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1 – SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Objeto do Projeto 

A análise da viabilidade de instalação, operação e manutenção de Unidades de 

Tratamento Mecânico Biológico (UTMBs), que compreendem um conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais voltadas a destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos por intermédio de 

contemporâneo sistema de recepção e triagem desses resíduos conciliando a 

recuperação de materiais recicláveis constantes da fração seca, e o tratamento biológico 

dos resíduos orgânicos em processos como a digestão anaeróbia e/ou compostagem, 

com a produção de orgânico estabilizado, biogás/biometano e/ou energia 

elétrica/térmica, entre outras tecnologias possíveis, a depender da sua viabilidade 

técnica e econômico-financeira. 

 

Contextualização 

Levantamento e análise da legislação relacionada ao Objeto do Projeto. 

 

Os requisitos para a delegação da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos 

A partir do levantamento e análise da possibilidade de delegação do Objeto do Projeto, 

a legislação local permite a delegação dos serviços públicos de manejo de resíduos 

sólidos por meio de concessão. 

 

A prestação atual dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no 

distrito federal 

Atualmente os serviços de coleta e tratamento de resíduos sólidos são prestados, de 

forma direta e indireta, pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. 

 

Alternativas de modelagem contratual 
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O Objeto do Projeto pode ser delegado por meio de concessão. As concessões comum 

e patrocinada são inadequadas ao Objeto do Projeto, devido às características dos 

serviços que serão prestados, sua interdependência com serviços prestados pelo SLU, a 

existência de cobrança da Taxa de Limpeza Urbana. O modelo mais adequado, portanto, 

é a concessão administrativa. 

 

Diretrizes do Projeto  

A concessão administrativa possui os seguintes elementos e características básicas: 

regida pela Lei federal nº 11.079/2004, garantia pública, plano de seguros, matriz de 

riscos, prazo de vigência com limite máximo de 35 anos, considerada eventual 

prorrogação, possibilidade de receitas acessórias, entre outros. Devem ser firmados 

contratos de interdependência com outros atores que prestam serviços que se 

comunicam e possuem interdependência operacional com o Objeto do Projeto. A 

estrutura societária da concessionária deverá ser uma Sociedade Anônima, de capital 

fechado, regida pela Lei federal nº 6.404/1976. 

 

Proposição de regulação e instrumentos legais e normativos aplicáveis 

Poderão ser propostos, a critério do Distrito Federal, marcos regulatórios visando a 

robustecer a segurança jurídica do Projeto, potencializando produtos, subprodutos, 

externalidades e receitas acessórias da UTMB, considerando, por exemplo, uma 

eventual Política Distrital do Biogás e Biometano, uma modelagem de logística reversa 

lastreada pela venda de materiais recicláveis provenientes de embalagens por meio das 

respectivas notas fiscais e/ou certificado de reciclagem de embalagens em geral, entre 

outros. 

 
 
 
 
 
 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ CADERNO JURÍDICO 

 12 

 

1 – CONTEXTUALIZAÇÃO ÀS POLÍTICAS DE RESÍDUOS E A UTMB 
 

1.1 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
 

A Lei federal nº 12.305, de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

dispondo sobre seus objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

Entre objetivos da PNRS vale destacar: a hierarquia na gestão compreendendo a não 

geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; a adoção, 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar 

impactos ambientais;  incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o 

uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; a 

articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor 

empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de 

resíduos; incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental voltados o 

reaproveitamento dos resíduos, incluídos a recuperação e o aproveitamento 

energético; entre ouros.  

 

A Unidade de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB), objeto do projeto, em aderência 

aos mencionados objetivos da PNRS, abrange um conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais voltadas à destinação final ambientalmente 
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adequada1 dos resíduos sólidos2 urbanos3 por intermédio de contemporâneo sistema 

de recepção e triagem desses resíduos conciliando a recuperação de materiais 

recicláveis constantes da fração seca, a produção de combustível derivado de resíduos 

sólidos urbanos (CDRU), e o tratamento biológico dos resíduos orgânicos em processos 

como a digestão anaeróbia e/ou compostagem, com a produção de orgânico 

estabilizado, biogás/biometano e/ou energia elétrica/térmica. 

 

Dessa forma, no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos4, e observadas as atribuições do titular dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como o plano distrital de gestão integrada 

de resíduos sólidos (PDGRIS), cabe ao Distrito Federal: adotar procedimentos para 

reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; articular com os agentes 

econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos 

sólidos reutilizáveis e recicláveis; implantar sistema de compostagem para resíduos 

sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização 

do composto produzido;  realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo 

 
1 De acordo o inc. VII do art.3º da PNRS, a destinação final ambientalmente adequada de resíduos que 
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou 
outras destinações admitidas pelos órgãos competentes, entre elas a disposição final, observando normas 
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos. 

2 Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 
estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades 
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.  

3 Resíduos sólidos urbanos: engloba os resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 
residências urbanas; e resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 
vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. 

4 De acordo o inc. XVII do art.3º da PNRS, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos é definida como um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 
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de compromisso, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial; e dar 

disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  

 

Nesse sentido, a PNRS prevê para atividades relacionadas ao reaproveitamento e à 

viabilização do retorno dos resíduos a ciclos produtivos, o titular dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o 

funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem 

como sua contratação, ora dispensada de licitação.  

 

Insta anotar outro pilar importante na gestão de resíduos sólidos que é a educação 

ambiental, com o objetivo de aprimoramento do conhecimento, dos valores, dos 

comportamentos e do estilo de vida relacionados com a gestão e o gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Nesse sentido, o projeto tende a 

incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico e desenvolver ações voltadas à 

conscientização de forma articulada com as medidas de educação ambiental adotadas 

no âmbito da Política de Educação Ambiental do Distrito Federal, observados os termos 

da Lei nº 3.833, de 20065 e do decreto regulamentar nº 31.129, de 20096, além da Lei 

distrital n° 1.146, de 1996, que dispõe sobre a introdução da educação ambiental como 

conteúdo das matérias, atividades e disciplinas curriculares do 1º e 2º graus dos 

estabelecimentos de ensino do Distrito Federal. 

 

 
5 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política de Educação Ambiental do Distrito Federal, cria o 
Programa de Educação Ambiental do Distrito Federal, complementa a Lei Federal nº 9.759/1999 no 
âmbito do Distrito Federal. 

6 Regulamenta a Lei nº 3.833, de 27 de março de 2006, que dispõe sobre a educação ambiental, institui 
a Política de Educação Ambiental do Distrito Federal, cria o Programa de Educação Ambiental do Distrito 
Federal, complementa a Lei Federal nº 9.759/1999, no âmbito do Distrito Federal. 
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A UTMB, portanto, apoiará o Distrito Federal no cumprimento da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos no que se refere à hierarquização na gestão e no gerenciamento de 

resíduos por meio da redução, do tratamento, da reciclagem e da destinação final, 

desviando os resíduos do aterro sanitário local e encaminhando, quando necessário, 

somente rejeitos7 para a disposição final ambientalmente adequada, nos termos do art. 

54 da PNRS8. Além disso, a futura concessionária poderá apoiar o Distrito Federal na 

promoção de campanhas de conscientização da população brasiliense. 

 

1.2 – Política Distrital de Resíduos Sólidos (PDRS)  
 

O Distrito Federal, por meio da Lei nº 5.418, de 2014, institui a Política Distrital de 

Resíduos Sólidos (PDRS), visando ao controle da poluição e à minimização de impactos 

ambientais, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

De acordo com o art. 7º da PDRS, incumbe ao Distrito Federal: promover a gestão 

integrada dos resíduos sólidos gerados no seu território, sem prejuízo das competências 

de controle e fiscalização dos órgãos federais e distritais competentes, bem como da 

responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos; promover a integração 

da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse 

comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões administrativas; e 

controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo 

órgão executor da Política Ambiental Distrital. 

 

 
7 A PNRS define rejeitos como resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;  

8 Art. 54.  A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no § 1o do art. 
9o, deverá ser implantada em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei. 
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A PDRS estabelece que estão sujeitas a prévio licenciamento ambiental pelo órgão 

executor da Política Ambiental Distrital, sem prejuízo de outras autorizações legalmente 

exigidas, as obras de unidades de transferência, tratamento e disposição final de 

resíduos sólidos, e, por consequência, a Unidade de Tratamento Mecânico Biológico 

(UTMB) estará sujeita ao licenciamento junto ao Instituto do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental. 

 

O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é 

responsável pela organização e pela prestação direta ou indireta desses serviços, 

observados o respectivo Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a Lei 

federal nº 11.445, de 20079, e as disposições da PDRS. 

 

Ademais, o Distrito Federal, no âmbito de sua competência, poderá instituir normas com 

o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as 

limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a indústrias e entidades dedicadas à 

reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos; projetos relacionados à 

responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis; e 

empresas dedicadas à limpeza urbana e às atividades a ela relacionadas. 

 

No mesmo sentido, a Lei nº 5.321, de 2014, que institui o Código de Saúde do Distrito 

Federal prevê que o sistema de manejo de resíduos sólidos obedecerá, entre outras, às 

seguintes diretrizes: proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; estímulo a 

posturas de não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

desenvolvimento e adoção de mecanismos de cobrança que se vinculem à quantificação 

 
9 Lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento 
básico. 
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da geração de resíduos sólidos urbanos; criação e fortalecimento de mercados locais de 

comercialização ou consumo de materiais recicláveis e reciclados. O mencionado Código 

determina no art. 39. que cabe aos geradores de resíduos dar destinação 

ambientalmente adequada de acordo com o órgão ambiental e em conformidade com 

a legislação distrital e federal específicas. 

 

A Lei nº 5.275, de 2013, dispõe sobre o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – 

SLU, entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços 

Públicos10, com a missão de promover o gerenciamento dos serviços de limpeza pública, 

contribuindo para a qualidade de vida da população com sustentabilidade ambiental. 

 

Na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, respeitados os princípios 

constitucionais que regem a administração pública, o SLU deverá observar a seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 

O SLU tem por finalidade a gestão da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos 

de que tratam as Leis federais nº 11.445, de 2007, e nº 12.305, de 2010, compreendendo 

a gestão das atividades relacionadas a: coleta, transporte, triagem, transbordo, 

tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares e dos 

provenientes de sistema de coleta seletiva; operação e manutenção de usinas e 

instalações destinadas a triagem e compostagem, incluindo transporte, tratamento e 

destinação final dos rejeitos; entre outras.  

 

Compete ao SLU, nos termos da mencionada Lei nº 5.275, de 2013: 

 
10 O Decreto distrital nº 37.087, de 2016, dispõe sobre a estrutura administrativa do Serviço de Limpeza 
Urbana do Distrito Federal, e prevê no art.1º “o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, órgão 
vinculado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal.” 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ CADERNO JURÍDICO 

 18 

I – promover a gestão e a operação da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos 

urbanos no Distrito Federal; 

II – exercer, em caráter privativo, a gestão do planejamento e da execução das 

atividades públicas de interesse comum relacionadas aos resíduos sólidos no Distrito 

Federal; 

III – organizar e prestar, direta ou indiretamente, os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal, podendo tais atividades ser executadas 

mediante contrato de gestão ou concessão de serviço público; 

IV – implementar e executar as políticas e diretrizes nacionais e distritais dos resíduos 

sólidos urbanos no Distrito Federal; 

V – supervisionar, controlar e fiscalizar a execução dos serviços de limpeza urbana do 

Distrito Federal; 

VI – supervisionar, controlar e fiscalizar a destinação final sanitária do lixo coletado; 

VII – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de resíduos sólidos relacionadas 

com suas atribuições; 

VIII – praticar atos relativos a licitações, contratos e convênios relativos ao 

desenvolvimento de suas atividades; 

IX – estabelecer, em conjunto com os órgãos reguladores, fiscalizadores e ambientais do 

Distrito Federal, as respectivas diretrizes para a fiscalização ostensiva da disposição dos 

resíduos sólidos urbanos; 

X – promover e participar de projetos e programas de orientação e educação ambiental 

de acordo com as diretrizes nacionais e distritais; 

XI – elaborar e executar atos relativos à sua proposta orçamentária e financeira para a 

execução de suas atividades; 

XII – adquirir, alienar, arrendar, alugar e administrar seus bens e direitos; 

XIII – desempenhar outras atividades relacionadas à política de resíduos sólidos do 

Distrito Federal. 
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1.3 – Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PDGIRS) 
 

O Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PDGIRS, elaborado em 

observância à PNRS e à PDRS e aprovado pelo Decreto distrital nº 38.903, de 2018, é o 

instrumento de planejamento da gestão que tem a finalidade de estabelecer e induzir 

as ações necessárias para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos gerados no 

Distrito Federal.  

