hipótese,  a  empresa

deve  ter  duração  suficiente  para  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações

decorrentes  do  Contrato ,  diretriz  reforçada  no  artigo  3º  do  Estatuto  de

Constituição da V2 Ambiental  e Serviços Ltda.

Muito bem. Por força de lei  e objetivando a garantia  do fiel  cumprimento

das  obrigações  decorrentes  do  contrato,  durante  toda  a  execução  contratual ,  o

item  10.4.4.10.5  do  Edital  determinou  que  a  Concessionária  deveria  manter  as
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condições  de  habilitação  e  qualificação  durante  a  execução  do  contrato,  exigindo-

se:

“Declaração expressa se obrigando a manter durante toda a execução do contrato,

em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas na presente licitação.”

E na mesma toada, estabelece o item 21.3 do Edital:

“A  CONCESSIONÁRIA  fica  obrigada  a  manter,  durante  toda  a  execução  do

CONTRATO, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório.”

Trata-se  de  reprodução  da  obrigatoriedade,  própria  de  todos  os  contratos

administrativos,  elencada  no  art.  55,  XIII,  da  Lei  de  Licitações  e  Contratos  (Lei

8.666/1993), in verbis :

Art. 55- São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]  XIII  -  a  obrigação  do  contratado  de  manter,  durante  toda  a  execução  do

contrato,  em  compatibilidade  com  as  obrigações  por  ele  assumidas,  todas  as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Justamente  para  resguardar  a  manutenção  das  condições  de

habilitação/qualificação  durante  a  execução  contratual,  o  Edital  disciplinou  no

item 17.5  a  necessidade  de  autorização  do  poder  concedente  em caso  de  alteração

em seu estatuto social e modificação societária.

A  cláusula  5.2  do  contrato,  no  item  XVIII,  dispõe  ser  obrigação  da

concessionária  submeter  previamente  a  SLUM  qualquer  alteração  que  pretenda
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fazer  nos  seus  estatutos  que  diga  respeito  a  cisão,  fusão,  incorporação,

transferência de controle ou alteração na composição do capital  social.

Ademais,  quando  a  alteração  se  traduzir  em  transferência  do  controle

da  concessionária ,  o  item  17.7  do  Edital  acentua  a  prévia  aprovação  pelo  poder

concedente, mediante:

“cumprimento  pelo  pretendente  das  exigências  de  habilitação  jurídica,

qualificação  técnica,  qualificação  econômico-financeira  e  regularidade  fiscal,

declarando que cumprirá todas as condições e termos referentes à concessão, em

consonância com o disposto no artigo 27 da Lei nº 8987/95”.

Por sua vez,  o dispositivo legal assim dispõe:

Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária

sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.

§1o Para  fins  de  obtenção  da  anuência  de  que  trata  o  caput  deste  artigo,  o

pretendente deverá:

I  -  atender  às  exigências  de  capacidade  técnica,  idoneidade  financeira  e

regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor.

§ 3º  Configura-se o controle da concessionária, para os fins dispostos no caput

deste artigo, a propriedade resolúvel de ações ou quotas por seus financiadores e

garantidores

É o caso dos autos.

O controle societário da Sociedade de Propósito Específico V2 Ambiental

Ltda,  era  comparti lhado  e  exercido  de  forma  igualitária  na  proporção  de  50% para

cada uma das sócias, nos termos do artigo 5º do Estatuto Social.
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Com  a  modificação  societária  pretendida,  a  totalidade  das  cotas

pertencentes  à  empresa  VEGA Engenharia  Ambiental  S/A passaria  ao  controle

ÚNICO E EXCLUSIVO da empresa VIVA Ambiental  Ltda,  com a  transformação

de sociedade limitada para sociedade por ações, na forma de subsidiária integral.

Nesse  caso,  em  prol  da  garantia  na  fiel  execução  contratual,  cristalino

que  a  autorização  da  SLUM  demandaria  a  comprovação  do  cumprimento  pela

empresa  remanescente  das  exigências  de  qualificação  técnica,  em  consonância

com os dispositivos legais, contratuais e editalícios acima citados.

Ora,  a  demonstração da  satisfação de tal  exigência era  impossível,  pois  a

concessionária  V2  Ambiental  Ltda  foi  criada  em  razão  do  consórcio  entre  as

empresas  retro  citadas  e  somente  a  empresa  VEGA  Engenharia  Ambiental  S/A

detinha a habilitação técnica necessária à consecução do objeto contratual.

Desta  forma, a execução contratual  seria  seriamente comprometida com a

retirada  da  empresa  VEGA  Engenharia  Ambiental  S/A,  faltando  à  empresa

remanescente,  VIVA Ambiental  e  Serviços  Ltda,  a  expertise  suficiente  para  tanto,

consoante certidões de acervo técnico integrantes do procedimento licitatório.

Muito  embora  a  alteração  societária  não  tenha  se  traduzido  estritamente

em transferência  da  concessão,  com a  substituição  subjetiva  da  concessionária  em

sua  totalidade,  a  transferência  d a  totalidade  das  cotas  pertencentes  à  empresa

VEGA  Engenharia  Ambiental  S/A  ao  controle  ÚNICO  E  EXCLUSIVO  da

empresa  VIVA  Ambiental  Ltda,  configura  efetivamente  a  transferência  de

controle da concessionária,  a que alude  o item 17.8 do Edital:

“Entende-se por  controle efetivo da concessionária a titularidade da maioria

do capital votante, expresso em ações ordinárias nominativas com direito a

voto,  ou  o  exercício,  de  fato  e  de  direito,  do  poder  decisório  para  gerir  suas

atividades disciplinando em acordo de acionistas da Concessionária ou documento

com igual finalidade.”
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Ora,  não  se  trata  de  uma  simples  alteração  no  poder  de  controle

societário,  que  em  nada  iria  influir  na  posição  da  concessionária,  uma  vez  que  a

saída de empresa VEGA Engenharia  Ambiental  Ltda na prática equivale  a  extinção

do  consórcio  entre  as  empresas ,  que  se  uniram  para  somar  as  condições  de

habilitação  com fins  a  vencer o  certame licitatório  –  com nítida  preponderância

da  qualif icação  técnica  da  empresa  retirada  da  SPE  -  e  executar  o  objeto

contratual,  aspecto que foi solenemente ignorado pela SLUM.

Então,  seja  pela  obediência  ao  artigo  55,  XIII,  da  Lei  8.666,  seja  pela

estrita  observância  das  regras  editalícias  acima  aludidas,  é  patente  afirmar  que  a

retirada  da  empresa  VEGA Engenharia  Ambiental  S/A da  Sociedade  de  Propósito

Específico  se  traduz  na  IMPOSSIBILIDADE  DE  MANUTENÇÃO  DAS

CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO, suficientes  à  adequada execução do Contrato  nº

085/89, uma vez que:

a)as  condições  de  qualificação  técnica  decorrem experiência  profissional

da empresa VEGA Engenharia Ambiental  S/A e

b)  a  empresa  remanescente  não  detinha  condições  para  sozinha  se

habilitar  no  processo  l icitatório  em  questão,  e  consequentemente,  sagrar-se

vencedora da licitação para fins de execução contratual.

Entrementes,  no  curso  do  processo  administrativo  não  houve  qualquer

apreciação  dos  aspectos  técnicos  ínsitos  à  retirada  da  empresa  VEGA Engenharia

Ambiental  S/A,  o  que  seria  intuitivo  esperar,  considerando  que  uma  empresa  sem

suficiente  acervo  técnico  passaria  a  explorar  sozinha,  quase  que  imediatamente  à

contratação,  o  maior  contrato  de  concessão  de  serviço  público  do  Município  de

Maceió,  sem que  tal  empresa  tivesse  a  experiência  e  preparação  técnica  suficiente

para tal mister.

