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ILUSTRÍSSIMOS MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS DA MIP - MUNICÍPIO DE CAMPO 
NOVO DO PARECIS/MT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS 

LTDA, pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita nº 05.099.538/0001-19, 

com sede no Lote Rural nº 85-A3, Linha 145, Setor 12, S/N, Gleba 

Corumbiara, no Município de Vilhena/RO, CEP – 76.988-899. Com escritório 

localizado na Rua Osvaldo Cruz nº 120 – Sala 04, no centro de Vilhena/RO 

– CEP 76.980-074, neste ato representada pelo seu sócio Allan Thiago Muller 

Cirino, brasileiro, casado, empresário, portador de RG nº 6.491.9725 

SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 835.844.712-49, que este subscreve, vem, 

respeitosamente, apresentar os Estudos Técnicos referentes a autorização 

publicada, no DOM/MT em 02/08/2022 – Manifestação de Interesse da 

Iniciativa Privada - MIP. 
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 1 - INTRODUÇÃO – RELATÓRIO FÁTICO 

Na data de 02/08/2022, o Município de Campo Novo do Parecis 

fez publicar autorização nos seguintes termos: 

1. Autorizar a MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO DE 
RESÍDUOS LTDA, inscrita no CNPJ: 05.099.538/0001-19 efetuar 
todos os estudos e projetos solicitados, sendo os seguintes:  

a) Diagnóstico Aterro Sanitário (Implantação e Operação e 
Monitoramento) e do Aproveitamento Energético;  

b) Modelagem Técnica-Operacional;  

c) Modelagem Econômico-Financeira;  

d) Modelagem Jurídica;  

e) Análise de Viabilidade e Plano de Negócios;  

f) Aspectos Jurídicos e Econômico-financeiros. 

Na mesma autorização a municipalidade definiu o prazo de 

apresentação dos estudos conforme segue: 

3. A empresa autorizada MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS E GESTÃO 
DE RESÍDUOS deverá entregar os estudos técnicos no prazo de 30 
(trinta dias). 

Assim sendo, ao atender o prazo estipulado, a empresa 

autorizada apresenta os Estudos Técnicos conforme seguem, observando-se 

que eles possuem detalhamento de anteprojeto, nos termos do art. 10, § 4º 

da Lei Federal 11.079/04: 

§ 4º Os estudos de engenharia para a definição do valor do 

investimento da PPP deverão ter nível de detalhamento de 

anteprojeto, e o valor dos investimentos para definição do preço de 
referência para a licitação será calculado com base em valores de 
mercado considerando o custo global de obras semelhantes no Brasil 
ou no exterior ou com base em sistemas de custos que utilizem como 
insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em 
qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de 
metodologia expedita ou paramétrica.     

Registra-se ainda que eventuais sugestões, esclarecimentos ou 

aperfeiçoamentos poderão ser realizados por meio de diligências ou futuras 

reuniões técnicas de conformidade, diante da exiguidade do prazo. 
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O município de Campo Novo do Parecis localiza-se na 

Mesorregião 127, Microrregião 512 – Parecis, Médio-Norte Mato-grossense e 

possui área de 15.307,56 km2. Situa-se a uma latitude de 13° 39’ 51” sul e 

longitude 57° 53’ 11” oeste, em altitude de 570 metros. Dista da capital, 

Cuiabá, 384,50 km e tem uma população estimada de 36.917 habitantes1. 

A disposição final dos resíduos sólidos produzidos em Campo 

Novo do Parecis vem sendo executada sem qualquer observação às normas 

técnicas ambientais, a céu aberto, de forma danosa à saúde pública e ao 

meio ambiente. Os resíduos depositados são de natureza domiciliar, 

comercial, de varrição, resíduos especiais (de construção civil, feiras livres, 

poda e jardinagem, animais mortos, pneus). A queima dos resíduos é prática 

recorrente. 

Diante deste cenário, o Município de Campo Novo do Parecis, 

diligentemente, AUTORIZOU a presente MIP visando solucionar a histórica e 

problemática destinação de RSU, sendo que para tanto, a requerente, ao 

solicitar Autorização para elaboração de estudos propõe resolver a situação 

indicando as diretrizes nos cadernos a seguir: 

 

2 - Diagnóstico Aterro Sanitário (Implantação e Operação e 

Monitoramento) e do Aproveitamento Energético. 