 

O PDGIRS contempla, entre outros, o diagnóstico da geração dos resíduos sólidos 

urbanos, dos resíduos gerados por estabelecimento privados cujas responsabilidades 

são dos próprios geradores ou ainda daqueles que têm sua responsabilidade 

compartilhada em razão do seu enquadramento legal para a logística reversa, a forma 

de manejo dos resíduos e sua disposição final, bem como os programas, projetos e ações 

a serem implementados para alcançar as metas nele definidas, além de oferecer aos 

gestores públicos e à sociedade instrumentos de acompanhamento e avaliação da 

gestão dos resíduos sólidos produzidos no Distrito Federal. 

 

Compreendem objetivos do PDGIRS dotar o Distrito Federal de instrumentos e 

mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, duradouras e eficientes 

para garantir a universalização do acesso aos serviços de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos. Tais serviços devem ser prestados com qualidade, equidade e 

continuidade, por meio de metas definidas em um processo participativo, que, dessa 

forma, atenderá às exigências estabelecidas em normas e na legislação vigente e 

proporcionará a gestão integrada dos resíduos sólidos no Distrito Federal a partir das 

diretrizes de manejo desses resíduos que priorizem a não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento e disposição final. Como resultado da aplicação dessa forma de 

gerenciamento, teremos a redução no volume de rejeitos aterrados, a valorização dos 

resíduos, um maior índice de reciclagem e também de compostagem. 
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O Plano prevê um programa de gestão global dos resíduos sólidos domiciliares com o 

propósito o ordenamento e articulação das ações relacionadas ao manejo dos resíduos 

domiciliares, considerando os atores envolvidos nas diferentes fases das atividades. O 

princípio básico deste programa, compreende a definição de um modelo executivo dos 

serviços e que permita a interação entre os aspectos técnico-operacionais, econômico-

financeiros, sociais e ambientais. Esse programa conta com o subprograma rotas 

tecnológicas, com estudos realizados para o Distrito Federal sobre alternativas para o 

manejo de resíduos sólidos, tendo por prioridade a minimização da disposição final, com 

ênfase em uma maior eficiência na valorização dos resíduos para reciclagem e 

compostagem.  

 

Para balizamento do estudo o PDGIRS apresenta as premissas do modelo tecnológico 

proposto para a definição das rotas tecnológicas propostas: 

- ampliação da eficiência global da conversão dos resíduos sólidos domiciliares em 

materiais recicláveis e composto orgânico; 

- adequação e ampliação do programa de coleta seletiva; 

- utilização dos centros de triagem de resíduos (CTRs) projetados e implantação de CTRs 

para localidades mais afastadas do Plano Piloto, como receptores dos resíduos 

recicláveis provenientes da coleta seletiva e geração de novos postos de trabalho; 

- utilização das UTMBs para tratamento dos resíduos orgânicos, com práticas de triagem 

negativa para retirada de materiais indesejáveis a compostagem; 

- utilização de CTRs instalados em áreas anexas (Instalações independentes) às Unidades 

de Transbordo; 

- garantia de condições de trabalho aos catadores em locais adequados, com atividades 

de triagem de resíduos provenientes prioritariamente de serviços de coleta que 

disponham de segregação na fonte;  



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ CADERNO JURÍDICO 

 21 

- disposição final de rejeitos no Aterro Sanitário de Brasília e aterros sanitários fora do 

Distrito Federal.  

 

Abaixo síntese desse subprograma de rotas tecnológicas, a saber: 

Fonte: Anexo 3 Programas e Subprogramas do PDGIRS. Página 17. 

 

De acordo com o Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos “os 

argumentos destas premissas estão balizados na necessidade premente de uma 

mudança no modelo de gestão com foco na valorização dos materiais para reciclagem e 

compostagem ao invés das práticas de aterramento, condição está definida nas 

prioridades da legislação específica.  
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A garantia de condições dignas de trabalho e exposição mínima a resíduos não 

segregados, em especial resíduos orgânicos e sanitários, compreende condição de 

proteção a saúde humana, portanto, destacamos as limitações nesta proposta quanto a 

triagem manual em resíduos provenientes da coleta convencional.  

 

Esta condição, representa o cenário desejável a ser alcançado nos prazos conforme 

projeções apresentadas nas metas do PDGIRS. Neste contexto, a proposta para as rotas 

tecnológicas exigirá adequações ao modelo de coleta que permita a segregação máxima 

dos resíduos na fonte geradora.” 11 

 

Assim, nos termos do PDGIRS, devem fazer parte da definição das rotas tecnológicas os 

serviços e as estruturas existentes e previstas, compreendendo:  

- coleta diferenciada de resíduos com segregação na fonte geradora; 

- estruturas de apoio para coleta de resíduos; 

- CTRs para resíduos recicláveis secos;  

- Unidade de Tratamento Mecânico Biológico para resíduos orgânicos; 

- Unidades de Transbordo para resíduos não segregados; 

- Valorização energética por biodigestão nas UTMBs e conversão em Combustível 

Derivado de Resíduos (CDR), apresentam-se como possibilidades potenciais de 

minimização dos resíduos, reduzindo a quantidade a ser disposta em aterro sanitário12;  

 
11 Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, página 96. 

12 De acordo com o PDGIRS “O EVTE apresenta as metas específicas para a redução da geração, 
cobertura dos serviços, incremento de coleta seletiva, valorização para reciclagem, compostagem e 
conversão de rejeitos em CDR, tratamento de resíduos especiais (perigosos presentes nos resíduos 
coletados), e para a disposição final de rejeitos.”, pg.97. (grifo nosso) 
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- Disposição final de rejeitos, em aterros sanitários considerando as alternativas locais e 

regionais13. 

 

O conceito aplicado é que as instalações destinadas a valorização como centros de 

triagem de resíduos e UTMBs e as unidades de transbordo, sejam próximas e se possível 

contíguas, caracterizando locais centralizados para o manejo de resíduos sólidos.  

 

O Plano apresenta o modelo tecnológico proposto para cenário desejável para o Distrito 

Federal, para os próximos 20 anos, a saber: 

  

 

Fonte: Figura 38 do PDGIRS - Rotas Tecnológicas para Resíduos Sólidos Domiciliares do Distrito 
Federal - cenário desejável.  

 

 
13 Em termos de regionalização, vale fazer menção ao Consórcio Púbico de Manejo dos Resíduos sólidos 
e das águas pluviais da região integrada do Distrito Federal e Goiás – CORSAP/DF, constituído como 
associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, no âmbito do 
Distrito Federal, está vinculado administrativamente à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, nos termos do Decreto nº 36.871, de 2015. 
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O Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no âmbito dos indicadores 

qualitativos para resíduos de responsabilidade pública, dentre as metas a serem 

atingidas para os resíduos sólidos urbanos, aponta para a implantação de uma Unidade 

de Tratamento Mecânico Biológico no médio e longo prazo, de forma a proporcionar as 

condições para valorização orgânica dos resíduos. 

 

Com efeito, a Resolução ADASA14 nº 21, de 2016, ao estabelecer as condições gerais da 

prestação e utilização dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos no Distrito Federal, prevê que os resíduos sólidos deverão ser destinados para 

tratamento sempre que houver viabilidade técnica e econômico-financeira, conforme 

suas características, visando, entre outros processos, à triagem, à compostagem ou à 

biodigestão, para as seguintes unidades:  

I - unidade de triagem;  

II - unidade de compostagem ou de biodigestão;  

III - unidade de tratamento mecânico-biológico; ou 

IV - outra unidade de processamento previsto nas normas legais.  

 

O art. 45 da mencionada Resolução ADASA nº 21, de 2016, determina que o tratamento 

de resíduos sólidos e a capacidade de processamento das instalações deverão adequar-

se às metas de universalização das coletas seletivas estabelecidas no PDGIRS, bem como 

nas normas de regulação da Agência. Ademais, as instalações destinadas ao tratamento 

de resíduos orgânicos deverão ser concebidas com tecnologias que comprovadamente 

 
14 A ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, vinculada 
à Secretaria de Estado de Obras – SO, da estrutura organizacional do Governo do Distrito Federal, nos 
termos da Lei Distrital nº 6.567, de 2020, que prevê no art. art. 2º que a ADASA se vincula à secretaria de 
estado em que estão alocados os seus entes regulados na área de saneamento básico. Trata-se de 
autarquia, órgão independente, dotado de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, com prazo 
de duração indeterminado, criada pela Lei distrital nº 3.365, de 2004, e com as competências ampliadas 
pela Lei distrital nº 4.285, de 2008. 
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reduzam a emissão de gases de efeito estufa, em conformidade com a Lei federal nº 

12.187, de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. 

 

1.4 – Licenciamento Ambiental da Unidade de Tratamento Mecânico Biológico 
(UTMB) 
 

A localização, construção, instalação e operação de empreendimento utilizador de 

recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidor ou capaz, sob qualquer forma, 

de causar degradação ambiental, depende de prévio licenciamento do órgão ambiental 

competente. Nesse sentido, a Unidade de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB) 

deverá ser submetida ao licenciamento junto ao Brasília Ambiental15, enquanto 

conjunto de atividades e obras de tratamento e destinação de resíduos sólidos, em 

consonância com a Política Distrital de Resíduos Sólidos e a Resolução CONAMA nº 237, 

de 199716, observando as seguintes licenças17: 

 

Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento, 

aprova sua concepção e localização, atesta sua viabilidade ambiental e estabelece os 

critérios básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 

implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento ambiental e 

demais legislações pertinentes. 

  

 
15 Criado em 28 de maio de 2007 por meio da Lei nº 3.984, para ser o órgão executor de políticas públicas 
ambientais e de recursos hídricos no Distrito Federal. É uma autarquia vinculada Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente (Sema). Compete ao Brasília Ambiental, dentre outras atribuições: promover o 
licenciamento de atividades, empreendimentos, produtos e processos considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores, bem como daqueles capazes de causar degradação ambiental, em todo o 
território do Distrito Federal; propor normas e padrões de qualidade ambiental e dos recursos hídricos; 
definir normas e padrões relativos ao uso e manejo de recursos ambientais; propor e desenvolver ações 
de promoção, proteção, conservação, preservação, recuperação, restauração, reparação e vigilância dos 
recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal;  proceder à avaliação de impactos ambientais. 

16 Dispõe sobre as diretrizes para o licenciamento ambiental. 

17 Disponível em: http://ibram.df.gov.br/licenciamento-ambiental/. Acesso 03.05.2020. 

http://ibram.df.gov.br/licenciamento-ambiental/
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Licença de Instalação (LI): autoriza o início da implementação da atividade, de acordo 

com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 

incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, das quais 

constituem motivo determinante. Esta Licença autoriza o início da obra ou serviço no 

local do empreendimento, porém, não autoriza seu funcionamento. 

  

Licença de Operação (LO): para autorizar o início da operação do empreendimento após 

a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças 

anteriores (LP e LI). 

 

O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

I - definição pelo Brasília Ambiental, com a participação do empreendedor, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de 

licenciamento correspondente à licença a ser requerida; 

II - requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida publicidade; 

III - análise pelo órgão ambiental competente dos documentos, projetos e estudos 

ambientais apresentados e a realização de vistorias técnicas, quando necessárias; 

IV - solicitação de esclarecimentos e complementações pelo Brasília Ambiental, em 

decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, 

quando couber, podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os 

esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; 

V - audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 

VI - solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver 

reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham 

sido satisfatórios; 
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VII - emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII - deferimento ou indeferimento do pedido de licença (LP), dando-se a devida 

publicidade. 

 

A Lei complementar nº 140, de 201118, que fixa normas de competência em matéria 

ambiental, estabelece no art.13 que o empreendimento é licenciado ou autorizado 

ambientalmente, por um único ente federativo, neste caso o Distrito Federal. O Brasília 

Ambiental, enquanto órgão ambiental competente, deverá observar os prazos 

estabelecidos para tramitação dos processos de licenciamento, e as eventuais 

exigências de complementação oriundas da análise da UTMB deverão ser comunicadas 

de uma única vez ao empreendedor.  

 

1.5 – Regulação distrital de materiais recicláveis e compostáveis 
 

A Lei nº 462, de 1993, dispõe que a reciclagem dos resíduos sólidos no Distrito Federal 

será executada sob orientação do Poder Executivo, visando à manutenção da qualidade 

e sanidade do meio ambiente e do desenvolvimento econômico sustentado. 

 

Nos termos dessa lei distrital, considera-se reciclagem a manipulação dos materiais 

descartados como inservíveis de origem orgânica ou inorgânica, desde: a separação; o 

selecionamento; a classificação; acondicionamento; a recuperação; a compostagem; a  

transformação. 

 

 
18 Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição 
Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 
preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
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De acordo com o art. 5º, caberá ao Governo do Distrito Federal e seus órgãos de 

Administração Pública Direta e Indireta envidar esforços para incorporar a reciclagem 

em suas ações e para apoiar todas as iniciativas privadas que visem praticá-la, 

estabelecendo parcerias, convênios, comodatos, contratos, ou outros mecanismos de 

apoio mútuo ou colaboração. 