A  questão  demanda  maior  relevo  porque,  consoante  atestado  pelo

assessor  técnico  da  SLUM,  Sr.  Alder  Flores,  naquela  oportunidade,  ainda  havia

serviços  não  concluídos,  que  necessitavam  de  atestado  de  capacitação  técnica
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exigido no edital,  a  exemplo da Operação de Unidade para Tratamento de Resíduos

de Serviços de Saúde (RSS).

E  mais:  sendo  a  prestação  do  serviço  contínua,  a  exigência  de

capacitação técnica  abrangia  também as  etapas  de  operacionalização  e  manutenção

do  aterro  sanitário  de  acordo  com  metodologia  de  exploração,  cuja  experiência

anterior  não  detinha  nem  a  empresa  VIVA  Ambiental  e  Serviços  Ltda,  nem  seu

responsável  técnico,  como  já  exaustivamente  externado,  o  que  terá  sérias

implicações  práticas  na  execução  contratual,  consoante  auditoria  realizada  pelo

TC/AL, como será deduzido a seguir.

BURLA AO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Mas  antes,  a  análise  dos  elementos  probatórios  carreados  aos  autos

demonstra  ainda  que  a  retirada  da  empresa  VEGA Engenharia  Ambiental  S/A da

SPE  V2  Ambiental  Ltda  concretiza  o  ato  final  de  um  possível  conluio  entre  as

empresas formadoras do consórcio.

O  ajuste  entre  as  empresas  objetivava  que  a  empresa  VIVA Ambiental  e

Serviços  Ltda  pudesse  vencer  a  licitação  uti lizando-se  do  acervo  técnico  da

empresa  VEGA  Engenharia  Ambiental  S/A,  que  logo  em  seguida  deixaria  a

Sociedade  de  Propósito  Específico  montada  para  simular  o  cumprimento  do  Edital

de Concorrência.

Ou  seja,  a  participação  da  empresa  VEGA  Engenharia  Ambiental  S/A

serviu  unicamente  para  atender  aos  requisitos  de  qualificação  técnica  com  fins  à

exploração  do  aterro  sanitário  do  Município  de  Maceió  e,  superada  essa  etapa,

pudesse  a  operação  ser  executada  exclusivamente  pela  empresa  VIVA Ambiental  e

Serviços  Ltda,  que,  por  seu  turno,  jamais  conseguiria  atender  sozinha  aos

requisitos  técnicos  imprescindíveis  para  se  sagrar  vitoriosa  na  licitação  e

consequentemente para executar os serviços objeto da concessão.
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A  intenção  e/ou  direção  com  fins  à  retirada  da  empresa  VEGA

Engenharia  Ambiental  S/A da  Sociedade  de  Propósito  Específico,  deliberada  desde

o  procedimento  licitatório,  foi  ratificada  expressamente  na  confecção  do  estatuto

da SPE V2 Ambiental Ltda.

Chama  a  atenção  que  o  artigo  3º  do  Estatuto  de  Constituição  da  V2

Ambiental  Ltda estipulava que “a duração da sociedade será do tempo necessário a

consecução  integral  do  objeto  social  abaixo  descrito,  acrescido  de  06  (seis)  meses

para o encerramento e l iquidação da sociedade”.

No entanto,  quando da disciplina acerca da administração da sociedade,  o

parágrafo  4º  ao  disciplinar  as  condições  para  a  representação  da  sociedade  e  os

atos  relativos  à  dinâmica  operacional  (aquisições  de  bens  e  serviços),  de  forma

subliminar,  demonstra  a  concretização  da  retirada  da  empresa  VEGA Engenharia

Ambiental  S/A  do  quadro  societário  da  V2  Ambiental  Ltda,  ratificando  uma

intenção preexistente:

“para efeito desse parágrafo, a cumulatividade será computada a partir da data de

início do contrato de concessão, até o dia em que a VEGA transferir as cotas de

que é titular à VIVA, as obrigações acima do valor limite deverão contar com a

aprovação prévia do Conselho”.

A  intenção  e  disposição  de  retirada  da  empresa  VEGA  Engenharia

Ambiental  S/A  “justifica”  a  instituição  da  empresa  VIVA  Ambiental  e  Serviços

Ltda  como  líder  do  consórcio  e  indicação  de  seu  responsável  técnico  pelo

empreendimento,  o  que  não  se  apresenta  razoável,  em  face  da  expertise  e

experiência atinente à empresa VEGA Engenharia Ambiental S/A.

E assim,  mal  tendo se iniciado a  operação do aterro sanitário  em abril  de

2000, já em junho, apenas dois meses depois,  a empresa Viva Ambiental  e Serviços

Ltda  comunicava  à  SLUM a intenção da empresa VEGA Engenharia  Ambiental  S/A
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deixar  o  consórcio,  permitindo em seu próprio  benefício  executar  um contrato  que,

noutras condições, isto é, sem a formação do consórcio, jamais iria conseguir.

Ou  seja,  a  intenção  desde  a  época  do  procedimento  licitatório,  expressa

em  cláusula  contratual  se  concretizou  na  prática  e  em  curto  espaço  de  tempo,  tão

logo  após  o  cumprimento  das  etapas  de  instalação  de  alguns  serviços,  ficando  os

serviços  pertinentes  à  operação  e  manutenção  do  aterro  sanitário,  a  cargo,  com

exclusividade  da  empresa  VIVA Ambiental  e  Serviços  Ltda,  numa deliberada  burla

ao certame licitatório, ao que a doutrina chama de Aluguel de Qualificação.

A Procuradoria  Federal,  tratando  de  hipótese  da  legalidade  da  exigência

de  percentual  de  participação  mínimo  nos  consórcios,  aborda  a  questão  da

“qualif icação  de  terceiro”  com  propriedade  no  Parecer  n.

00451/2016/PROT/PFANAC/PGF/AGU  (0196443),  elaborado  após  consulta

constante no Despacho DIR/PB (0118765):

“  A ausência  de  percentual  mínimo,  no  caso,  possibilitaria  a  composição  de

consórcios com participações ínfimas de empresas passíveis de qualificação como

operadoras aeroportuárias para fins da presente licitação, o que desvirtuaria todo o

procedimento, levando-se à situação extrema em que o consórcio vencedor não

contaria,  de fato, com a qualificação técnica exigida para a exploração do

aeroporto.  Poderia  ser  um  estratagema  a  utilizar-se  da  qualificação  de

terceiro,  com participação ínfima e sem qualquer engajamento no projeto,

apenas para garantir o preenchimento dos requisitos de habilitação técnica,

sem que esta estivesse presente na fase de execução do contrato. Permitir-se-

ia, deste modo, a “comercialização” ou o “aluguel” de qualificação técnica tão

somente para a participação na licitação, restando inegável a nocividade da

prática.”
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“Patente  a  violação  aos  princípios  que  regem  o  processo  licitatório,

decorrente da união de esforços num primeiro momento e a desistência após

a adjudicação do objeto, em detrimento da possibilidade de êxito dos demais

interessados,  em  confronto  com  o  princípio  da  isonomia”

(despacho/TCO/Procuradoria/DNIT nº 00070/2012 da lavra do Procurador Geral

do DNIT.)1

Conforme  ensina  Marçal  Justen  Filho,  em  “Comentários  à  Lei  de  Licitações  e

Contratos” (pp. 372 e 374), os consorciados comparecem perante a Administração como unidade,

devendo  permanecer  nessa  unidade  em relação  aos  atos  que  podem gerar  responsabilidade  ao

Consórcio. No tocante à exposta prática simulatória, que configura fraude ao caráter competitivo,

expõe o renomado jurista: 