Inicialmente, para se falar em Infraestrutura e Operação do 

Aterro Municipal, obrigatoriamente, será necessário regularizar a área onde 

se encontra o empreendimento atualmente, tendo em vista que a mesma 

possui apenas Licença de Instalação2 (nº 69783/20193) válida até 

                                     
1 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/campo-novo-do-parecis/panorama 
2http://monitoramento.sema.mt.gov.br/simlam/WindowOpen.aspx?WindowOpen=List
agemTitulo.aspx|modo=1*id=27213&idRetorno=&acao=titulo 
3 Processo nº 298939/2018. 
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19/02/2022 (emitida em 19/02/2019) com pendências, as quais foram 

objeto da Notificação nº 15997/CINF/SUIMIS/2021 emitida em 

28/09/2021, conforme informações extraídas da SEMA-MT. 
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Assim, em paralelo ao trabalho de regularização da área do 

aterro atuando na resolução das pendências, proceder-se-á a elaboração do 

projeto necessário para execução da gestão e operacionalização do Aterro 

Sanitário observando-se as questões legais, administrativas e operacionais 

relativas à implantação desse empreendimento, contemplando a) 

Estruturação de valas ou células de resíduos domésticos, e de saúde, com 

sistema de impermeabilização, protegida por uma geomembrana de 

polietileno de alta densidade; b) Adequação de tanques de equalização onde 

os efluentes serão armazenados até atingirem determinada composição 

química ou física considerada adequada para tratamento ou uma utilização 

em algum processo ou descarte; c) Adequação/construção da Lagoa 

Anaeróbia, a qual será utilizada para efetuar o tratamento de esgoto 

domésticos e despejos industriais com alto teor de matéria orgânica, com 

sistema de impermeabilização com geomembrana de polietileno; d) 

Construção de poços de monitoramento da água subterrânea, observando-

se as normas técnicas, para análise futura de eventuais áreas contaminadas 

no entorno do Aterro Sanitário; e) Construção ou Regularização de 

infraestrutura administrativa: Escritório Administrativo, Balança, Cozinha, 

Refeitório, Sanitários, Almoxarifado, e Galpão para oficina; f) 

Construção/Regularização do galpão de resíduos recicláveis, e também do 

Pátio de Compostagem a serem utilizados para recebimento dos resíduos 

orgânicos. 

Seguem imagens do panorama da área e demais situações4: 

                                     
4 Extraídas do Plano de Remediação – fevereiro/2019. 
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Imagens da Infraestrutura (Plano de Remediação de 02/2019): 
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A requerente registra que as diretrizes do Caderno Técnico acima 

referido não se exaurem nos tópicos elencados, sendo que durante a fase dos 

estudos se fazerem necessários a inclusão de outras melhorias ou 

construções para a maior eficiência do projeto. 
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3 - Plano de Remediação e Confinamento do RSU. 

O Plano de Recuperação/Remediação será apresentado visando 

resolver o problema do passivo ambiental consolidado e objetivando 

minimizar os riscos de incêndios, a poluição do solo, águas e atmosfera, 

contendo: a) Regularização do Confinamento para que seja projetado a 

movimentação interna dos resíduos para acondicioná-los em local 

impermeabilizado e apropriado para posterior destinação; b) Isolamento da 

Área com Cortina Vegetal, o qual deverá constar no projeto a estrutura 

necessária para que o Aterro Sanitário seja cercado de espécies nativas, a 

fim de garantir o isolamento, bem como para controle de odores; c) 

Implantação de sistema de controle e vigilância destinados no interior do 

Aterro Sanitário, com estrutura adequada para o trabalho; d) Programa de 

Monitoramento de Fauna, para determinar quais impactos podem ser 

causados pela instalação e/ou operação do Aterro Sanitário sobre a fauna 

silvestre local e regional; e) Programa de Monitoramento de Flora visando 

aferir a extensão de impactos ambientais que possuem relação com a 

instalação e operação do Aterro Sanitário através de analises, medições e 

coletas específicas, e também para verificar a eficácia das medidas 

mitigadoras que são executadas; f) Programa de Monitoramento de Vetores 

destinados a realizar o controle de infecções no Aterro Sanitário, derivado de 

insetos no local; g) Programa de Monitoramento de Passivo Ambiental 

necessário para realizar o monitoramento temporário dos impactos 

ambientais a fim de evitar riscos ao ambiente e inviabilizar a operação do 

Aterro Sanitário. 
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4 - Modelagem Jurídica.  