 

Os materiais obtidos por sistema de coleta seletiva ou equipamento de triagem e 

compostagem de resíduos sólidos domiciliares empregados pelo Serviço de Limpeza 

Urbana do Distrito Federal (SLU), sejam estes materiais de natureza de reciclagem, que 

produzem materiais ou artefatos finais ou acabados instalados no Distrito Federal e no 

limite de suas capacidades industriais, poderão ser vendidos em operações comerciais, 

sem licitação pública, a preços de mercado. 

 

De acordo com o art. 16 da Lei nº 462, de 1993, o SLU ficará encarregado da 

comercialização dos materiais recicláveis e compostáveis, originados dos resíduos 

sólidos domiciliares, urbanos e de atividades econômicas e os que forem coletados pelos 

serviços públicos e para isto instituirá, à semelhança da Bolsa de Resíduos, um Cadastro 

de Sucatas e Recicláveis e um Cadastro de Compradores de Composto Orgânico, além 

de manter os registros diários e mensais de produção e vendas de materiais e de 

informações de mercado dos materiais comercializados. 

 

Para aquisição do composto orgânico, os produtores rurais interessados na sua compra 

deverão comprovar sua condição de produtores rurais, através de declaração fornecida 

pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER de sua localidade. Já os 

materiais recicláveis só poderão ser adquiridos por pessoas jurídicas, empresas ou 

firmas individuais, comerciais ou industriais, que deverão estar cadastradas no cadastro 

de compradores de materiais recicláveis do SLU ou da Bolsa de Resíduos. 
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1.6 – Instalações de Recuperação de Resíduos do SLU 
 

O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, por meio da Instrução Normativa nº 

13, de 2018, regulamenta o uso dos espaços das Instalações de Recuperação de 

Resíduos (IRR)  para a prestação do serviço público de recepção, triagem, prensagem, 

enfardamento, armazenamento e comercialização dos resíduos sólidos urbanos, pelas 

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis contratadas. 

 

A IRR é definida como instalação industrial sob gestão do SLU que recebe e processa os 

resíduos sólidos urbanos domiciliares provenientes da coleta seletiva, para triagem, 

prensagem, enfardamento e comercialização dos resíduos sólidos secos e apresentação 

dos rejeitos para a coleta e disposição final em aterros sanitários. Vale comentar essa 

triagem compreende a prestação do serviço de processamento de resíduos sólidos 

urbanos, visando à separação de resíduos recicláveis secos dos orgânicos e rejeitos pelas 

cooperativas e pelas associações de catadores de materiais recicláveis. 

 

As cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, só 

poderão realizar serviço de recepção, triagem, prensagem, enfardamento, 

armazenamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis nas 

Instalações de Recuperação de Resíduos do SLU, com vínculo contratual para prestação 

de serviço de triagem com o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. 

 

De acordo com o art. 4º da IN SLU nº 13, de 2018, os resíduos sólidos urbanos tratados 

nas IRR podem ser oriundos do serviço público de coleta seletiva, realizado pelo Serviço 

de Limpeza Urbana, ou quaisquer outras fontes de resíduos recicláveis secos segregados 

na fonte geradora com a devida documentação de autorização, ficando proibida a 

recepção de resíduos sólidos urbanos provenientes da coleta convencional ou materiais 

já beneficiados. 
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1.7 – Obrigatoriedade de tratamento dos resíduos sólidos orgânicos por processos 
biológicos 
 

A Lei nº 6.518, de 2020, publicada em 16.04.202019, institui, no Distrito Federal, a 

obrigatoriedade da destinação ambientalmente adequada de resíduos orgânicos por 

meio dos processos de compostagem ou outro tratamento biológico. 

 

Estão sujeitas à observância dessa Lei as pessoas jurídicas de direito público ou privado 

responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que 

desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

 

O art. 2º veda a destinação aos aterros sanitários e à incineração dos resíduos sólidos 

orgânicos no Distrito Federal e a mencionada Lei nº 6.518, de 2020, estabelece que essa 

vedação deverá ser aplicada para pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas 

de direito privado e condomínios residenciais ou comerciais de acordo com o seguinte 

cronograma: 

I – até 05.06.2021, 25% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados 

ao tratamento por processos biológicos; 

II – até 05.06.2022, 50% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados 

ao tratamento por processos biológicos; 

III – até 05.06.2023, 75% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente destinados 

ao tratamento por processos biológicos; 

IV – até 05.06.2024, 100% dos resíduos orgânicos devem ser obrigatoriamente 

destinados ao tratamento por processos biológicos. 

 
19 O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal promulgou essa Lei oriunda de projeto vetado 
pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. 
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O Poder Executivo poderá destinar áreas que atendam aos requisitos legais, técnicos e 

ambientais para a realização do tratamento dos resíduos sólidos orgânicos, 

especialmente para a compostagem descentralizada. 

 

Importa mencionar as seguintes diretrizes para o tratamento de resíduos orgânicos: 

I – priorização de implementação gradativa e adequada de tratamento biológico dos 

resíduos sólidos orgânicos; 

II – viabilização de sistemas de coleta domiciliar dos resíduos sólidos orgânicos; 

III – observância das determinações do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos; 

IV – adoção de estratégias variadas para destinação adequada dos resíduos sólidos 

orgânicos do Distrito Federal; 

V – estímulo de iniciativas comunitárias e de associações e cooperativas na gestão de 

resíduos sólidos orgânicos; 

VI – adoção de estratégias de descentralização no gerenciamento dos resíduos sólidos 

no território do Distrito Federal; 

VII – incentivo à compostagem doméstica e descentralizada, preferencialmente por 

meio de gestão comunitária. 

 

A despeito do respeitável desígnio da Lei nº 6.518, de 2020, que institui a 

obrigatoriedade da destinação ambientalmente adequada de resíduos orgânicos por 

meio dos processos de compostagem ou outro tratamento biológico no Distrito Federal, 

é possível inferir que demanda potencial ajuste de forma a preservar o princípio da visão 

sistêmica disciplinada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, resguardando variáveis 

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública. 
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1.8 – Processo de compostagem de resíduos orgânicos 
 

A Resolução CONAMA nº 481, de 2017, estabelece critérios e procedimentos para 

garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem20 de resíduos 

orgânicos, visando à proteção do meio ambiente e buscando reestabelecer o ciclo 

natural da matéria orgânica e seu papel natural de fertilizar os solos.  

 

A unidade de compostagem é definida como instalação de processamento de resíduos 

orgânicos, por meio do processo de compostagem, incluindo os locais de recepção e 

armazenamento temporário dos resíduos in natura ou provenientes de outras unidades 

de tratamento de resíduos e dos rejeitos, do processo de compostagem em si, e ainda 

as instalações de apoio e armazenamento do composto produzido. 

 

Esse tipo de unidade deve atender aos seguintes requisitos mínimos de prevenção e 

controle ambiental: adoção das medidas de controle ambiental necessárias para 

minimizar lixiviados e emissão de odores e evitar a geração de chorume; proteção do 

solo por meio da impermeabilização de base e instalação de sistemas de coleta, manejo 

e tratamento dos líquidos lixiviados gerados, bem como o manejo das águas pluviais; 

implantação de sistema de recepção e armazenamento de resíduos orgânicos in natura 

garantindo o controle de odores, de geração de líquidos, de vetores e de incômodos à 

comunidade; adoção de medidas de isolamento e sinalização da área, sendo proibido o 

acesso de pessoas não autorizadas e animais; controle dos tipos e das características 

dos resíduos a serem tratados; controle da destinação final ambientalmente adequada 

dos resíduos sólidos e líquidos gerados pela unidade de compostagem.  

 

 
20 Compostagem: processo de decomposição biológica controlada dos resíduos orgânicos, efetuado por 
uma população diversificada de organismos, em condições aeróbias e termofílicas, resultando em 
material estabilizado, com propriedades e características completamente diferentes daqueles que lhe 
deram origem. 
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O art. 9º da Resolução CONAMA nº 481, de 2017, prevê que os resíduos orgânicos 

originários dos resíduos sólidos urbanos destinados ao processo de compostagem 

devem, preferencialmente, ser originados de segregação na origem em, no mínimo, três 

frações: resíduos recicláveis, resíduos orgânicos e rejeitos.  

 

O Decreto nº 35.166, de 2014, dispõe sobre a comercialização, doação, o 

gerenciamento, a fixação dos limites de compra e de doação, e o monitoramento do 

Composto Orgânico do Lixo – COL21, bem como o cadastramento de seus usuários. O 

preço do produzido pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU será estipulado em 

valor/tonelada, e deverá ser fixado pelo próprio SLU. 

 

São de responsabilidade das unidades geradoras do COL o gerenciamento, o 

monitoramento do uso do composto, nos termos dos artigos 3722 e 3923 da Resolução 

CONAM (Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal) nº 1, de 200924, e o 

cadastramento dos usuários do COL. 

Poderão adquirir o composto orgânico referido os produtores rurais do Distrito Federal 

e dos Municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito 

Federal e Entorno-RIDE; as Prefeituras dos Municípios que compõem a RIDE; quaisquer 

 
21 É o produto obtido do processo de compostagem da fração orgânica dos resíduos sólidos, 
predominantemente domiciliares. 

22 Art. 37. O monitoramento de substâncias inorgânicas e orgânicas no solo deverá ser realizado por 
meio de uma análise anual, por amostragem aleatória, obtida na profundidade de 40 (quarenta) cm, na 
área onde foram realizadas, no mínimo, 5 (cinco) aplicações, sendo necessária pelo menos uma análise 
por bacia hidrográfica do Distrito Federal (Rio Maranhão, Lago Paranoá, Rio Descoberto, Rio São 
Bartolomeu, Rio Preto, Rio Corumbá e Rio São Marcos). Essas análises deverão ser realizadas pela 
operadora de serviço de compostagem, considerando os parâmetros estabelecidos nas Tabelas 5 e 6 a 
seguir: (...) 

23 Art. 39. São de responsabilidade das unidades geradoras do COL o gerenciamento e o monitoramento 
do uso do composto. § 1º Os resultados dos monitoramentos previstos nesta Resolução poderão a 
qualquer momento, ser auditados pelo órgão ambiental e de vigilância à saúde. § 2º Quando comprovado 
o uso do COL com negligência, imprudência, imperícia, má-fé ou inobservância dos critérios e 
procedimentos previstos nesta Resolução, a responsabilidade será do autor. 

24 Regulamentação da produção, distribuição e aplicação do composto orgânico de lixo na agricultura. 
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pessoas interessadas do Distrito Federal ou da RIDE e quaisquer pessoas, produtores 

rurais, órgãos ou entidades privadas de outros Estados da Federação. 

 

Para obtenção de doação do COL, o adquirente deve comprovar junto ao SLU a condição 

de produtor rural, mediante apresentação da Declaração de Aptidão ao PRONAF ou 

carteira de produtor familiar ou patronal emitida pela EMATER.  

 

A citada Resolução CONAM nº 1, de 2009, estabelece normas, padrões e procedimentos 

para produção, distribuição, uso e monitoramento do composto orgânico de lixo na 

agricultura, florestamento, reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, 

pesquisa e na geração de outros produtos no Distrito Federal, visando benefícios e 

evitando riscos à saúde e ao meio ambiente. De acordo com o art. 2º, essa Resolução se 

aplica ao composto orgânico de lixo, predominantemente doméstico, gerado nas usinas 

de tratamento de lixo. 

 

A caracterização do COL para fins de sua liberação para uso envolverá os seguintes 

aspectos: concentração de materiais inertes; presença e concentração de agentes 

patogênicos para humanos e outros animais; presença e concentração de substâncias 

potencialmente tóxicas; estabilidade do COL; atratividade de vetores; e atributos 

químicos, físicos e físico-químicos. 

 

Os resultados das análises químicas, físicas e biológicas deverão ser mantidos em 

arquivo pela operadora por prazo indeterminado, constituindo um banco de dados 

atualizado disponível às instituições normativas, fiscalizadoras, de interesse direto, bem 

como para a sociedade em geral. A operadora dos serviços de compostagem deverá 

fornecer ao usuário autorizado folheto explicativo contemplando o processo de 

compostagem, composição do COL, benefícios e riscos relacionados ao uso, critérios de 

aplicação, procedimentos para evitar a contaminação do meio ambiente e do ser 
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humano por organismos patogênicos, controle de proliferação de animais vetores, 

visando à orientação da população diretamente envolvida. 

 

É proibida a aplicação do COL, nos termos do art.24 da Resolução CONAM n° 1, de 2009, 

em Unidades de Conservação de Proteção Integral, a menos que haja prévia 

manifestação escrita do gestor da unidade; em Áreas de Preservação Permanente - APP, 

a menos que haja autorização do órgão ambiental competente; no interior da Zona de 

Transporte para fontes de águas minerais, balneários e estâncias de águas minerais e 

potáveis de mesa, definida em legislação específica; em um raio mínimo de 15 metros 

de poços rasos; em um raio de 600 metros do ponto de captação d'água dos mananciais 

de abastecimento público; em área agrícola cuja declividade das parcelas ultrapasse: 

10% no caso de aplicação superficial sem incorporação; 18% no caso de aplicação 

superficial com incorporação e no caso de aplicação em sulcos; 100% no caso de 

aplicação em covas; em áreas onde a profundidade do nível do aquífero freático seja 

inferior a 2 metros da superfície em seu nível elevado e na cota mais baixa do terreno; 

em áreas definidas como não adequadas por decisão motivada e tecnicamente 

justificada dos órgãos ambientais competentes; no cultivo de tubérculos e raízes; e em 

áreas irrigadas por inundação ou sulcos. 