“Essas circunstâncias conduzem à conclusão de que a vontade legislativa era evitar a

participação de  empresas  não comprometidas  efetivamente  com a  execução do objeto.  Quer-se

evitar fenômeno que se poderia denominar ‘aluguel de participação’. Reprime-se que a empresa

forneça seu ‘nome comercial’ apenas para viabilizar a participação de outras na licitação. Evita-se a

conjugação  de  um  número  absurdo  de  empresas,  todas  reunidas  para  o  fim  de  propiciar

quantitativos mínimos e cuja viabilidade de operação é nula”. (grifo nosso)   

DA  OPERACIONALIZAÇÃO  DO  ATERRO  POR  EMPRESA  DIVERSA  SEM

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO PODER PÚBLICO

Tendo  em  vista  a   ausência  de  qualificação  técnica  para  a  execução  de

contrato  de  tamanha  envergadura,  decorrido  um  ano  da  saída  da  empresa  VEGA

Engenharia Ambiental  S/A da SPE V2 Ambiental  S/A, a empresa VIVA Ambiental  e

Serviços  Ltda  buscou  o  ingresso  de  nova  sócia  acionista  Estre  Ambiental  S/A ,

1
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15ª edição. São Paulo: Dialética, 2012.
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empresa que inclusive havia participado da licitação em comento,  consoante ata  da

assembleia geral extraordinária,  realizada em 31/12/12.

Posteriormente,  as  empresas  Cavo  Serviços  e  Saneamento  S/A  e  VIVA

Ambiental  e  Serviços  S/A,  com a  interveniência  da  empresa  Estre  Ambiental  S/A,

em  ata  de  assembleia  geral  extraordinária  realizada  em  18/12/2017 ,  aprovaram  a

cisão  parcial  da  empresa  VIVA  Ambiental  e  Serviços  S/A,  seguida  de

incorporação  da  parcela  cindida  pela  empresa  Cavo  Serviços  e  Saneamento

S/A, através de ações subscritas  e  integralizadas pela empresa Estre Ambiental

S/A, consoante protocolo assinado pelas partes.

Segundo  o  item  4.1  do  Protocolo  retro  aludido,  integra  o  acervo

patrimonial  líquido  cindido  pela  empresa  VIVA  Ambiental  e  Serviços  Ltda  e

incorporado  à  empresa  CAVO  Serviços  e  Saneamento  S/A,  o  investimento  da

empresa VIVA Ambiental  e  Serviços  Ltda na sociedade V2 Ambiental  SPE S/A,

o  acervo  técnico  decorrente  da  relação  dos  serviços  executados  acervados  no

CREA e determinados passivos da empresa VIVA Ambiental e Serviços S/A.

Como  consequência,  a  empresa  Cavo  Serviços  e  Saneamento  sucederá  a

empresa  Viva  Ambiental  e  Serviços  S/A  em  todos  os  seus  direitos  e  obrigações,

consoante expresso no item 6.1 do Protocolo.

Chama  atenção  o  item  6.3  do  Protocolo  que  estabelece  uma  condição

resolutiva  para  a  avença  acima  mencionada  e  que  vale  a  pena  sua  fiel  transcrição

(fls. 602):

“Considerando que: (i) na parcela cindida encontra-se o investimento da Viva na V2

(Concessionária); (ii) a V2 é signatária do Contrato de Contrato n° 85/2009 celebrado

com o Município de Maceió;  (iii)  esta avença prevê em sua cláusula 20.6,  IX a

necessidade  de  anuência  prévia  do  poder concedente  no  caso  de  alteração  no

controle societário da Concessionária, fica estabelecido que a cisão objeto deste

protocolo se resolverá de pleno direito na hipótese de negativa pelo Município de
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Maceió à pretendida operação, ficando, portanto, sem efeito qualquer transação

que envolva a V2.”  

Tal  disposição  obedece  a  cláusula  5.2  do  contrato,  que  no  item  XVIII,

dispõe  ser  obrigação  da  concessionária  submeter  previamente  a  SLUM

qualquer  alteração  que  pretenda  fazer  nos  seus  estatutos  que  diga  respeito  a

cisão,  fusão,  incorporação,  transferência  de  controle  ou  alteração  na

composição do capital social .

Neste aspecto,  através de certidão (fls.  674),  o Superintendente da SLUM

se manifesta:   “certifico  para  os  devidos  fins  que  não existe  nos  arquivos  desta

Superintendência  nenhum  documento  de  análise  ou  anuência  da  aquisição  da

empresa V2 ou por parte de qualquer outra.”

DA DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ademais,  também em consequência da ausência de qualificação técnica

da  nova  constituição  da  SPE,  repise-se  com  a  execução  a  cargo  unicamente  da

empresa  VIVA Ambiental  e  Serviços  Ltda ,  relatório  de  auditoria  do  Tribunal  de

Contas  do  Estado  de  Alagoas  inti tulado  “Avaliação  em  Saneamento”,

compreendendo  o  período  entre  2010  e  2016  (doc.  1),  enfatiza  a  deficiência  na

prestação  de  serviços,  com  a  persistência  de  irregularidades  seguidamente

detectadas,  bem  como  a  ausência  de  execução  de  serviços  previstos  no  Edital .

Veja-se:

No  ano  de  2010  foi  realizada  a  primeira  fiscalização  na  Central  de

Tratamento  de  Resíduos  de  Maceió,  oportunidade  em  que  foi  constatada  algumas

anomalias em sua operação:

OPERAÇÃO DA CTRM / FISCALIZAÇÃO “IN LOCO” – 2010

CÉLULA DOMICILIAR - Deficiência  na captação do lixiviado (efluentes

líquidos),  existindo  entre  os  resíduos  uma  espécie  de  lagoa  de  chorume  (vetor  de
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contaminação/emanação  de  odores  fétidos),  o  que  comprova  a  ineficiência  do

sistema de captação  (Figura 09).

TANQUE  PULMÃO  –  No  local  onde  é  acumulado  o  chorume(lixiviado)

proveniente  da  decomposição  dos  resíduos  dispostos  na  célula  domiciliar  para  ser

enviado  à  Estação  de  Tratamento  de  Percolado  (Figura  10)  foi  verificado  que  na

estrutura  do  tanque  existe  água  parada  com  a  presença  de  larvas  de  mosquito

(Figura 11).

Verificou-se ainda  que o tanque pulmão possui  corte  na fibra  (Figura  12)

e  fissuras  (Figura  13)  que  podem  possibilitar  o  vazamento  de  chorume,

componente  altamente  poluente ,  composto  por  substâncias  diversas,  incluindo

matéria  orgânica,  metais  pesados  e  outros  produtos  tóxicos  (liberando  também

metano e  gás  carbônico),  além de  excrementos  humanos  e  animais,  com um grande

potencial  de atrair  vetores.

 

Esclarece o Engenheiro responsável:

 “Com estas características, este produto tem alto poder de poluir, o ar, a água e o

solo, além de causar doenças, sendo difícil prever os seus resultados. Desta forma,

todos os seres que compõem a cadeia alimentar podem ser comprometidos em

consequência da sua ação”.

Ademais,  ressaltou  a  auditoria  que  o  lixiviado  captado  e  enviado  para  o

tanque  pulmão  possuía  baixo  volume o  que  não é  aparentemente  compatível  com o

volume de resíduos domiciliares dispostos nas células (Figura 14 e Figura 15).

DRENO  DE  CAPTAÇÃO  DE  CHORUME  -  Utilização  de  madeira  e

pneus  como elemento  drenante,  onde  normalmente  é  utilizado  brita  (Figura  16

e Figura 17).