Os Estudos Técnicos de Modelagem Jurídica serão apresentados 

propondo modelo de concessão na modalidade administrativa5 observando-

se os conceitos a seguir. 

As PPPs admitem duas modalidades de concessão: concessão 

patrocinada e concessão administrativa. Conforme definido no art. 2º, da Lei 

nº 11.079/2004, a concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos 

ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, e a 

concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.  

Assim, na concessão patrocinada o concessionário irá se 

remunerar pela prestação dos serviços contratados por meio de duas fontes 

diversas, uma decorrente do pagamento das respectivas tarifas pelos 

usuários, e outra, de caráter adicional, oriunda de contraprestação 

pecuniária devida pelo poder concedente.  

Já na concessão administrativa, o concessionário será 

remunerado exclusivamente pelo poder concedente.  

Tendo em vista os levantamentos iniciais, o Modelo ideal a ser 

adotado na implantação e operação do Aterro Sanitário, incluindo a 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos é a Concessão Administrativa, 

porém, desde logo registrando-se, que será possível a regionalização da 

presente solução ambiental incluindo municípios circunvizinhos. 

                                     
5 art. 2º, § 2º, da Lei Federal 11.079, de 2004. 
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Por fim, as respectivas análises e eventuais modificações na 

Legislação Contábil (LOA, LDO e PPA) deverão ser realizadas oportunamente, 

em caso de concretização da futura concessão. 

Também serão apresentadas as seguintes minutas de projeto de 

leis e outros documentos, a serem oportunamente analisadas a utilização: 

• para viabilizar os convênios entre municípios; 

• sugerindo alterações nos Códigos Tributários Municipais; 

• criação da concessionária, através da Sociedade de 

Propósito Específico – SPE (Contrato Social); 

• sugestões e diretrizes para o edital de concorrência; 

• Convenio com Agência Reguladora ou criação da mesma; 

 

Ainda, em tal Caderno Jurídico serão apresentados em Anexo: 

I - Minuta de Edital, com todos os anexos, incluindo as diretrizes 

gerais, documentos e condições de habilitação, qualificação técnica e 

econômico-financeira das licitantes e específicas para elaboração de layout e 

recomendações para elaboração de todos os projetos necessários, inclusive 

com incentivo de adoção de padrão construtivo inovador, levando em 

consideração custo, prazo, sustentabilidade e qualidade. 

II - Termo de referência; 

III - Modelo de proposta econômico-financeira; 

IV - Projeto básico; 

V - Modelos de cartas e declarações; 

VI - Minuta do contrato de concessão incluindo Caderno de 

Encargos e Quadro de Indicadores de Desempenho; 

VII - Minuta do contrato de garantia; 
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VIII - Parecer jurídico conclusivo sobre o modelo de negócio, o 

modelo de concessão proposto e os aspectos relevantes da minuta do 

contrato e do edital. 

IX - Matriz de distribuição de riscos e respectivos impactos na 

contabilidade pública, considerando a análise da matriz de risco e medidas 

mitigadoras, incluída, mas não se limitando, aos riscos técnicos do projeto, 

da construção, operacional, financeiro, contratual, regulatório, legal, 

institucional e político; 

X - Caderno de encargos da concessionária; 

XI - Mecanismos de pagamento; 

XII - Sistema de mensuração de desempenho; 

XIII - Diretrizes para o licenciamento ambiental; 

XIV - Cronograma físico-financeiro; 

XV - Estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto, 

considerando o crescimento nos mais diversos aspectos, inclusive econômico 

e demográfico; 

XVI - Estudos das garantidas necessárias à execução do projeto; 

5 - Avaliação Econômico-financeira, Análise de Viabilidade e 

Plano de Negócios. 

No presente caderno será apresentado a Preparação do modelo 

de negócio, considerando os investimentos e custos iniciais que deverão ser 

regularizados para operacionalização do Aterro Sanitário, contendo quadro 

de indicadores de desempenho financeiro para posterior avaliação das 

atividades atribuídas à concessionária, pelo Município. 

O Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, conterá no 

mínimo: 
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I - Modelo Operacional: Modelo de Negócio e de Serviços a serem 

prestados; 

II - Modelo de despesas (despesas diretas, indiretas, tributos, 

depreciação, remuneração do investidor etc.), através da apresentação de 

planilhas abertas demonstrando tais custos; 

III - Plano de Investimentos e Reinvestimentos contendo no 

mínimo: Detalhamento dos Investimentos; Cronograma de Investimento; 

Estratégias de Implantação e Comunicação; Detalhamento dos 

Reinvestimentos; Critérios para Reversibilidade de Bens Reversíveis; TIR 

máxima aceitável; Cronograma dos Reinvestimentos. 

IV - Estudo de Viabilidade Econômica, que contemple 

demonstração da viabilidade econômico-financeira com detalhamento, ao 

longo do período de concessão, dos recebimentos, custos, margens, lucro e 

EBITDA; fluxo de Caixa Projetado; indicadores econômicos (TIR, VPL, Break-

even-point, Payback, dentre outros). 

V - Demonstrativo da viabilidade do negócio e definição das 

garantias de pagamento. 

VI - Estimativa do Orçamento Geral da concessão. 

VII - Análise do impacto orçamentário e fiscal do projeto nas 

finanças públicas municipais, considerando a regulamentação pertinente. 

5.1 - ANÁLISE DA VIABILIDADE 

Com base em todos os elementos anteriormente estudados, 

deverá ser analisado os impactos da modalidade, contemplando a elaboração 

da documentação necessária à licitação, como o quadro de referência dos 

indicadores de desempenho, a matriz de riscos e garantias, e a análise da 

eficiência financeira da concessão vis-à-vis o investimento direto pelo 
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Município (value for money), elementos estes, fundamentais para a 

modelagem. 

5.2 - PLANO DE NEGÓCIOS 

Os estudos, levantamentos, projetos e modelagens apresentados 

deverão ser consolidados em um Plano de Negócios, estruturado para 

orientar a obtenção de financiamento pelo futuro concessionário, junto ao 

mercado financeiro e ao mercado de operadores. Para tanto, é necessário que 

sejam avaliados os aspectos e riscos operacionais, econômico-financeiros, 

ambientais e outros que possam ser considerados importantes para o 

processo decisório. 

6 - Eficientização Energética – Medida Alternativa. 

No Caderno V será apresentada medida alternativa para 

eficintização energética, considerando a inviabilidade econômico-financeira 

de qualquer das alternativas anteriores, a proponente apresenta medida 

alternativa/compensatória no sentido de apresentar investimentos, na 

ordem de R$ 25.128.769,38, para a construção de 04 (04) Mini Usinas de 

Minigeração Distribuída (fotovoltaica) com capacidade de 807,12 KWp, de 

módulos fotovoltaicos com 600 kW de potência de inversores fotovoltaicos, 

objetivando atender todos os órgãos públicos municipais com significativa 

redução de gastos com energia elétrica de tais repartições, conforme Estudo 

de Economia, Memorial Descritivo a seguir e Planilhas anexas. A implantação 

de tais usinas serão custeadas pela implantação e operação do Aterro 

Sanitário, como forma de dar eficiência energética aos RSUs.  

Isto é, com o investimento de R$ 67.036.408,50, implantar-se-á 

o Aterro Sanitário e 04 Miniusinas de Geração de energia, estas visando 

atender todos os órgãos públicos pertencentes ao Município de Campo Novo 

do Parecis/MT. 
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7 - Remediação do Lixão. 

No Caderno VI será registrada a situação atual do Lixão no 

sentido ambiental, jurídico e operacional, elencando-se as medidas 

necessárias para a regularização do mesmo junto a SEMA/MT, bem como 

em relação a Ação Civil Pública (1003271-66.2020.8.11.0050) cujo objeto é 

a própria operação do Lixão. 

Ainda, serão elencadas medidas de recuperação ambiental da 

área degradada e seus custos estimados. 

Assim sendo, ao apresentar diagnostico do aterro, incluindo 

a situação fático, jurídico, econômica operacional, e medida alternativa 

a eficientização energética, passar-se-á aos cadernos técnicos 

específicos. 

Vilhena/RO – Campo Novo do Parecis/MT, 26/08/2021. 
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