 

1.9 – Combustível Derivado do Resíduos Sólidos Urbanos  
 

O relatório de encerramento da gestão 2015/2018 do Serviço de Limpeza Urbana do 

Distrito Federal, reúne informações sobre a limpeza urbana e o manejo dos resíduos 

realizados pelo SLU ocorridas no período, cumprindo a obrigação de dar transparência 

aos dados e à gestão do órgão, além de melhorar o acompanhamento gerencial das 

atividades realizadas. 

 

O referido relatório prevê o seguinte: “A utilização do Combustível Derivado do Resíduo 

(CDR) é uma importante meta no DF. Em 13 de setembro, o Ibram entregou licença 
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ambiental para as duas empresas cimenteiras existentes no DF, a Votorantim e a Ciplan, 

utilizarem o coprocessamento do pneu como combustível. Em 19 de setembro, SLU, 

Fibra, Sema e Ibram promoveram evento sobre coprocessamento de rejeitos para 

utilização como energia pelas cimenteiras. Foram feitos testes para a utilização dos 

rejeitos do manejo da coleta seletiva pelos catadores como combustível, já que são 

materiais com poder calorífico atrativo para o setor, mas com baixíssimo valor de 

comercialização devido à presença de impurezas e que por isso são descartados pelas 

cooperativas.”.25 

 

Nesse sentido, o SLU assinou em 7.7.2020 o Protocolo de Intenções para produção e 

consumo de combustível derivado de resíduos (CDR) que pode ser produzido a partir 

dos rejeitos da coleta seletiva e de usinas de tratamento mecânico biológico, tendo por 

objetivo promover a cooperação institucional, técnica e científica entre o SLU e a 

Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), que representa as empresas 

cimenteiras, para produção e aproveitamento desse derivado nos altos- fornos de 

fabricação de cimento. De acordo com a nota veiculada, a utilização do CDR tem grande 

potencial de uso pela cadeia produtiva do cimento, que têm capacidade para absorver 

até 130 mil toneladas de CDR por ano. Além disso, esse combustível contribui para a 

diminuição da emissão de CO2 e aumenta a vida útil do aterro sanitário26. 

 

Nesse sentido, consta do PDGRIS “metas específicas para a redução da geração, 

cobertura dos serviços, incremento de coleta seletiva, valorização para reciclagem, 

compostagem e conversão de rejeitos em CDR, tratamento de resíduos especiais 

(perigosos presentes nos resíduos coletados), e para a disposição final de rejeitos”27 .  

 
25 Disponível: http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/RELATORIO-ANUAL-2018.pdf. Página 6. 

26 SLU assina carta de intenções para produção e consumo de CDR - combustível derivado de resíduos 
pode ser produzido a partir dos rejeitos da coleta seletiva. Disponível: http://www.slu.df.gov.br/slu-
assina-carta-de-intencoes-para-producao-e-consumo-de-cdr/ (7/07/20 às 9h39 - Atualizado em 9/07/20 
às 12h42) 
27 PDGRIS, pg. 97. 

http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2019/06/RELATORIO-ANUAL-2018.pdf
http://www.slu.df.gov.br/slu-assina-carta-de-intencoes-para-producao-e-consumo-de-cdr/
http://www.slu.df.gov.br/slu-assina-carta-de-intencoes-para-producao-e-consumo-de-cdr/
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Com o objetivo da aclarar o tema vale mencionar a regulação do Estado de São Paulo, 

por meio da Resolução da Secretaria de Meio Ambiente n° 38, de 2017, que estabelece 

as características mínimas para os Combustíveis Derivados de Resíduos Sólidos Urbanos 

- CDRU, e condições operacionais, limites de emissão, critérios de controle e 

monitoramento para disciplinar o licenciamento ambiental da recuperação energética 

do CDRU nos fornos de produção de clínquer, visando atender o critério de melhor 

tecnologia prática disponível, de modo a minimizar os impactos deletérios à saúde 

pública e ao meio ambiente. 

 

O Combustível Derivado de Resíduos Sólidos Urbanos é preparado - processado, 

homogeneizado e melhorado - a partir de resíduos sólidos urbanos, com ou sem 

incorporação de resíduos sólidos industriais não perigosos, para ser utilizado na 

recuperação energética em coprocessamento em fornos de clínquer. O CDR deverá 

atender às seguintes características: Poder Calorífico Inferior: ≥ 3583 kcal/kg na base 

seca; Teor de Cloro: ≤ 1,0 %; e Teor de Mercúrio: ≤ 0,5 mg/kg. 

 

Em âmbito federal vale mencionar a recente norma ABNT NBR 16849, de 2020, que 

estabelece os requisitos para aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos 

com ou sem incorporação de outros resíduos classe II – Não perigosos, abrangendo os 

aspectos de elegibilidade de resíduos, registros e rastreabilidade, amostragem e 

formação dos lotes, armazenamento, preparo de resíduos sólidos urbanos para fins 

energéticos (RSUE), classificação dos lotes gerados e uso do RSUE nas unidades de 

recuperação energética (URE), conforme a cadeia de custódia abaixo, respeitando a 

hierarquia de gestão e gerenciamento de resíduos. 
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Modelo simplificado da cadeia de custódia de seleção, preparo e recuperação energética a partir 
de resíduos sólidos urbanos para fins energéticos (RSUE). 

 

Essa Norma não é aplicável aos processos de recuperação energética que utilizam 

resíduos sólidos urbanos: a) bruto, sem qualquer tipo de preparo; b) sem recuperação 

energética; c) com preparação prévia, mas sem formação de lote e especificação mínima 

de qualidade para uso como RSUE. 

 

A norma ABNT NBR 16849, de 2020, apresenta conceitos relevantes, quais sejam: 

 

Aproveitamento energético: utilização da energia térmica gerada a partir da combustão 

de RSUE, incluindo os processos de oxidação térmica e outros como gaseificação e/ou 

pirólise do RSUE, que fundamentalmente utilizam energia térmica gerada para fins 

industriais ou de geração de eletricidade, executado sob condições controladas e com o 

devido controle e monitoramento ambiental.  
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Biomassa: material orgânico não fossilizado e biodegradável, proveniente de plantas, 

animais e microrganismos, incluindo produtos, subprodutos, resíduos e detritos 

provenientes do uso da madeira, da agricultura, da silvicultura e das indústrias 

relacionadas, bem como da fração biodegradável de resíduos industriais e urbanos com 

potencial de aproveitamento por recuperação energética. 

 

Homogeneização: processo de combinar componentes, partículas ou camadas a um 

estado mais homogêneo, a fim de assegurar a igualdade de distribuição das substâncias 

e propriedades da amostra, lote ou sublote.  

 

Resíduo sólido urbano para fins energéticos – RSUE: resíduos sólidos urbanos, com ou 

sem incorporação de outros resíduos sólidos, resíduos agrossilvipastoris ou resíduos 

classe II – Não perigosos elegíveis, utilizados em processos de recuperação energética 

de maneira controlada. 

 

Triagem: atividade, manual ou não, realizada para dividir ou manter separados os 

resíduos sólidos ou de resíduos sólidos urbanos em componentes designados. 

 

Vale anotar que os resíduos utilizados para a composição de um lote de RSUE devem ter 

a sua origem determinada e registrada, constando nos Laudos de Caracterização dos 

Resíduos as especificações obrigatórias e complementares acordadas entre as partes. 

 

1.10 – Biogás / Biometano de resíduos sólidos orgânicos 
 

O biogás é definido como gás bruto obtido da decomposição biológica de produtos ou 

resíduos sólidos orgânicos, a exemplo daqueles previstos a serem recepcionados e 

tratados pela UTMB, e o biometano é conceituado como biocombustível gasoso 

constituído essencialmente de metano, derivado da purificação do biogás, nos termos 
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da Resolução n° 8, de 201528, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP).  

 

Essa Resolução ANP se aplica ao biometano oriundo de produtos e resíduos orgânicos 

agrossilvopastoris e comerciais destinado ao uso veicular (GNV) e às instalações 

residenciais e comerciais.  

 

É vedada a comercialização de biometano que não atenda a especificação estabelecida 

no Regulamento Técnico, parte integrante desta Resolução da Resolução n° 8, de 2015. 

O produtor fica obrigado a realizar as análises do biometano e a emitir diariamente o 

Certificado da Qualidade, o qual deverá conter o resultado da análise de todas as 

características, os limites da especificação e os métodos empregados, comprovando que 

o produto atende à especificação constante do respectivo Regulamento Técnico, bem 

como a matéria-prima utilizada para a geração do biogás. 

 

A ANP poderá, a qualquer tempo, submeter o produtor à auditoria de qualidade, a ser 

executada por seu corpo técnico ou por entidades credenciadas pelo Inmetro, sobre 

procedimentos e equipamentos de medição que tenham impacto sobre a qualidade e a 

confiabilidade dos serviços de que trata essa Resolução e seu Regulamento Técnico. O 

produtor deverá dispor de padrões de referência, acompanhados dos respectivos 

certificados de composição emitidos pelos fabricantes, para a aferição dos instrumentos 

utilizados na análise do produto e proceder às verificações solicitadas na auditoria. 

 

O uso veicular ou em equipamentos residenciais e comerciais de biometano obtido a 

partir de resíduos sólidos urbanos ou resíduos de esgotamento sanitário, também deve 

obedecer ao disposto na Resolução ANP nº 685, de 2017, que estabelece as regras para 

aprovação do controle da qualidade e a especificação do biometano oriundo de aterros 

sanitários e de estações de tratamento de esgoto destinado ao uso veicular e às 

 
28 Essa Resolução se aplica ao biometano oriundo de produtos e resíduos orgânicos agrossilvopastoris e 
comerciais destinado ao uso veicular (GNV) e às instalações residenciais e comerciais. 
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instalações residenciais, industriais e comerciais a ser comercializado em todo o 

território nacional. 

 

A Resolução ANP n° 734, de 2018, estabelece os requisitos necessários à outorga da 

autorização para o exercício da atividade de produção de biocombustíveis e da 

autorização de operação da instalação produtora de biocombustíveis. Nesse sentido, 

oportuno anotar que o biocombustível é definido como substância derivada de 

biomassa renovável, tal como biodiesel, etanol e outras substâncias estabelecidas em 

regulamento da ANP29, como o biometano, que pode ser empregada diretamente ou 

mediante alterações em motores a combustão interna ou para outro tipo de geração de 

energia, podendo substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil. 

 

A atividade de produção de biocombustíveis somente poderá ser exercida por pessoa 

jurídica constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no país, que 

atender, em caráter permanente, ao disposto na referida Resolução ANP n° 734, de 

2018.  

 

De acordo com o art. 20, o produtor de biometano somente poderá comercializá-lo com: 

concessionária estadual de gás natural canalizado; distribuidor de Gás Natural 

Comprimido (GNC) a granel autorizado pela ANP; distribuidor de Gás Natural Liquefeito 

(GNL) a granel autorizado pela ANP; comercializador de gás natural registrado pela ANP; 

ou consumidor final de gás natural, nos termos da legislação vigente. 

 
29 Regulamento Técnico ANP nº 1/2015. 1. Objetivo: Este Regulamento Técnico aplica-se ao Biometano 
oriundo de produtos e resíduos orgânicos agrossilvopastoris e comerciais destinado ao uso veicular e às 
instalações residenciais e comerciais, de origem nacional, a ser comercializado em todo o território 
nacional. 1.1. Nota explicativa. O Biometano objeto desta especificação permanece no estado gasoso sob 
condições de temperatura e pressão ambientes. É produzido a partir do biogás oriundo da digestão 
anaeróbica de resíduos orgânicos de origem vegetal, animal ou de processamento da agroindústria, que 
contém principalmente metano e dióxido de carbono, podendo ainda apresentar componentes inertes 
do ponto de vista da aplicação, tais como nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono, bem como traços de 
outros constituintes. É intercambiável com o gás natural entregue à distribuição nas regiões nordeste, 
centro oeste, sudeste e sul. Requer os mesmos cuidados, na compressão, distribuição e revenda, 
dispensados ao gás natural. O Biometano deve apresentar concentrações limitadas de componentes 
potencialmente corrosivos de modo que a segurança e a integridade dos equipamentos sejam 
preservadas. Esses componentes são sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono e água. 
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Outra perspectiva para a UTMB é considerar as disposições da Lei federal n° 13.576, de 

2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), parte 

integrante da política energética nacional, que tem por objetivos contribuir para o 

atendimento aos compromissos do País no âmbito do Acordo de Paris sob a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima; contribuir com a adequada relação 

de eficiência energética e de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa 

na produção, na comercialização e no uso de biocombustíveis, inclusive com 

mecanismos de avaliação de ciclo de vida; e contribuir com previsibilidade para a 

participação competitiva dos diversos biocombustíveis no mercado nacional de 

combustíveis. 