TALUDES -  Sofreram a ação danosa da erosão  (Figura 22 e Figura 23),

ante a ausência de gramíneas como elemento de contenção nas encostas.
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ESTAÇÃO  DE  TRATAMENTO  DE  PERCOLADO  -  O  chorume  gerado  e

captado  na  célula  domiciliar  é  direcionado  para  um  tanque  pulmão,  sendo  em

seguida  recalcado  para  uma  lagoa  de  distribuição  e  segurança  (Figura  24)  (a  2ª

lagoa  esta  inativa),  sendo  posteriormente  enviado  ao  sistema  de  tratamento  de

percolado  (chorume+chuva),  porém  foi  verificado  que  mesmo  após  tratamento

(não  está  sendo  adicionado  produtos  químicos  e  o  laboratório  ainda  se

encontra  em  construção)  este  material  está  sendo  novamente  colocado  na  1ª

lagoa (misturado ao chorume sem tratamento).

Após  três  anos  foi  dada  continuidade  à  fiscalização  da  CTRM  iniciada

em 2010, sendo verificadas as anomalias anteriormente observadas .

OPERAÇÃO DA CTRM / FISCALIZAÇÃO “IN LOCO” - 2013

CÉLULA  DOMICILIAR  -  Deficiência  na  captação  do  lixiviado

(efluentes  l íquidos),  existindo  entre  os  resíduos  uma  espécie  de  lagoa  de  chorume

(vetor  de  contaminação/emanação  de  odores  fétidos),  o  que  comprova  a

ineficiência do sistema de captação  (Figura 09).

TANQUE  PULMÃO  –  Existência  de  água  parada  com  a  presença  de

larvas de mosquito (Figuras 10 e 11).

Persistência  de  corte  na  fibra  (Figura  12)  e  fissuras  (Figura  13)  que

podem  possibilitar  o  vazamento  de  chorume ,  como  já  relatado  na  operação  de

2010.

Persistência  de  transporte  de  baixo  volume  de  lixiviado ,  não

compatível com o volume de resíduos domiciliares dispostos nas células (Figura 14

e Figura 15).

DRENO DE CAPTAÇÃO DE CHORUME – Persistência da utilização de

madeira  e  pneus  como  elemento  drenante,  onde  normalmente  é  util izado  brita

(Figura 16 e Figura 17).

TALUDES – Persistência da ação danosa da erosão  (Figura 22 e Figura

23), com a ausência de gramíneas como elemento de contenção nas encostas



ESTADO DE ALAGOAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
15ª Promotoria de Justiça da Capital – Fazenda Pública Municipal
Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas
5ª Procuradoria de Contas

ESTAÇÃO  DE  TRATAMENTO  DE  PERCOLADO  –  Persistência  dos

problemas  anteriormente  narrados  (Figura  24),  com a  ênfase  de  que  o  laboratório

está “ainda” em construção.

Em  continuidade,  nova  fiscalização  realizada  no  ano  de  2014,  sendo

verificadas  as  anomalias  anteriormente  observadas  e  explicitadas  a  situação  então

encontrada.

OPERAÇÃO DA CTRM / FISCALIZAÇÃO “IN LOCO” - 2014 .

CÉLULA  DOMICILIAR  -  A  1.a  Célula  para  disposição  de  resíduos

sólidos  domiciliares  está  praticamente  finalizada,  possuía  um  tempo  de  uso

previsto  de  quatro  anos.  Seu  uso  foi  iniciado  em  2010.  O  Aterro  conta  com cinco

células, tendo sua vida útil  estimada em 20 anos (Figura 26).

A 2.a  Célula  para  disposição  de  resíduos  sólidos  domiciliares  está  sendo

preparada para ser uti lizada (execução de terraplenagem) (Figura 27).

Observou  a  fiscalização  a  presença  de  resíduos  da  construção  civil

(entulhos),  metais,  madeiras,  plásticos,  etc.,  nos  resíduos  sólidos  urbanos

(RSU)  (Figura 28),  gerando prejuízos  ao erário,  pois  todo o material  é  pesado e

classificado com RSU

Utilização  de  queimador improvisado ,  com a  utilização  de  uma  lata  de

18  litros  em  substituição  ao  Flare,  geralmente  composto  de  chaminé,  selo  e

queimador, o que garante a eficiência e segurança da queima do gás  (Figura 29).

TALUDES -  Continuam sofrendo  a  ação  danosa  da  erosão  (solo  argilo

arenoso)  (Figura  30),  permanece  a  ausência  de  gramíneas  como  elemento  de

contenção nas encostas, sendo executados gabiões de contenção (Figura 31)

ESTAÇÃO  DE  BENEFICIAMENTO  DE  ENTULHOS  -  Na  estação  os

Resíduos  da  Construção  Civil  deveriam  ser  triturados  e  transformados  em

brita  (de  0  a  4)  e  pedra  rachão,  porém  a  estação  se  encontra  inativa  (Figura

32).
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Foi  observado  pela  fiscalização  a  existência  de  vegetação  (tomateiros)

crescida  sobre  os  entulhos,  e  que  as  peças  mecânicas  estavam enferrujadas,  as

correias  e  as  esteiras  ressecadas  e  a  graxa  lubrificante  dos  componentes

mecânicos  se  encontrava  endurecida  e  ressecada,  elementos  esses  que

reafirmam a inatividade da estação de beneficiamento de entulhos (Figura 33)

Acentua o Engenheiro responsável:

“Mais um elemento que reforça a inatividade da estação de beneficiamento de

Entulhos é o período de germinação e frutificação do tomateiro (encontrado vários

pés  em crescimento  e  frutificação  sobre  material  de  entulhos).  A maioria  das

cultivares plantadas no Brasil  é colhida com aproximadamente 110 a 120 dias

após a germinação ou 90 a 100 dias do transplante. Ou seja, o período mínimo

onde as máquinas estão paradas gira em torno de 3 ½ meses” (Figura 34 e Figura

35).

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE PERCOLADO -  Os produtos  químicos

que  deveriam ter  sido  usados  no  tratamento  do  chorume  estão  armazenados  ao  ar

livre  e  estão  com  suas  validades  vencidas  (por  exemplo  o  Ácido  Sulfúrico)

(Figura 38 e Figura 39).

Passado  um ano  foi  feita  nova  Auditoria  na  CTRM,  buscando  verificar  a

operação do aterro e suas possíveis anomalias.

OPERAÇÃO DA CTRM / FISCALIZAÇÃO “IN LOCO” - 2015

CÉLULA  DOMICILIAR  -  Em  2015  foi  realizada  a  colocação  de  uma

manta  geotêxtil  para  util ização  da  área  para  a  disposição  de  resíduo  domiciliar,

continua  o  aproveitamento  da  1.a  Célula  domiciliar,  estendendo  a  sua  vida  úti l

(Figura 40).

O resíduo compactado deverá ter  cerca de 60 cm de altura e ser recoberto

com  argila  em  camadas  de  15  a  20  cm.  Nesta  área  o  volume  de  lixo  ultrapassa

facilmente os 03 metros de altura (Figura 41)
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Encontraram-se  grandes  quantidades  de  materiais  de  podas  e  entulhos

da  construção  civil  no  l ixo  domiciliar,  causando  prejuízo  financeiro  e

diminuindo a vida útil do aterro (Figura 42).

TALUDES  -  Continuam  sofrendo  a  ação  danosa  da  erosão  e

permanece  a  ausência  de  gramíneas  como  elemento  de  contenção  nas  encostas

(Figura 44 e Figura 45).

ESTAÇÃO  DE  BENEFICIAMENTO  DE  ENTULHOS  -  Continua  sem

funcionar  e  a  falta  de  manutenção  é  preocupante,  pois  equipamentos  caros

estão se deteriorando (Figura 46).

Observou  o  Engenheiro  responsável  que  a  vegetação  (mamonas)  crescida

sobre  os  entulhos,  e  as  peças  mecânicas  continuam  enferrujadas,  as  correias  e  as

esteiras  ressecadas  e  a  graxa  lubrificante  dos  componentes  mecânicos  se

encontrava  endurecida  e  ressecada.  Ou  seja,  continua  o  desgaste  de  todo  o

conjunto,  o  que  poderá  em  curto  ou  médio  prazo  inviabilizar  seu  uso  (Figura

47).