 

O principal instrumento do RenovaBio é o estabelecimento de metas nacionais anuais 

de descarbonização para o setor de combustíveis, de forma a incentivar o aumento da 

produção e da participação de biocombustíveis na matriz energética de transportes do 

país. Nesse sentido, a Lei federal n° 13.576, de 2017, prevê o Crédito de Descarbonização 

(CBIO), para fins de comprovação da meta individual do distribuidor de combustíveis, 

proporcional à respectiva participação de mercado na comercialização de combustíveis 

fósseis no ano anterior. 

 

O CBIO deve conter as seguintes informações: número de controle; data de emissão do 

Crédito de Descarbonização; identificação, qualificação e endereços das empresas 

destacadas na nota fiscal de compra e venda do biocombustível que servirão de lastro 

ao CBIO; data de emissão da nota fiscal, descrição e código do produto que servirão de 

lastro ao Crédito; peso bruto e volume comercializado constantes da nota fiscal que 

servirão de lastro ao Crédito de Descarbonização. A negociação dos Créditos de 

Descarbonização será feita em mercados organizados, inclusive em leilões. 

 

A regulamentação do tema conta com a Resolução ANP n° 758, de 2018, que trata da 

certificação da produção ou importação eficiente de biocombustíveis e o 
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credenciamento de firmas inspetoras; Resolução ANP n° 791, de 2019, que dispõe sobre 

a individualização das metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases 

causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis, no âmbito do 

RenovaBio; o Decreto federal n° 9.888, de 2019, que estabelece a definição das metas 

compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para 

a comercialização de combustíveis de que trata a Lei nº 13.576, de 2017, e institui o 

Comitê da Política Nacional de Biocombustíveis - Comitê RenovaBio; a Resolução 

do  Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) n° 15, de 2019, que define as metas 

compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para 

a comercialização de combustíveis; entre outras. 

 

Especificamente quanto ao biometano, a ANP considera os seguintes benefícios: grande 

potencial de aumento da produção de biometano; contribui para resolver um problema 

ambiental, pois utilizar resíduos; ao utilizar o biometano é possível contribuir para 

minimizar as emissões da gases de efeitos estufa. E mais, “tem alto poder como 

combustível, pensando como combustível automotivo, ele apresenta ação fiel ao GNV 

(Gás Natural Veicular). Os automóveis podem fazer uso do biometano se dispuserem 

das mesmas tecnologias de conversão de motores GNV.”30 

 

Dessa forma, o biometano, dentre outras potenciais aplicações e usos, também pode se 

valer do RenovaBio como biocombustível substituindo combustíveis fósseis, podendo 

gerar, por consequência, CBIO31. Essa alternativa não exclui a possibilidade de utilização 

de biometano no projeto com outras finalidades, de acordo com a legislação vigente.  

 
30 Palestra Renovabio Itinerante, ministrada no VI Fórum do Biogás, em novembro de 2019, por Danielle 
Machado e Silva Conde, Superintende Adjunta da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis.  
Disponível:https://www.dropbox.com/s/rt99pom2f2w4kkl/RENOVABIO%20ITINERANTE%20-
%20Danielle%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20ANP.pdf?dl=0 
31 Palestra Aspectos práticos na RenovaCalc para o Biometano, ministrada no VI Fórum do Biogás, em 
novembro de 2019. Marcelo Augusto Boechat Morandi, Chefe Geral da Embrapa Meio Ambiente. 
Disponível:https://www.dropbox.com/s/pczpwqg52biw1le/RENOVABIO%20ITINERANTE%20-

%20MARCELO%20RenovaCalc_Morandi_forum_biogas19_v2.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/rt99pom2f2w4kkl/RENOVABIO%20ITINERANTE%20-%20Danielle%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20ANP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rt99pom2f2w4kkl/RENOVABIO%20ITINERANTE%20-%20Danielle%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20ANP.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pczpwqg52biw1le/RENOVABIO%20ITINERANTE%20-%20MARCELO%20RenovaCalc_Morandi_forum_biogas19_v2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pczpwqg52biw1le/RENOVABIO%20ITINERANTE%20-%20MARCELO%20RenovaCalc_Morandi_forum_biogas19_v2.pdf?dl=0
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1.11 – Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral 
 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei federal n° 12.305, de 2010, define o sistema 

de logística reversa como instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar 

a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada, que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, 

a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos 

órgãos ambientais competentes. 

 

A PNRS, nos termos do caput, §1º e §2º do art.33, estabelece que são obrigados a 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos 

após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de embalagens e produtos comercializados em embalagens, 

considerando, para tanto, a viabilidade técnica e econômica desses sistemas. 

 

Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos ambientais, ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e embalagens 

tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e 

operacionalização do sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o 

estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas: implantar procedimentos de 

compra de produtos ou embalagens usados; disponibilizar postos de entrega de 

resíduos reutilizáveis e recicláveis; atuar em parceria com cooperativas ou outras formas 

de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 
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As diretrizes referentes às etapas de operacionalização, aos prazos, às metas, aos 

controles e aos registros da operacionalização dos sistemas de logística reversa, aos 

planos de comunicação, às avaliações e aos monitoramentos dos sistemas, às 

penalidades e às obrigações específicas imputáveis aos fabricantes, aos importadores, 

aos distribuidores e aos comerciantes constam de instrumentos como acordos setoriais, 

termos de compromisso e/ou regulamentos do poder público. 

 

Considerando atribuições individualizadas e encadeadas, os consumidores deverão 

efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das 

embalagens objeto de logística reversa; os comerciantes e distribuidores, por sua vez, 

deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e 

embalagens reunidos ou devolvidos; e os fabricantes e os importadores darão 

destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou 

devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente 

adequada. 

 

1.12 – Energia Elétrica 
 

A Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 permitiu ao consumidor gerar a sua própria 

energia elétrica a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada e inclusive 

fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade. 

 

A Resolução Normativa nº 687/2015 atualizou a Resolução Normativa nº 482/2012, para 

permitir o uso de qualquer fonte renovável, além da cogeração qualificada, 

denominando-se microgeração distribuída a central geradora com potência instalada 

até 75 quilowatts (KW) e minigeração distribuída aquela com potência acima de 75 kW 

e menor ou igual a 5 MW, conectadas na rede de distribuição por meio de instalações 

de unidades consumidoras. 
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A energia gerada pode abater o uso da rede de distribuição ou quando a produção for 

superior à energia consumida naquele período, os créditos são válidos por 60 (sessenta) 

meses. A aplicabilidade da geração distribuída deve ser analisada conforme a produção 

de energia esperada. 

 

A energia produzida poderá ser comercializada por meio do mercado livre. O mercado 

livre de energia é um ambiente competitivo de negociação de energia elétrica em que 

os participantes podem negociar as condições comerciais como fornecedor, preço, 

quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, entre outras – 

ou seja, é possível consumir energia de outro fornecedor, que não a distribuidora local. 

O mercado livre é regulado por meio da Resolução Normativa ANEEL 247/2006, que 

estabelece as condições para a comercialização de energia elétrica, oriunda de 

empreendimentos de geração que utilizem fontes primárias incentivadas, com unidade 

ou 

conjunto de unidades consumidoras cuja carga seja maior ou igual a 500 kW e dá outras 

providências. Novamente, a sua aplicabilidade depende de análise técnica do 

empreendimento. 

 

De mais a mais, é possível conferir incentivos à produção de biogás por meio de 

legislação estadual, como, por exemplo, a Lei 17.542/2018 de Santa Catarina. 

Entretanto, o Distrito Federal ainda não possui legislação específica. 

 

 

2 – OS REQUISITOS PARA A DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
 

2.1 – A delegação da prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos  
 

A Lei Federal nº 11.445/2007, além de destacar que o serviço de saneamento básico é 

um serviço público, define-o como sendo o conjunto de serviços, infraestruturas e 
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instalações operacionais de: (a) abastecimento de água potável: constituído pelas 

atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de 

medição; (b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados 

dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio 

ambiente; (c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento 

e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros 

e vias públicas; e (d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização 

preventiva das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 

disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; (art. 3º). 

 

Além disso, a Lei distrital nº 4.285/2008, que reestrutura a Agência Reguladora de Águas 

e Saneamento do Distrito Federal (ADASA), em seu artigo 46 estabelece que os serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos compreendem os seguintes 

segmentos de atividades: I – coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos 

domiciliares; II – limpeza de vias e logradouros públicos; III – remoção e transporte de 

resíduos sólidos produzidos nas atividades de limpeza; IV – remoção de resíduos 

volumosos e de entulhos lançados em vias e logradouros públicos; V – prestação dos 

serviços de operação e manutenção dos sistemas de transferência de resíduos sólidos 

urbanos do Distrito Federal e das unidades de triagem e compostagem, incluindo a 

transferência dos rejeitos gerados nessas unidades, para destino final previamente 

indicado; e VI – execução do serviço público de tratamento e destinação final de 

resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal.  
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Por se tratar de um serviço público, os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos são de titularidade pública, podendo, no entanto, a sua prestação ser delegada 

a terceiros, conforme estabelece o caput do art. 175 da Constituição Federal: 

 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 
licitação, a prestação de serviços públicos. 

 

Seguindo essas diretrizes constitucionais, a Lei Federal nº 11.445/2007 estipula que o 

titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, 

devendo, para tanto: (...) “II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços 

e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 

procedimentos de sua atuação;” (art. 9º). 

 

A referida Lei ainda destaca que a “prestação de serviços públicos de saneamento básico 

por entidade que não integre a administração do titular depende da celebração de 

contrato, sendo vedada a sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou 

outros instrumentos de natureza precária” (art. 10). 

 

No âmbito específico do Distrito Federal, a sua Lei Orgânica estabelece em seu artigo 

15, inciso VI, que compete ao Distrito Federal “organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, os serviços de interesse local (...)”. Ainda, em seu 

artigo 186 dispõe que “Cabe ao Poder Público do Distrito Federal, na forma da lei, a 

prestação dos serviços públicos, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

e sempre por meio de licitação (...)”. 

 

A sua Lei distrital nº 5.275/2013, dispõe sobre a autarquia Serviço de Limpeza Urbana 

do Distrito Federal (SLU) e permite que esta promova a delegação da prestação desses 

serviços públicos mediante concessão, conforme o art. 4º, inc. III: “organizar e prestar, 

direta ou indiretamente, os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no 
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Distrito Federal, podendo tais atividades ser executadas mediante contrato de gestão 

ou concessão de serviço público”. 

 

Como bem esclarece Eduardo Ferreira Jordão, “a decisão de submeter ou não 

determinado serviço público ao modelo concorrencial – e mesmo a decisão correlata de 

estabelecer o grau de competitividade para cada um destes serviços – cabe ao ente 

público que detém a sua titularidade”. 

 

Assim, os serviços de saneamento básico (incluindo os de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos) poderão ser prestados de forma direta pela Administração Pública, 

neste caso, o Governo do Distrito Federal, ou por terceiros, mediante o instituto da 

concessão de serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal). 

 

2.2 – Requisitos formais impostos por Lei para a delegação dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal 
 

Conforme estabelecido no art. 11 da Lei federal nº 11.445/2007, são condições de 

validade dos contratos que tenham por objeto a delegação prestação de serviços 

públicos de saneamento básico: I - a existência de plano de saneamento básico; II - a 

existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da 

prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de 

saneamento básico; III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios 

para o cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 

regulação e de fiscalização; e IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas 

sobre o edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

 

Além disso, o seu § 1º estabelece que “Os planos de investimentos e os projetos 

relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento 

básico” do Município. Por sua vez, o seu § 2º prescreve, na forma de seus incisos, o 

conteúdo mínimo que as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão 
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prever, nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de 

programa, vejamos: 

 
I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os 
respectivos prazos e a área a ser atendida; 
II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de 
expansão dos serviços, de qualidade, de eficiência e de uso 
racional da água, da energia e de outros recursos naturais, em 
conformidade com os serviços a serem prestados; 
III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas 
estabelecidas; 
IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-
financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência, 
incluindo: 
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 
c) a política de subsídios; 
V - mecanismos de controle social nas atividades de 
planejamento, regulação e fiscalização dos serviços; 
VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

 

Ainda, o § 3º determina que “Os contratos não poderão conter cláusulas que 

prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações 

sobre os serviços contratados.” Já, para a prestação regionalizada, consoante § 4º, o 

disposto nos incisos I a IV do caput e nos §§ 1º e 2º do art. 11 poderá se referir ao 

conjunto de municípios por ela abrangidos. 

 

No âmbito do Distrito Federal a delegação da prestação de serviços públicos depende 

de autorização legislativa, consoante inciso I do art. 186 da sua Lei Orgânica, que 

estabelece requisitos para concessão e permissão, vejamos: 

 

Art. 186. Cabe ao Poder Público do Distrito Federal, na forma da 
lei, a prestação dos serviços públicos, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, e sempre por meio de licitação, 
observado o seguinte: 
I – a delegação de prestação de serviços a pessoa física ou 
jurídica de direito privado far-se-á mediante comprovação 
técnica e econômica de sua necessidade, e de lei autorizativa; 
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II – os serviços concedidos ou permitidos ficam sujeitos a 
fiscalização do poder público, sendo suspensos quando não 
atendam, satisfatoriamente, às finalidades ou às condições do 
contrato; 
III – é vedado ao Poder Público subsidiar os serviços prestados 
por pessoas físicas e jurídicas de direito privado; 
IV – depende de autorização legislativa a prestação de serviços 
da atividade permanente da administração pública por terceiros; 
V – a obrigatoriedade do cumprimento dos encargos e normas 
trabalhistas, bem como das de higiene e segurança de trabalho, 
deve figurar em cláusulas de contratos a serem executados pelas 
prestadoras de serviços públicos. 

 

A delegação dos serviços também deve observar o disposto na Lei distrital nº 

6.112/2018, que estabelece, em seu art. 1º, “a obrigatoriedade de implementação do 

Programa de Integridade em todas as pessoas jurídicas que celebrem contrato, 

consórcio, convênio, concessão, parceria público-privada e qualquer outro instrumento 

ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou emergencial, 

pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a administração pública 

direta ou indireta do Distrito Federal em todas as esferas de poder, com valor global 

igual ou superior a R$ 5.000.000,00.”. 

 

Além disso, no caso da utilização de concessão patrocinada ou administrativa, devem 

ser observados os requisitos constantes na Lei distrital nº 3.792, de 02 de fevereiro de 

2006, que institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal e dá 

outras providências. De acordo com o inciso III do art. 14 desta Lei, o Conselho Gestor 

de Parcerias Público-Privadas (CGP), vinculado ao gabinete do Governador do Distrito 

Federal, deverá “aprovar o edital de licitação e fixar prazos para sua publicação”, entre 

outras competências. 

 

Ainda, o referido diploma legal exige a observância das seguintes diretrizes na 

contratação de parceria público-privada: 
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Art. 4º Na contratação de parceria público-privada, serão 
observadas as seguintes diretrizes: 
I – eficiência no cumprimento das missões do Distrito Federal e 
no emprego dos recursos da sociedade; 
II – respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos 
serviços dos entes privados incumbidos da sua execução; 
III – indelegabilidade das funções de regulação jurisdicional, do 
exercício do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do 
Distrito Federal; 
IV – responsabilidade fiscal na celebração e execução das 
parcerias; 
V – transparência dos procedimentos e das decisões; 
VI – repartição objetiva de riscos entre as partes; 
VII – sustentabilidade financeira e vantagens sócio-econômicas 
dos projetos de parceria. 
 

São estes os requisitos que devem ser observados para a adequada delegação da 

prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no âmbito do 

Distrito Federal. 

 

 

 
3 – A PRESTAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS NO DISTRITO FEDERAL 
 

3.1 – Os atuais prestadores dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos em Brasília 
 

A Lei distrital nº 5.257/201332 dispõe sobre o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito 

Federal (SLU), autarquia (Decreto nº 36.610/2019) vinculada à Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Serviços Públicos, que tem como missão promover o gerenciamento 

dos serviços de limpeza pública no Distrito Federal (art. 2º da Lei distrital nº 5.527/2013). 

 

 
32 Disponível em: 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/76012/Lei_5275_24_12_2013.html#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2
05.275%2C%20DE%2024%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202013&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20
Servi%C3%A7o%20de,Art. 
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O SLU possui as seguintes competências, de acordo com o art. 4º da sua lei de criação: I 

– promover a gestão e a operação da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos 

urbanos no Distrito Federal; II – exercer, em caráter privativo, a gestão do planejamento 

e da execução das atividades públicas de interesse comum relacionadas aos resíduos 

sólidos no Distrito Federal; III – organizar e prestar, direta ou indiretamente, os serviços 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no Distrito Federal, podendo tais 

atividades ser executadas mediante contrato de gestão ou concessão de serviço público; 

IV – implementar e executar as políticas e diretrizes nacionais e distritais dos resíduos 

sólidos urbanos no Distrito Federal; V – supervisionar, controlar e fiscalizar a execução 

dos serviços de limpeza urbana do Distrito Federal; VI – supervisionar, controlar e 

fiscalizar a destinação final sanitária do lixo coletado; VII – cumprir e fazer cumprir a 

legislação e as normas de resíduos sólidos relacionadas com suas atribuições; VIII – 

praticar atos relativos a licitações, contratos e convênios relativos ao desenvolvimento 

de suas atividades; IX – estabelecer, em conjunto com os órgãos reguladores, 

fiscalizadores e ambientais do Distrito Federal, as respectivas diretrizes para a 

fiscalização ostensiva da disposição dos resíduos sólidos urbanos; X – promover e 

participar de projetos e programas de orientação e educação ambiental de acordo com 

as diretrizes nacionais e distritais; XI – elaborar e executar atos relativos à sua proposta 

orçamentária e financeira para a execução de suas atividades; XII – adquirir, alienar, 

arrendar, alugar e administrar seus bens e direitos; XIII – desempenhar outras atividades 

relacionadas à política de resíduos sólidos do Distrito Federal. 

 

O SLU contrata terceiros para a prestação dos serviços de coleta regular e seletiva. Os 

serviços de tratamento são realizados em parte pelo SLU e parte por empresas privadas 

contratadas e associações e cooperativas de catadores. A seguir este aspecto será 

melhor detalhado. 

 

3.1.1 – Atividades e instrumentos contratuais vigentes 
 

Coleta regular e coleta seletiva 
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A coleta convencional compreende os serviços regulares de coleta de resíduos sólidos 

domiciliares e é realizada com frequência diária ou alternada, por empresas contratadas 

pelo SLU33. Por sua vez, os serviços de coleta seletiva atendem parcialmente ao Distrito 

Federal e são prestados parte por empresas privadas terceirizadas, parte – em circuitos 

definidos para localidades específicas – por organizações de catadores, contratadas pelo 

SLU consoante o Decreto nº 7.404/201034. 

 

O SLU dividiu a região do Distrito Federal em LOTE 1, LOTE 2 e LOTE 3, os quais foram 

contratados a prestação de serviço de coleta e transporte de resíduos urbanos, coleta 

seletiva, manual de entulhos, varrição, entre outros, conforme os seguintes contratos. 

 

Por meio do Contrato n. 18/2019, o SLU contratou a EMPRESA VALOR AMBIENTAL 

LTDA., empresa especializada para a prestação dos seguintes serviços: coleta e 

transporte de resíduos sólidos urbanos, inclusive em áreas de difícil acesso; coleta 

seletiva; coleta manual de entulhos, coleta mecanizada de entulhos, varrição manual de 

vias e logradouros públicos, varrição mecanizada de vias e logradouros públicos; 

operação das unidades de transbordo e serviços complementares (limpeza e lavagem 

de vias, equipamentos e bens públicos; catação de materiais soltos em vias públicas e 

áreas verdes; frisagem e pintura mecanizada de meios-fios; e limpeza de pós-eventos); 

além da caracterização dos resíduos sólidos por meio dos estudos gravimétricos; 

instalação de LEV (Local de Entrega Voluntária); instalação de contêineres 

semienterrados; instalação de lixeiras/papeleiras em diversos pontos do DF; 

implantação de equipamentos de rastreamento e monitoramento das rotas via satélite, 

nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, urbanas e rurais, referente ao chamado 

LOTE 1. 

 

 
33 Disponível em: http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/pdgirs.pdf. 
34 Disponível em: http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/pdgirs.pdf. 

http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/pdgirs.pdf
http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/pdgirs.pdf
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O LOTE 1 inclui as seguintes Regiões Administrativas: Brasília; Cruzeiro; 

Sudoeste/Octogonal; Lago Norte; Varjão; Itapoã; Paranoá; São Sebastião; Fercal; 

Planaltina; Sobradinho I; e Sobradinho II. Além disso, o Contrato n. 18/2019 possui 

vigência de 60 meses, a partir de 05/07/2019 e possui, como regime de execução, a 

empreitada por preço unitário por tonelada, segundo o disposto nos artigos 6º e 10º da 

Lei federal nº 8.666/199335. 

 

O SLU contratou também, por meio do Contrato n. 19/2019, a EMPRESA SUSTENTARE 

SANEAMENTO S/A, empresa especializada para a prestação dos seguintes serviços: 

coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, inclusive em áreas de difícil acesso; 

coleta seletiva; coleta manual de entulhos, coleta mecanizada de entulhos, varrição 

manual de vias e logradouros públicos, varrição mecanizada de vias e logradouros 

públicos; operação das unidades de transbordo e serviços complementares (limpeza e 

lavagem de vias, equipamentos e bens públicos; catação de materiais soltos em vias 

públicas e áreas verdes; frisagem e pintura mecanizada de meios-fios; e limpeza de pós-

eventos); além da caracterização dos resíduos sólidos por meio dos estudos 

gravimétricos; instalação de LEV (Local de Entrega Voluntária); instalação de contêineres 

semienterrados; instalação de lixeiras/papeleiras em diversos pontos do DF; 

implantação de equipamentos de rastreamento e monitoramento das rotas via satélite, 

nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, urbanas e rurais, referente ao 

chamando LOTE 2. 

 

O LOTE 2 inclui as seguintes Regiões Administrativas: Brazilândia; Samambaia; Ceilândia; 

e Taguatinga. Além disso, o Contrato n. 19/2019 possui vigência de 60 meses, a partir 

de 05/07/2019 e possui, como regime de execução, a empreitada por preço unitário por 

tonelada, segundo o disposto nos artigos 6º e 10º da Lei federal nº 8.666/199336. 

 

 
35 Disponível em: http://www.slu.df.gov.br/contratos-do-ano-2019/. 

36 Disponível em: http://www.slu.df.gov.br/contratos-do-ano-2019/. 

http://www.slu.df.gov.br/contratos-do-ano-2019/
http://www.slu.df.gov.br/contratos-do-ano-2019/
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Por meio do Contrato n. 24/2019, o SLU contratou a CONSITA TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS S/A, empresa especializada para a prestação dos seguintes serviços: coleta e 

transporte de resíduos sólidos urbanos, inclusive em áreas de difícil acesso; coleta 

seletiva; coleta manual de entulhos, coleta mecanizada de entulhos, varrição manual de 

vias e logradouros públicos, varrição mecanizada de vias e logradouros públicos; 

operação das unidades de transbordo e serviços complementares (limpeza e lavagem 

de vias, equipamentos e bens públicos; catação de materiais soltos em vias públicas e 

áreas verdes; frisagem e pintura mecanizada de meios-fios; e limpeza de pós-eventos); 

além da caracterização dos resíduos sólidos por meio dos estudos gravimétricos; 

instalação de LEV (Local de Entrega Voluntária); instalação de contêineres 

semienterrados; instalação de lixeiras/papeleiras em diversos pontos do DF; 

implantação de equipamentos de rastreamento e monitoramento das rotas via satélite, 

nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, urbanas e rurais, referente ao chamado 

LOTE 3. 

 

O LOTE 3 inclui as seguintes Regiões Administrativas: Gama; Santa Maria; Riacho Fundo 

II; Guará; Candangolândia; Jardim Botânico; Lago Sul; Park Way; Núcleo Bandeirante; 

Riacho Fundo I; Recanto das Emas; Águas Claras; Estrutural/SCIA; SIA; e Vicente Pires. 

Além disso, o Contrato n. 24/2019 possui vigência de 60 meses, a partir de 20/09/2019 

e possui, como regime de execução, a empreitada por preço unitário por tonelada, 

segundo o disposto nos artigos 6º e 10º da Lei federal nº 8.666/199337. 

 

Os Contratos 18 e 19/2019 estão vigentes até 05/07/2024, já o Contrato 24/2019 até 

20/09/2024. Os três contratos possuem previsão de rescisão amigável, mediante 

manifestação escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias 

ou rescisão unilateral mediante processo administrativo. Além disso são remunerados 

pelo valor mensal de tonelada de resíduos. 

 

 
37 Disponível em: http://www.slu.df.gov.br/contratos-do-ano-2019/. 

http://www.slu.df.gov.br/contratos-do-ano-2019/
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Diante deste cenário, a futura concessionária a ser contratada para a operação de 

unidade de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB) dos resíduos sólidos urbanos (RSU) 

gerados no Distrito Federal deverá relacionar-se com as contratadas mencionadas dos 

LOTES 1, 2 e 3, principalmente, no que diz respeito à gestão da unidade de recepção dos 

resíduos. Isto porque, as contratadas realizam a coleta de resíduos urbanos, insumo 

necessário para a UTMB. 

 

Assim, será necessário regular, por meio de contrato de interdependência com o SLU ou 

com os terceiros contratados mencionados – a depender de qual entidade figurar como 

poder concedente da concessão –, sendo que, de 5 em 5 anos será necessário realizar 

novas licitações e contratações para os 3 LOTES e novo(s) contrato(s) de 

interdependência com a futura concessionária – caso seja considerada a alternativa de 

realizar uma concessão dos serviços objeto desta análise. 