E  que  as  máquinas  estão  paradas  há  aproximadamente  03  meses ,  em

face  da  frutificação da  mamona encontrada  plantada  na  Estação de  Beneficiamento

de Entulhos (Figura 48 e Figura 49).

ESTAÇÃO  DE  TRATAMENTO  DE  PERCOLADO  -  Continua  sem

funcionar,  todo  o  chorume  coletado  está  sendo  encaminhado  a  Companhia  de

Saneamento de  Alagoas  –  CASAL,  no entanto  não está  ocorrendo o  tratamento

do chorume, apenas sua diluição (Figura 50 e Figura 51).

Mais  uma  fiscalização  é  realizada  no  ano  de  2016,  totalizando  um

período  de  cinco  anos  iniciado  em  2010,  com  observação  dos  pontos  posit ivos

(funcionamento  dentro  das  normas  técnicas)  e  os  pontos  negativos  (anomalias

observadas)

OPERAÇÃO DA CTRM / FISCALIZAÇÃO “IN LOCO” - 2016
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CÉLULA DOMICILIAR -  Os  resíduos  continuam  sendo  dispostos  na  1.a

Célula,  sendo  criados  patamares,  ocorre  diariamente  o  espalhamento,  compactação

e cobertura (com argila).  Inicialmente a  célula  tinha uma vida úti l  prevista  para 04

(quatro) anos, no entanto chega ao sexto ano em atividade (Figura 52)

Continua  a  ser  misturado  junto  aos  Resíduos  Sólidos  Urbanos  uma

grande quantidade de  materiais  de podas  e  entulhos da construção civil,  sendo

pesados  com  se  fossem  um  único  material  o  que  causa  prejuízo  financeiro  ao

erário  público  e  diminui  a  vida  útil  da  Central  de  Tratamento  de  Resíduos

(CTRM) /Aterro Sanitário (Figura 53).

TALUDES  -  A  erosão  atinge  o  interior  da  nova  célula,  sendo

necessário  para  manter  a  estabilidade  dos  taludes  é  necessário  fazer  a

reconstituição do material assoreado  (Figura 56 e Figura 57).

ESTAÇÃO DE BENEFICIAMENTO DE ENTULHOS - Encontrava-se com

seu  entorno  limpo,  sem  presença  do  crescimento  de  vegetação ,  porém  continua

sem funcionar, sem manutenção, ocorrendo a deterioração dos equipamentos .

As peças  mecânicas  enferrujadas,  as  correias  e  as  esteiras  ressecadas

e  a  graxa  lubrificante  dos  componentes  mecânicos  endurecida  e  ressecada

(Figura 58 e Figura 59).

ESTAÇÃO  DE  TRATAMENTO  DE  PERCOLADO  -  Construídas  duas

novas  lagoas  (Anaeróbica  I  e  II)  na  Estação de  Tratamento  de Percolado (Chorume

ou lixiviado),  no  entanto,  todo o  conjunto  permanece  sem funcionar,  o  chorume

coletado continua sendo encaminhado à  Companhia  de  Saneamento de  Alagoas

- CASAL.

Observou  ainda  a  fiscalização  que  também  não  está  ocorrendo  o

tratamento  do  chorume,  apenas  sua  diluição ,  o  que  impossibili ta  o  uso  do

chorume  tratado  em  lavagens  de  pisos  e  irrigações  de  jardins  (Figura  60  e  Figura

61).

Vale  salientar  que,  ainda  no  exercício  2017,  foi  realizada  uma  Auditoria

Operacional  para  Monitoramento  da  Central  de  Tratamento  de  Resíduos  de  Maceió
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– CTRM/Aterro  Sanitário  (doc.  01)  que  apresentou  diversas  irregularidades  na  sua

operação,  evidenciando,  ainda,  uma série  de  serviços  previstos  contratualmente

que não estão sendo devidamente executados .

Em suma, podemos constatar uma série de irregularidades na operação do

aterro  sanitário  de  Maceió,  merecendo  destaque  a  ineficiência  do  sistema  de

captação de lixiviado e disposição do chorume,  bem como a inequívoca inexecução

de obrigações contratuais, merecendo destaque a ausência de operacionalização dos

Resíduos  da  Construção  Civil,  cuja  pesagem como  Resíduos  Sólidos  Urbanos  vem

acarretando  prejuízo  ao  erário,  numa  clara  inobservância  às  obrigações

pormenorizadamente disciplinadas no item 5.2, alínea II do contrato,  que prevê:

I-  prestar  os  serviços  concedidos  de  forma  adequada,  observados  os

princípios  de  regularidade,  eficiência,  preservação  do  meio

ambiente,  universalidade,  transparência,  participação  do  usuário  no

controle  e  fiscalização  da  execução  dos  serviços,  modernidade,

segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia,  modicidade das tarifas

e continuidade.

II-  cumprir  fielmente  o  objeto  contratual,  nos  termos  do  Edital  e

seus  anexos,  nos  termos  da  sua  proposta  apresentada  e  aprovada,  e

deste  Contrato  seus  Anexo  e,  ainda,  da  legislação  específica

aplicável ao serviço prestado.

III-  realizar  obras,  fornecer  e  manter  em  perfeitas  condições  de

operação  e  funcionamento  os  equipamentos  e  instalações

necessários  à  execução  do  objeto  do  contrato ,  bem  como  à

continuidade,  modernização,  ampliação  e  universalização  dos

serviços.

VIII-  executar  os  serviços  de  forma  a  não  colocar  em  risco  a

saúde pública e nem causar prejuízo ao meio ambiente .
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Ademais,  estabelece  o  item  4.2  do  contrato  que  os  prazos  parciais  e

totais  de  execução  dos  serviços  e  obras  deverão  obedecer  rigorosamente  o

cronograma  que  integra  o  anexo  XIV  –  Cronograma  de  Metas  da  Concessão

constante  do Edital,  o que a auditoria evidenciou não estar  sendo observado,  com a

pendência de implantação de serviços descritos no objeto contratual.

Neste  aspecto  não  há  indicativos  suficientes  da  implementação  e

operação  da  totalidade  dos  serviços  abrangidos  no  contrato,  a  exemplo  da  unidade

de  tratamento  de  resíduos  de  saúde,  unidade  de  tratamento  e  compostagem  de

resíduos  resultantes  da  podação;  resíduos  classe  I;  vala  para  disposição  final  de

animais  mortos;  estação de  tratamento  de  efluentes,  sistema de  captação,  queima  e

geração  de  energia  do  biogás  produzido  tanto  no  novo  aterro  quanto  no  vazadouro

atual e recuperação de área degradada do vazadouro atual.

DA  NECESSIDADE  DE  AVALIAR  A  OCORRÊNCIA  DE

SUPERFATURAMENTO,  EM  RAZÃO  DOS  SERVIÇOS  CONTRATADOS  E

NÃO EXECUTADOS. 

Inicialmente,  cumpre  delimitar  que  o  Contrato  sobre  o  qual  versa  a

presente  Representação  abrange  a  concessão  dos  serviços  públicos  de  tratamento  e

destinação  final  dos  resíduos  sólidos  urbanos,  incluindo  a  recuperação  da  área

degradada do vazadouro  de Cruz das  Almas,  sendo o serviço  de coleta  e  transporte

de resíduos sólidos objeto de contratação diversa.  