 

Tratamento de resíduos 

 

O tratamento para a valorização de resíduos domiciliares no Distrito Federal é feito, 

atualmente, por meio da reciclagem dos resíduos secos e dos resíduos orgânicos. Os 

materiais orgânicos sofrem compostagem, realizada pelo SLU, a partir das operações 

nas unidades de tratamento denominadas Unidades de Tratamento Mecânico Biológico 

de Resíduos Sólidos (UTMBs). O Distrito Federal dispõe de duas UTMBs, a Unidade da 

Asa Sul e a Unidade da Ceilândia. 

 

A reciclagem de material seco no Distrito Federal é suportada pelas atividades de 

triagem e classificação de materiais recicláveis realizadas, predominantemente por 

organizações de catadores e catadores avulsos. O Distrito Federal dispõe de 34 

organizações de catadores entre cooperativas e associações, as quais congregam 

aproximadamente 2.707 associados. Entre elas são 10 associações e 24 cooperativas38. 

 
38 Disponível em: http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/pdgirs.pdf. 

http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/pdgirs.pdf
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Em 2014, o SLU contratou o Consócio GAE/CONSTRUBAN/DBO, por meio do Contrato n. 

015/2014, para prestar os serviços de implantação, operação e manutenção do Aterro 

Sanitário Oeste, localizado na Região Administrativa Samambaia, compreendendo as 

atividades de aterramento, espalhamento, compactação e cobertura de resíduos 

sólidos. O contrato possui vigência de 60 (sessenta) meses a partir de sua assinatura. 

Entretanto, ocorreram supostas falhas de operação e monitoramento que resultaram 

em risco de vazamento de chorume, entre outros problemas. O Contrato sofreu 4 

(quatro) aditamentos e permanece vigente até a entrega do Aterro em perfeita 

operação e julgamento final da Ação Declaratória n. 0706245-33.2018.8.07.0018 – que 

discute a legalidade de glosas contratuais. 

 

Diante da negativa da CAESB em continuar tratando o chorume gerado no ASB em suas 

Estações de Tratamento de Esgoto, o SLU contratou, por meio do Contrato de Prestação 

de Serviços n. 06/2020, a empresa HYDROS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA., para a 

prestação de serviços de tratamento de chorume gerado no Aterro Sanitário de Brasília 

(ASB), em caráter emergencial, durante 180 dias, contador a partir de 10/02/202039. 

 

São os demais contratos celebrados pelo SLU: 

 

Contrato Contratada Objeto Vigência 
Contrato n. 
05/2019 

COOPERATIVA 
DE TRABALHO 

DE CATADORES 
DE ECOLIMPO 

LTDA. 

Prestação de serviços de coleta, transporte 
e destinação de resíduos urbanos 
recicláveis secos domiciliares e comerciais, 
com a remoção do rejeito, para disposição 
final em local definido pelo SLU, com 
execução mediante o regime de 
empreitada global, na Região 
Administrativa de São Sebastião. 

O Contrato possui vigência de 
12 meses, contados de sua 
assinatura em 21/01/2019, 
podendo ser prorrogado por 
60 meses. 

Contrato n. 
04/2019 

COOPERATIVA 
DE TRABALHO 

DE CATADORES 
DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS E 

Prestação de serviços de coleta, transporte 
e destinação de resíduos urbanos 
recicláveis secos domiciliares e comerciais, 
com a remoção do rejeito, para disposição 

O Contrato possui vigência de 
12 meses, contados de sua 
assinatura em 21/01/2019, 

 
39 Disponível em: http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/01-SEI_GDF-35359854-Contrato-06-2020.pdf.  

http://www.slu.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/01-SEI_GDF-35359854-Contrato-06-2020.pdf
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REUTILIZÁVEIS 
AMBIENTAL – 

COOPERE 

final em local definido pelo SLU, com 
execução mediante o regime de 
empreitada global, para atender às 
necessidades do Serviço de Limpeza 
Urbana – SLU/DF nas Regiões 
Administrativas do Riacho Fundo I e II. 

podendo ser prorrogado por 
60 meses. 

Contrato n. 
03/2019 

ASSOCIAÇÃO DE 
CATADORES DE 

MATERIAIS 
RECICLÁVEIS 

VENCENDO OS 
OBSTÁCULOS 

Prestação de serviços de coleta, transporte 
e destinação de resíduos urbanos 
recicláveis secos domiciliares e comerciais, 
com a remoção do rejeito, para disposição 
final em local definido pelo SLU, com 
execução mediante o regime de 
empreitada global, para atender às 
necessidades do Serviço de Limpeza 
Urbana – SLU/DF nas Regiões 
Administrativas do Cruzeiro Velho e 
Grandes Geradores/GDF 

O Contrato possui vigência de 
12 meses, contados de sua 
assinatura em 21/01/2019, 
podendo ser prorrogado por 
60 meses. 

Contrato n. 
02/2019 

COOPERATIVA 
DE RECICLAGEM 

DO DISTRITO 
FEDERAL E 
ENTORNO 

COOPERDIFE 

Prestação de serviços de coleta, transporte 
e destinação de resíduos urbanos 
recicláveis secos domiciliares e comerciais, 
com a remoção do rejeito, para disposição 
final em local definido pelo SLU, com 
execução mediante o regime de 
empreitada global, para atender às 
necessidades do Serviço de Limpeza 
Urbana – SLU/DF na Região Administrativa 
do Sobradinho I. 

O Contrato possui vigência de 
12 meses, , contados de sua 
assinatura em 21/01/2019, 
podendo ser prorrogado por 
60 meses. 

Contrato n. 
01/2019 

ASSOCIAÇÃO DE 
CATADORES 

RECICLA MAIS 
BRASIL 

Prestação de serviços de coleta, transporte 
e destinação de resíduos urbanos 
recicláveis secos domiciliares e comerciais, 
com a remoção do rejeito, para disposição 
final em local definido pelo SLU, com 
execução mediante o regime de 
empreitada global, para atender às 
necessidades do Serviço de Limpeza 
Urbana – SLU/DF nas Regiões 
Administrativas do Paranoá e Itapoã. 

O Contrato possui vigência de 
12 meses, contados de sua 
assinatura em 21/01/2019, 
podendo ser prorrogado por 
60 meses. 

Fonte: http://www.slu.df.gov.br/contratos-do-ano-2019/. 

 

Estes contratos podem possuir interdependência com o objeto da futura concessão – 

caso este seja o modelo contratual a ser adotado. Ou ainda, podem ser alterados os seus 

objetos, ou rescindidos. Nesse sentido, deve ser feita uma análise da sobreposição das 

prestações dos serviços. 

 

http://www.slu.df.gov.br/contratos-do-ano-2019/
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3.2 – O sistema atual de Remuneração do serviço de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos 
 

O SLU, autarquia do Distrito Federal, possui orçamento próprio e efetua os pagamentos 

dos contratos vigentes para a prestação dos serviços, de forma indireta, conforme 

descrito no item 3.1 deste Relatório. 

 

A Resolução ADASA nº 14/2016 estabelece os preços públicos a serem cobrados pelo 

prestador de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Distrito 

Federal na execução de atividades de gerenciamento dos resíduos de grandes 

geradores, de eventos, da construção civil e dá outras providências. O seu art. 1º, § 2º 

dispõe que “a remuneração pela prestação do serviço público de manejo dos resíduos 

sólidos domiciliares dá-se por meio da Taxa de Limpeza Pública – TLP, e demais fontes 

de receita legalmente admitidas.”. 

 

A Lei distrital nº 706/1994, que dispõe sobre a denominação e a estrutura do Serviço 

Autônomo de Limpeza Urbana – SLU e dá outras providências, estabelece em seu artigo 

6º que constituem fontes de receitas do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal 

– SLU/DF: I – dotações orçamentárias; II – auxílios, subvenções e doações; III – recursos 

provenientes de convênios e acordos com entidades públicas, nacionais ou 

internacionais; IV – transferência de recursos de outros órgãos da Administração; V – 

resultados obtidos com alienações patrimoniais; VI – rendimentos de aplicações 

financeiras; VII – as diretamente arrecadadas; VIII – outras rendas de quaisquer 

natureza. 

 

Ainda, o Contrato de Gestão de Desempenho nº 01/2016 firmado entre o SLU e a ADASA 

determina em sua Cláusula Sétima que, pela prestação dos serviços públicos de 

competência do SLU, este obterá as seguintes receitas: I – Taxa de Limpeza Pública, 

instituída pela Lei federal nº 6.945/1981, destinada a custear os serviços de manejo de 

resíduos sólidos; II – outras fontes do orçamento do Distrito Federal; III – cobrança de 
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tarifas e outros preços públicos, destinados a remunerar a prestação dos serviços de 

responsabilidade dos geradores; IV – receitas dos contratos de programa que vier a 

celebrar; e V – de outras fontes autorizadas por lei40. 

 

Assim, entre as suas receitas temos, conforme determina a Lei federal nº 6.945/1981 e 

demais resoluções da ADASA, a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal. 

 

3.3 – Políticas de incentivos fiscais, financeiros ou creditícios existentes 
 

A Lei distrital nº 5.418/2014 estabelece em seu art. 36: “O Distrito Federal, no âmbito 

de sua competência, pode instituir normas com o objetivo de conceder incentivos 

fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar federal 

nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a: I – indústrias e 

entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos sólidos; II 

– projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 

prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 

renda; III – empresas dedicadas à limpeza urbana e às atividades a ela relacionadas.”. 

 

3.4 – A atual sistemática de regulação dos serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos no Distrito Federal 

 

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal 

(ADASA) é a agência reguladora e fiscalizadora do Distrito Federal, criada pela Lei 

distrital nº 3.365/04, autarquia, dotada de autonomia patrimonial, administrativa e 

financeira, com prazo de duração indeterminado. As suas competências foram 

ampliadas pela Lei Distrital nº 4.285/08. 

 
40 Disponível em: 
http://www.adasa.df.gov.br/images/storage/area_de_atuacao/residuos_solidos_gas_energia/Contrato
_de_Gestao_e_Desempenho_n_01_2016_Adasa_SLU.pdf. 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ CADERNO JURÍDICO 

 62 

 

A ADASA é composta, entre outras, pela Superintendência de Resíduos Sólidos, Gás e 

Energia (SRS), que tem como competência a regulação e a fiscalização da prestação dos 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que englobam as 

atividades de coleta, transbordo, transporte, triagem, tratamento e disposição final dos 

resíduos domésticos ou a eles equiparados, bem como dos resíduos originários da 

varrição e limpeza de logradouros e vias públicas41. 

 

A ADASA regula o reajuste da Taxa de Limpeza Pública do Distrito Federal por meio de 

resoluções, aprovado mediante lei. A Resolução ADASA nº 14/201642, alterada pela 

Resolução ADASA nº 17/201943, estabelece os preços públicos a serem cobrados pelo 

prestador de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Distrito 

Federal na execução de atividades de gerenciamento dos resíduos de grandes 

geradores, de eventos, da construção civil e dá outras providências, também define os 

preços públicos por tonelada. Os preços definidos por esta Resolução são vigentes a 

partir de fevereiro ou abril de 2020, a depender do tipo de serviço44. 

 

Portanto, a ADASA é responsável pela regulação da operação da futura concessão, 

incluindo os produtos e subprodutos gerados. 

 

 

4 – ALTERNATIVAS DE MODELAGEM CONTRATUAL 

 

 
41 Disponível em: http://www.adasa.df.gov.br/areas-de-atuacao/residuos-solidos-gas-e-energia. 
42 Disponível em: http://www.so.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/01/Resolucao14_2016-
ADASA.pdf. 

43 Disponível em: 

http://www.adasa.df.gov.br/images/storage/legislacao/Res_ADASA/Resolucao_17_2019.pdf. 

44 Disponível em: http://www.adasa.df.gov.br/estudos-economicos-e-fiscalizacao-financeira/tarifas-
vigentes. 

http://www.adasa.df.gov.br/areas-de-atuacao/residuos-solidos-gas-e-energia
http://www.adasa.df.gov.br/estudos-economicos-e-fiscalizacao-financeira/tarifas-vigentes
http://www.adasa.df.gov.br/estudos-economicos-e-fiscalizacao-financeira/tarifas-vigentes
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4.1 – Alternativas para a prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos no Distrito Federal  
 

4.2 – Natureza jurídica da Concessão 
 

Como já destacado, a Constituição Federal, em seu artigo 175, prevê que a prestação 

dos serviços públicos é de incumbência do Poder Público, a quem cabe disponibilizá-los 

de forma direta ou indireta, esta última sob os regimes de concessão ou permissão, 

devidamente estabelecidos pela legislação aplicável. Ainda, o inciso I deste dispositivo 

aponta que a concessão e permissão possuem natureza jurídica contratual, vejamos: “o 

regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter 

especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 

fiscalização e rescisão da concessão ou permissão.”. 