Conforme acima apontado, atuação anterior  do Controle  Externo,  através

do  Processo  TC  nº  14778/2011,  lançou  o  olhar  sobre  essa  segunda   contratação,

relativa  a  coleta  e  transporte  de  resíduos  sólidos,  sendo  reveladas  incongruências

nas  planilhas  orçamentárias  e  valores  superiores  aos  praticados  no  mercado.  Da

Concorrência  002/2011,  decorreram os  Contratos  nº  002 e  003/2012,  publicados no

DOM de 03.03.2012. 
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Em razão dos  achados  apontados  em manifestação do Ministério  Público

de Contas,  à  época através  de sua 3ª  Procuradoria,  e  da Diretoria  de Engenharia  do

Tribunal  de  Contas,  o  Município  contratou  em 2014 serviço  de  consultoria  técnica

especializada  (FIPE  –  Fundação  de  Pesquisas  Econômicas)  para  análise  da

composição dos custos contratuais, procedendo, até a conclusão dos levantamentos,

à  retenção cautelar  de 10% dos valores  dos  serviços  prestados em 2013,  bem como

deixando de conceder reajustes.  

Em sequência,  no sentido  de sanar  irregularidades  apontadas  no Relatório  de

Inspeção  e  pronunciamentos  técnicos  da  Diretoria  de  Engenharia,  o  Município,

através  da SLUM e com base  nos  estudos desenvolvidos  pela  Fundação contratada,

firmou  termos  aditivos  e  de  transação  com  as  empresas  contratadas,  VIVA

AMBIENTAL  e  LIMPEL  LIMPEZA  URBANA  LTDA,  sendo  efetivada,  segundo

Parecer DE/TCE/AL nº 02/2016 da Diretoria de Engenharia, uma redução de R$ 58.642.566,11

(cinquenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e onze

centavos) nos valores dos contratos - registre-se que os preços unitários foram repactuados de forma

retroativa, sendo considerados desde o início da vigência das avenças. 

Importa  observar  que  as  medidas  adotadas  pelo  Município  no  exercício  da

autotutela, à luz da tempestiva intervenção do órgão de controle externo, foram capazes de

evitar dano ao Erário superior a R$ 58.000.000,00, o que demonstra a importância, pertinência e

efetividade da atuação coordenada entre as instituições fiscalizadoras e o Poder Público com vistas

a regularizar situações já estabelecidas, como  in casu.  Em razão daquelas medidas corretivas, o

Tribunal julgou regular a licitação e os contratos, nos termos da Resolução nº 96/2016 (doc. 02),

publicada no DOE do TCE/AL de 24 de agosto de 2016:

“Essa autotutela abrange a possibilidade de o Poder Público anular ou revogar seus atos

administrativos, quando estes se apresentarem, respectivamente, ilegais ou contrários à

conveniência ou à oportunidade administrativa. Em qualquer dessas hipóteses, porém,
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não é necessária a intervenção do Poder Judiciário, podendo a anulação/revogação per-

fazer-se por meio de outro ato administrativo de natureza auto-executável. (...)

Em suma, portanto, a autotutela é tida como uma emanação do princípio da legalidade

e, como tal, impõe à Administração Pública o dever, e não a mera prerrogativa, de zelar

pela regularidade de sua atuação (dever de vigilância), ainda que para tanto não tenha

sido provocada. Esse controle interno  se dá em dois aspectos, a saber: a anulação de

atos ilegais e contrários ao ordenamento jurídico, e a revogação de atos em confronto

com os interesses da Administração, cuja manutenção se afigura inoportuna e inconve-

niente. (...)

Portanto, o procedimento adotado, corrigindo os equívocos existentes, fazendo substi-

tuir o Município de Maceió pela SLUM nos instrumentos celebrados é, a princípio,

válido e regular, cujos efeitos serão examinados, mais à frente, quando da análise do

mérito. Idêntico procedimento ocorre, também, com relação aos ajustes e correções fei-

tas nos preços praticados, os quais resultaram na edição dos instrumentos que aqui es-

tão sendo analisados.”

 

Rememore-se,  por oportuno, que o Parecer  conclusivo da 3ª  Procuradoria  de Contas  no

Processo  TC  nº  14778/2011,  PARECER  N.  2849/2016/3ª  PC/EP  (doc.  03),  manifestou  a

necessidade de determinar à Prefeitura Municipal de Maceió e à SLUM a adoção de medidas para a

tempestiva realização de nova licitação para a contratação de serviços de coleta e transporte de

resíduos sólidos urbanos, evitando contratação emergencial ou descontinuidade dos serviços, tendo

em vista a proximidade do fim da vigência daqueles contratos, o que importa à questão que será

abordada adiante. 

Assim  como  se  deu  na  análise  dos  Contratos  002  e  003/2012,  com

expressiva  redução do valor  global  em razão de  estudo que  levou à repactuação de

preços  unitários  inicialmente  t idos  como  adequados,  tem-se  a  mesma  necessidade
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no  caso  em  tela,  em  relação  ao  contrato  de  concessão  dos  serviços  públicos  de

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Explica-se. 

A remuneração da Concessionária  é  regulada na Cláusula IX do Contrato

nº 085/2009, nos seguintes termos: 

CLÁUSULA IX – DA REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

9.1. A remuneração a que faz jus a Concessionária,  como contraprestação

pela  prestação  dos  serviços  objeto  da  Concessão  será  calculada  pela  soma  das

seguintes tarifas:

9.1.1.  Tratamento  e  destinação  Final  de  Resíduos  de  Origem Domiciliar

– Classe II A: R$ 57,40 (cinquenta e sete reais e quarenta centavos), por tonelada;

9.1.2.  Tratamento  e  Destinação  Final  de  Resíduos  de  Serviços  de  Saúde

– R$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos), por tonelada;

9.1.3.  Reciclagem e  Destinação Final  de  Lixo Público  (Entulho –  Classe

II B): de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos), por tonelada;

9.1.4.  Tratamento  e  compostagem  de  Resíduos  de  Podação:  R$  34,39

(trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) por tonelada;

9.1.5.  Animais  mortos:  R$  375,29  (trezentos  e  setenta  e  reais  e  vinte  e

nove centavos) por tonelada. 

A remuneração  mensal,  como  visto,  é  composta  por  parcelas  diversas,  a

depender  da  natureza  e  do  quantitativo  dos  diferentes  serviços  que  venham  a  ser

executados,  pesados  e  l iquidados  a  cada  período  de  processamento  da  despesa,  na

forma das sub cláusulas 9.3 e 9.4 do instrumento contratual.

Antecede  o  pagamento,  portanto,  como  inerente  à  execução  de  qualquer

despesa  pública,  a  fase  de  liquidação,  pela  qual  o  Poder  Público  deve  atestar,  com

base  em  procedimentos  objetivos  de  medição,  a  exata  quantificação  do  que

realizado pelo particular. 

A liquidação, todavia, não está adstrita ao quantitativo pesado, exigindo-

se  a  conjugação  de  critérios  quantitativos  e  qualitativos,  sob  pena  de  vir  a
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Administração a pagar por serviços prestados em condições e qualidade diversas da

que foi l icitada.  Nesse contexto,  em conjugação com as regras da Cláusula 9.4, que

estabelece  os  critérios  de  quantificação  dos  serviços  prestados,  deve  a

Administração considerar  as  especificações  do  Edital  de  Licitação,  considerando  a

composição  dos  serviços.  De  acordo  com  o  item  1.2  do  Edital,  compõem  os

serviços objeto do Contrato nº 085/2009:

(.. .)  

1.2.2.  Implantação,  operação  e  manutenção  do  novo  Aterro  Sanitário  para

Resíduos Domiciliares;

1.2.3.  Implantação,  operação  e  manutenção  de  Usina  de  Beneficiamento  de

Resíduos da Construção Civil  e Inertes 

1.2.4.  Implantação,  operação  e  manutenção  do  Aterro  de  Resíduos  da

Construção Civil  e Inertes

1.2.5.  Implantação,  operação  e  manutenção  de  Unidade  para  Tratamento  de

Resíduos de Serviços de Saúde

1.2.6.  Implantação,  operação  e  manutenção  de  Unidade  de  Tratamento  e

Compostagem de Resíduos Resultantes de Podação

1.2.7.  Implantação,  operação  e  manutenção  de  Aterro  Industrial  para

resíduos Classe I

1.2.8.  Implantação,  operação e  manutenção de  Vala  para  Disposição  Final  de

Animais Mortos

1.2.9. Implantação e Operação de ETE – Estação de Tratamento de Afluentes

1.2.10.  Implantação  do  Sistema  de  Captação,  Queima  e  Geração  de  Energia

do  Biogás  produzido  tanto  no  novo  Aterro  Sanitário,  quanto  no  Vazadouro

atual

1.2.11. Recuperação de área degradada do vazadouro atual (Cruz das Almas)

De  tal  sorte,  em  uma  interpretação  bem  simplista,  a  partir  de  uma  hipótese

exemplificativa,  não  pode  ser  atestado  e  pago  o  valor  de  R$  34,39  por  tonelada
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pesada  de  resíduos  de  podação  se  constatado  que  não  está  em  devida  operação  a

Unidade  de  Tratamento  e  Compostagem.  Isso  porque  a  destinação  final  dos

resíduos estaria  se  dando em condições  diversas  daquelas  determinadas  pelo  Poder

Público  quando  da  concessão  e  com  base  nas  quais  foi  definido  o  preço,

considerados os custos unitários de cada etapa do processo. 

Suprimida  etapa  do  serviço,  certamente  outro  será  o  custo  e,

consequentemente,  a  remuneração  devida,  ao  contrário  do  que  restará  configurado

o superfaturamento e o equivalente dano ao Erário.

Nesse  ponto,  repita-se  que,  como bem apontado  por  trabalho  de  fiscalização

realizado  pela  Corte  de  Contas  alagoana,  foram  detectados  serviços  contratados

que  efetivamente  não  são  executados  ,  recaindo  a  responsabilidade  sobre  o  Poder

Público,  que  tem  o  dever  de  fiscalização  da  concessão.  Ainda,  em  se  tratando  de

tratamento  e  destinação  de  resíduos  sólidos,  a  prestação  do  serviço  aquém  dos

padrões  mínimos  estabelecidos  representa  potencial  risco  a  saúde  pública  e  ao

meio ambiente, o que aumenta a responsabilidade do Poder Concedente.

Remete-se,  nesse  ponto,  ao  item  “ DA DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO  DOS

SERVIÇOS”, sendo conveniente a citação de uma hipótese concreta que bem ilustra a preocupação

supra:  

“ESTAÇÃO  DE  BENEFICIAMENTO  DE  ENTULHOS  -  Na  estação  os

Resíduos  da  Construção  Civil  deveriam  ser  triturados  e  transformados

em  brita  (de  0  a  4)  e  pedra  rachão,  porém  a  estação  se  encontra  inativa

(Figura 32).

Foi  observado  pela  fiscalização  a  existência  de  vegetação  (tomateiros)

crescida  sobre  os  entulhos,  e  que  as  peças  mecânicas  estavam

enferrujadas,  as  correias  e  as  esteiras  ressecadas  e  a  graxa  lubrificante

dos  componentes  mecânicos  se  encontrava  endurecida  e  ressecada,

elementos  esses  que  reafirmam  a  inatividade  da  estação  de

beneficiamento de entulhos (Figura 33)”
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O  apontamento  das  referidas  irregularidades  deve  impulsionar  o  Poder

Público  a,  na  mais  profunda  essência  do  Poder  de  auto  tutela,  rever  situações

ilegais na exploração do serviço,  ainda mais quando destas puder  decorrer  prejuízo

ao  Erário,  sob  pena  de  para  este  concorrer  de  forma  consciente,  constituindo-se

inegavelmente o dolo da conduta.

Nesse  sentido,  recomenda-se  a  realização  de  estudos  técnicos,  como  o

que  fora  realizado  na  experiência  supra  mencionada,  com  vistas  a  avaliar

superfaturamento  na  contratação  sob  exame,  tendo  em vista  a  constatação  de  uma

gama  de  serviços  contratados  e  não  executados  por  parte  da  empresa  responsável,

de  forma  semelhante  ao  que  foi  detectado  nos  contratos  de  coleta  de  resíduos

urbanos. 

Além das questões relativas ao atesto dos serviços e liquidação das despesas,

mostra-se  importante  a  reavaliação  dos  próprios  valores  unitários  previstos,  com

vistas  a  confirmar  a  conformidade  com  os  praticados  no  mercado  ou,  caso

contrário,  determinar a correção de eventuais excessos. 

DA  NECESSIDADE  DE  AVALIAR  A  ECONOMICIDADE  DA

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO

E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EM RAZÃO DO ATUAL CENÁRIO

FÁTICO.  

Como rememorado  no  tópico  anterior,  o Parecer conclusivo da 3ª Procuradoria

de  Contas  no  Processo  TC  nº  14778/2011,  PARECER  N.  2849/2016/3ª  PC/EP  (doc.  03),

manifestou a necessidade de determinar à Prefeitura Municipal de Maceió e à SLUM a adoção de

medidas para a tempestiva realização de nova licitação para a contratação de serviços de coleta e
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transporte  de  resíduos  sólidos  urbanos,  uma vez  que  se  aproxima  o  fim da  vigência  daqueles

contratos.

Mais acima, ficaram evidenciadas diversas irregularidades que impõem a declaração de

caducidade da concessão dos serviços de tratamento e destinação de resíduos sólidos, o que também

determinará à Administração a adoção de providências com vistas à deflagração de novo certame.  

Convergem,  pois,  em  um  mesmo  momento  fático,  eventos  contratuais

que  determinam  o  termo  das  avenças  existentes  que  regulam  a  exploração  dos

serviços  de  coleta,  transporte,  tratamento  e  destinação  de  resíduos,  impondo-se  a

necessária  análise  acerca  da  conveniência  e  economicidade  da  contratação

conjugada  dos  serviços  que  hoje  constituem  contratos  diversos.  De  um  lado,  i)  a

extinção  dos  Contratos  de  coleta  e  transporte  de  resíduos  sólidos,  por  transcurso

natural  do  prazo  de  vigência,  de  outro  ii)  a  necessidade  de  declaração  de

caducidade  do  Contrato  de  tratamento  e  destinação  de  resíduos  sólidos,  o  que

determina também a sua extinção. 

A  necessidade  de  tal  juízo,  através  de  estudos  técnicos,  mostra-se

indispensável não só pela notória interligação técnico operacional entre os serviços

que  os  diversos  contratos  contemplam,  mas  sobretudo  pela  possibilidade  de  a

coordenação  entre  as  fases,  com  o  emprego  de  tecnologias  e  processos  que

aproveitem  a  ambas  as  pontas  da  cadeia,  representar  um  ganho  de  eficiência  que

refli ta diretamente nos custos envolvidos.

Ante  o  exposto,  considerado  o  momento  único  que  oportuniza  a

realização  de  planejamento  técnico-estratégico  acerca  da  melhor  forma  de

contratação dos diversos serviços l igados aos resíduos sólidos urbanos, recomenda-

se  a  contratação  de  consultoria  especializada  que  realize  estudo  acerca  da

conveniência  e  economicidade  da  contratação  conjugada  dos  serviços  de  coleta,

transporte,  tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos.
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CONCLUSÃO

 

Considerando  que  a  regulação  e  fiscalização  da  execução  da  concessão,

abrangendo  todas  as  atividades  da  concessionária,  durante  todo  o  prazo  do

contrato,  será  executada  pelo  poder  concedente,  através  da  SLUM,  com  poderes

para  verificar  se  as  obrigações  da  concessionária  estão  sendo  cumpridas  conforme

item 8.1 do contrato;

Considerando a absoluta ausência de expertise técnica da empresa VIVA Ambiental e

Serviços Ltda para operacionalizar o serviço público em comento e executar um amplo espectro de

atividades, desde a gênese do procedimento licitatório e caracterizada com a retirada da empresa

VEGA Engenharia  Ambiental  S/A da  sociedade  de  propósito  específico  V2  Ambiental  S/A,

constituída para a execução do contrato em comento;

Considerando o aluguel de qualificação anteriormente explanado, evidenciando uma

burla ao procedimento licitatório;

Considerando  que  a  inobservância das exigências de qualificação prescritas do

edital de licitação, não configuram mera irregularidade, ao revés, constitui  vício grave capaz de

nulificar o Contrato Administrativo, mercê de violar o disposto no art. 55, incisos VI e XIII,

da Lei 8.666/93;

Considerando que o presente contrato poderá ter a sua caducidade declarada por ato do

Prefeito Municipal na hipótese da CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas

ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido, nos termos do inciso IV do

item  20.6  do  contrato,  hipótese  configurada  desde  a  retirada  da  empresa  VEGA Engenharia

Ambiental S/A;

Considerando  que  todos  os  aspectos  acima  narrados  decorrentes  dessa  ausência  de

qualificação foram ratificados na Auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de Alagoas

no período compreendendo os anos de 2010 a 2017, a qual evidenciou gritantes disfuncionalidades

na operação do aterro sanitário do Município de Maceió, bem como a ausência de cumprimento do

objeto contratual, o que implica no não atendimento de sua finalidade;
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Considerando que em face  do  descumprimento  das  obrigações,  o  contrato

estabelece a aplicação de penalidades previstas nos itens 16.2, 16.4 e 16.6;

Considerando que o presente contrato poderá ter a sua caducidade declarada por ato do

Prefeito Municipal na hipótese do serviço estar sendo prestado de forma inadequada ou deficiente,

tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço,

nos termos do inciso I do item 20.6 do contrato, hipótese configurada com a análise da auditoria do

Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;

Considerando  que  o  presente  contrato  poderá  ter  a  sua  caducidade

declarada  por  ato  do  Prefeito  Municipal  na  hipótese  da  concessionária  descumprir

cláusulas  contratuais  ou  disposições  legais  ou  regulamentares  concernentes  à

concessão,  nos  termos  do  inciso  II  do  item 20.6  do  contrato,  hipótese  configurada

com a análise da auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas;

Considerando que os Contratos de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos

urbanos e demais serviços correlatos a sistemas de limpeza no Município de Maceió foram objeto

de  repactuação  que  gerou  economia  de  aproximadamente  R$  58.000.000,00  (cinquenta  e  oito

milhões de reais) – Processo TC Nº 14778/2011 – Resolução nº 96/2016 (doc. 02) ;

Considerando  o  opinativo  do  Ministério  Público  de  Contas  no  Processo  TC  nº

14778/2011, através do parecer nº 2849/2016/3ªPC/EP (doc. 03), no sentido de que a Prefeitura

Municipal de Maceió e a SLUM envidassem esforços no sentido de proceder à nova licitação para a

contratação  de  serviços  de  coleta  e  transporte  de  resíduos  sólidos  urbanos  e  demais  serviços

correlatos  a  sistemas  de  limpeza  no Município  de  Maceió,  evitando  contratação

emergencial  ou descontinuidade dos serviços,  tendo em vista  a  proximidade do fim

da vigência dos atuais contratos;

Por todo o exposto e considerando os argumentos acima expendidos,

bem  como  o  fato  de  que  até  o  presente  momento  o  relacionamento  entre  o

Município  de  Maceió  e  o  Ministério  Público  tem  se  pautado  pelo  respeito  e

consideração  recíprocos,  RESOLVE  o  Ministério  Público  Estadual  e  o  Ministério

Público de Contas RECOMENDAR, que, no exercício do poder de autotutela, assim
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considerado  como aquele  confe rindo ao  Poder  Público  de  rever  seus  próprios  atos,

sejam adotadas as seguintes providências, a saber:

I. Instaurar  Processo  Administrativo  com  vistas  a  declarar  a

caducidade  do  atual  contrato  administrativo  de  prestação  de

serviços atinentes ao aterro sanitário do Município de Maceió,

tendo  em  vistas  os  diversos  vícios  insanáveis  apontados  de

forma exaustiva pelo MPE e MPC;

II. Elaborar  Plano  de  Contingência  para  a  execução  dos  serviços

relativos  à  coleta,  transporte,  tratamento  e  destinação  de

resíduos,  inclusive  no  tocante  à  operação  do  aterro  sanitário

de  Maceió,  tendo  em  vistas  a  essencialidade  dos  serviços,

diante das seguintes circunstâncias:  

III. Estando  próximo  o  termo final  da  vigência  dos  Contratos  002

e 003/2012, relativos a coleta e transporte de resíduos sólidos,

não  haverá  tempo  hábil  para  a  conclusão  de  uma  nova

licitação e contratação dos serviços;

III.1.  Ficaram  configuradas  hipóteses  cumulativas  de

caducidade  da  concessão  objeto  do  Contrato  085/2009,

devendo ser considerado o tempo necessário ao processamento

da  extinção  da  avença,  com  garantia  do  contraditório  e  da

ampla defesa;

III.2.  Uma  vez  declarada  a  caducidade,  exsurgirá  a

necessidade  de  proceder  a  nova  concessão  também  dos

serviços de tratamento e destinação dos resíduos;



ESTADO DE ALAGOAS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
15ª Promotoria de Justiça da Capital – Fazenda Pública Municipal
Procuradoria Geral do Ministério Público de Contas
5ª Procuradoria de Contas

III.3. Convergindo em um mesmo momento a extinção dos três

contratos  que  tratam  do  processamento  dos  resíduos  sólidos,

da coleta  à  destinação final,  deve-se ainda considerar  o  tempo

necessário  à  realização de  estudo acerca  da  economicidade  da

concessão integrada de todas as etapas dos serviços. 

IV. Proceder  estudos  técnicos  com  vistas  a  avaliar

superfaturamento,  tendo  em  vistas  uma  série  de  serviços

contratados  e  não  executados  por  parte  da  empresa

responsável,  de  forma  semelhante  ao  que  foi  feito  para  os

contratos  de coleta  de resíduos urbanos,  assim como os  custos

unitários previstos em contrato, à luz da economicidade;

V. Avaliar  a  economicidade  da  integração  dos  serviços  de  coleta

de  resíduos  sólidos  urbanos  com o  seu  tratamento  e  adequada

destinação,  tendo  em  vista  o  encerramento  dos  contratos  de

serviços  de  coleta  e  transporte  de  resíduos  sólidos  urbanos  e

demais  serviços  correlatos  a  sistemas  de  l impeza  no

Município de Maceió;

Em  até  15  (quinze)  dias  a  contar  do  recebimento  desta,  deverá  ser

respondida  a  presente  Recomendação  à  15ª  Promotoria  de  Justiça  da  Fazenda

Pública Municipal ,  situada no 1º  andar  do Edifício-Sede da Procuradoria  Geral  de

Justiça,  à  Rua  Pedro  Jorge  Melo  e  Silva,  nº  79,  Poço,  CEP  57.025-400,  nesta

Capital,  e  ao Ministério  Público de Contas,  pela  5ª  Procuradoria  de Contas,  situada

na Av.  Fernandes  Lima,  nº  1047,  2º  andar,  farol,  CEP 57055-903,  através  de  ofício

a  ser  encaminhado,  acompanhado  das  razões  pelas  quais  se  acolhe  ou  não  a

presente recomendação.
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Atenciosamente,

Fernanda Maria Moreira de Almeida

Promotora de Justiça

Enio Andrade Pimenta

Procurador Geral do Ministério Público de Contas

Stella de Barros Lima Méro Cavalcante

Procuradora Titular da 5ª Procuradoria de Contas