 

Concedendo eficácia plena ao dispositivo constitucional acima mencionado, foi editada 

a Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei Geral de Concessões), que dispõe 

sobre o regime de concessão e permissão para a prestação de serviços públicos previsto 

no artigo 175 da Constituição Federal, trazendo, deste modo, as diretrizes gerais sobre 

a delegação da prestação dos serviços públicos, nas modalidades de concessão ou 

permissão. 

 

Ao se observar o artigo 2º da Lei nº 8.987/1995, verifica-se o conceito de três diferentes 

tipos de delegação desses serviços a terceiros, a saber, (i) a concessão de serviço público, 

(ii) a concessão de serviço público precedida da execução de obra pública e (iii) a 

permissão de serviço público, todas elas tendo como cerne essencial a exploração de 

um serviço público pela iniciativa privada. A modalidade de concessão definida na Lei é 

a concessão comum, onde o particular contratado é remunerado por meio de tarifa. 

 

Os conceitos dos tipos de concessão, constantes no artigo 2º da Lei federal nº 

8.987/1995, também preveem a expressão “por prazo determinado”. Desse modo, não 
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são admitidas concessões eternas, de prazo indeterminado; o contrato deve estipular 

seu marco inicial e sua vigência (termo). 

 

Além de estabelecer os tipos aplicáveis, acima referenciados, a Lei federal nº 8.987/1995 

traz o regramento geral para estes contratos, definindo, entre outras questões, o 

conceito de serviço adequado, os direitos e obrigações dos usuários, a política tarifária, 

as regras de licitação e contratação, os encargos das partes (poder concedente e 

concessionária), entre outros.  

 

Com a edição da Lei federal nº 11.079, de 30/12/2004 (“Lei Federal de PPP”), foram 

estabelecidas, ainda, outras duas modalidades de concessão, genericamente 

denominadas Parcerias Público-Privadas (“PPP”): (i) a concessão patrocinada; e, (ii) a 

concessão administrativa. Esses novos modelos de contratação, apesar de estarem 

adstritos a um regime jurídico diferenciado, formam, juntamente à concessão comum, 

modalidades de execução indireta de prestação de serviços públicos pelo Estado. 

 

4.2.1 – Diferença entre taxa e tarifa 
 
 
Existe certa controvérsia na doutrina e jurisprudência sobre a possibilidade de utilização 

de taxa ou tarifa para a remuneração de serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. A súmula 545 do Supremo Tribunal Federal, utilizada em precedentes 

daquela Corte, determina que, caso o serviço público possua utilização compulsória, a 

sua remuneração deveria ser por taxa e não tarifa45. Entretanto, este entendimento, 

após a Constituição de 1988, não possui fundamento legal. Ainda, existem precedentes 

do Supremo Tribunal Federal nos casos de serviços de água e esgoto que, mesmo 

 
45 Súmula 545: Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente 
daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em 
relação à lei que as instituiu. 
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considerados de uso compulsório (porque essenciais e de consumo obrigatório), 

admitiu-se a remuneração por meio de tarifa46. 

 

Os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos, como serviços públicos, podem ser 

delegados mediante concessão, o que garante maior eficiência e economicidade na 

prestação desses serviços. A remuneração da prestação dos serviços por meio de tarifa 

garante a modicidade tarifária e proporciona sustentabilidade financeira para tais 

serviços.  

 

A remuneração por tarifa não impede que outras fontes de recursos sejam incorporadas 

na concessão, como receitas acessórias, a depender das determinações constantes no 

contrato e edital. Ainda, a utilização da tarifa proporciona maior facilidade de manter o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato ao longo de sua vigência, pois são previstos 

no contrato mecanismos de reajuste e revisão. Destaca-se que as alterações na tarifa 

derivam de processo administrativo e devem seguir parâmetros constantes da Lei 

federal nº 8.987/1995. 

 

Apesar da tarifa não ser instituída por lei, como a taxa, a Lei Nacional de Saneamento 

Básico47 prevê a figura da entidade reguladora, que impede a fixação de tarifas 

arbitrárias, fiscaliza, regula e coordena a prestação dos serviços. Sendo assim, se no 

passado fazia sentido instituir taxa, de caráter tributário, como forma de proteger o 

contribuinte de arbítrios estatais, este entendimento não mais se sustenta na 

atualidade. A regulação confere segurança jurídica para manter a modicidade tarifária. 

 

Além disso, a remuneração por meio de tarifa confere maior segurança para a futura 

concessionária realizar investimentos e garantir a continuidade da prestação dos 

 
46 STF, RE 464.952, Relatora Min. Ellen Gracie. Julgado em 23/03/2006. 

47 Lei federal nº 11.445/07. 
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serviços, pois não depende de repasse de recursos provenientes do Poder Público, mas 

da cobrança direta dos usuários do serviço. 

 

Nesse sentido, inclusive, o novo marco regulatório do saneamento básico, o Projeto de 

Lei nº 4.162/2019, na redação a ser dada ao artigo 29, inciso II da Lei federal nº 

11.445/200748, permite que os serviços de manejo de resíduos sólidos sejam 

remunerados por taxa, tarifa e outros preços públicos. 

 

Portanto, é admissível a remuneração da prestação dos serviços públicos de manejo de 

resíduos sólidos urbanos, de natureza divisível, por meio de tarifa, consoante parecer 

de Floriano de Azevedo Marques Neto49. Entretanto, para o presente empreendimento, 

devem ser analisados outros aspectos da atividade a ser delegada para a melhor 

definição da sua forma de remuneração. 

 

4.2.2 – Análise das modalidades de concessão e sua adequação ao projeto   
 

A concessão comum consiste em espécie de contrato administrativo, cujo objetivo é 

transferir temporariamente a gestão de serviços públicos, precedidas ou não da 

execução de obras públicas, à iniciativa privada. A titularidade do serviço, no entanto, 

 
48 Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 
assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, na forma estabelecida a seguir, 

e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou 

subvenções: 

(...) 

II – manejo de resíduos sólidos: na forma de taxas, tarifas e outros preços públicos, conforme o regime 
de prestação do serviço ou das suas atividades; e 

49 “O serviço público de manejo de RSU pode ser remunerado tanto por tarifa quanto por taxa, a 
depender das diretrizes de política fiscal adotadas com vistas a garantir o financiamento do serviço. Nos 
contratos de concessão, a utilização do regime tarifário revela-se mais conveniente, pois neste regime 
existe um maior grau de flexibilidade para assegurar a sustentabilidade econômico-financeira da 
concessão ao longo do tempo. Essa flexibilidade, no entanto, não significa liberdade na fixação das 
tarifas, uma vez que, no caso dos serviços de saneamento básico, devem ser respeitadas as diretrizes 
estabelecidas pela LNSB (...).” 
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permanece do poder concedente, em cuja competência se encontre o serviço público 

delegado. 

 

Quanto à sua estruturação econômico-financeira, os projetos modelados sob o regime 

contratual de concessão comum são remunerados, precipuamente, a partir de receita 

tarifária cobrada dos usuários dos serviços concedidos – sendo usuários os cidadãos que 

usufruem dos serviços. 

 

Admite-se, ainda, receitas acessórias para composição da remuneração da 

concessionária. Nesse sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto explica que: 

 

(...) a terceira característica do objeto da concessão comum 
situa-se no seguinte: o serviço público delegado permita fruição 
individual e mensuração do quanto fruído para fins de definição 
do preço (no caso de tarifa). (...) com a edição da Lei nº 
11.079/2004, o emprego da concessão, regime integralmente 
pela Lei nº 8.987/1995 (nominada de “comum”), passou a se 
voltar para a concessão remunerada especificamente por tarifa 
paga diretamente pelos usuários, sem assunção de remuneração 
por subsídio ou tarifas pagas pelo Poder Público. De todo modo, 
a concessão comum pressupõe o pagamento de tarifa 
diretamente pelo usuário. Isso faz com que o objeto dessa 
modalidade concessória admita a fruição individual (excluindo 
os serviços públicos uti universi) e que, além disso, a 
individualização da fruição (a mensuração do quanto usufruído) 
seja técnica e economicamente viável. 

 

Por essa razão, muitos doutrinadores afirmam que, embora em tese seja possível a 

delegação por meio de “concessão comum” de todos os serviços públicos, na prática, 

somente o podem ser serviços públicos rentáveis por meio da cobrança de tarifa dos 

usuários, cidadãos que usufruem do serviço. Isso porque seria inviável economicamente 

a concessão de serviços públicos em que a remuneração da concessionária 

exclusivamente por meio de tarifas se configure deficitária, ou seja, não possibilite a 

amortização dos investimentos realizados pela concessionária. A esse respeito, Marçal 

Justen Filho entende que: 
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O que se pretende destacar, por meio da expressão serviço 
público econômico, é a destinação da concessão à exploração 
empresarial lucrativa a cargo da iniciativa privada. O delegatário 
assume a condição de concessionário visando à prestação do 
serviço, mas também a obtenção de lucro. Como visto, o intuito 
lucrativo do particular é válido, legítimo e constitui-se como 
fundamento imediato da assunção por ele dos encargos 
inerentes à delegação.   

 

Sob tal perspectiva, entende-se que a concessão comum se configura como um 

instrumento de política pública, por meio da qual o custeio da prestação do serviço 

público é transferido exclusivamente aos usuários daquele serviço, em substituição de 

eventual alocação de recursos oriundos dos cofres públicos (consubstanciado, 

majoritariamente, por receitas públicas advindas da cobrança de impostos pagos por 

usuários ou não do serviço público). 

 

Outra característica da concessão comum é o fato de que a adoção deste regime 

contratual pressupõe certa autonomia de gestão da concessionária sob a forma de 

execução do serviço a ela concedido, sem prejuízo, entretanto, do exercício dos poderes 

regulatórios e fiscalizatórios pelo poder concedente visando a controlar a atuação da 

concessionária. Isto porque a gestão do serviço público pela concessionária 

compreende, fundamentalmente, dois aspectos principais: gestão operacional e a 

gestão executiva, sendo que a gestão estratégica permanece sob responsabilidade do 

poder concedente.  

 

A gestão operacional compreende a organização do funcionamento do serviço público, 

em seus aspectos de organização operacional para cumprir objetivos postos, 

racionalização de meios, e adoção de soluções metodológicas mais eficientes. Já a 

gestão executiva consiste no próprio desenvolvimento das atividades necessárias à 

prestação dos serviços concedidos. A gestão estratégica, por sua vez, consistiria no 

exercício das funções de programação, direção e controle do serviço, sendo própria, 
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pois, de quem detém a titularidade do serviço, ou seja, o poder concedente, conforme 

visto acima. 

 

Ressalta-se que a separação das fases de prestação e de controle acima explicitada pode 

significar ganhos de eficiência na prestação dos serviços, uma vez que, na concessão 

comum, o poder concedente se apropria da expertise da lógica negocial da iniciativa 

privada empregada na execução de projetos e empreendimentos, diminuindo, por via 

reflexa, os custos de oportunidade decorrentes das questões burocráticas próprias da 

execução direta dos serviços pelo poder público. 

 

Portanto, em síntese, a concessão comum pressupõe a assunção, pela concessionária, 

da obrigação de gerir um serviço público mediante a prerrogativa de explorá-lo 

economicamente, por meio da possibilidade de cobrança de tarifa de seus dos usuários, 

no caso os cidadãos. Acerca do assunto, importante explicitar o entendimento de 

Fernando Vernalha Guimarães:  

 

Fundamentalmente, o que é de relevo na caracterização da 
concessão está na assunção da obrigação de execução (ao modo 
de gestão) do serviço público pelo concessionário, extraindo sua 
remuneração diretamente da exploração do negócio (e de 
receitas alternativas vinculadas ao negócio da concessão). 

 

A partir de tais características estruturantes, podemos citar alguns elementos essenciais 

para a caracterização da concessão comum, quais sejam: (i) a existência de contrato 

administrativo; (ii) a execução do serviço por conta e risco da concessionária; (iii) a 

remuneração por meio de tarifas pagas pelos usuários; e (iv) longo prazo de execução 

contratual. 

 

Portanto, ante o exposto, verifica-se que, para a consecução do Projeto em questão, a 

concessão comum (regida pela Lei federal nº 8.987/95) não se mostra o mecanismo mais 

adequado e eficiente. 
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Isto porque, conforme apontado anteriormente, somente é possível a cobrança de tarifa 

de serviços públicos uti singuli, divisíveis, ou seja, que possibilite o cálculo de uma tarifa 

individual por usuário, por cidadão. No presente Projeto, entretanto, o preço é calculado 

com base na tonelada de resíduos coletados e cada produto gerado a partir desse 

insumo possui diferentes valores de venda – não sendo possível a individualização da 

cobrança, pois não é possível calcular o volume de resíduos sólidos urbanos produzidos 

por cada cidadão. Não se trata da coleta de resíduos diretamente do usuário, mas da 

sua destinação, a partir da operação da Unidade Tratamento Mecânico Biológico 

(UTMB) dos resíduos, considerando as Unidades de Recepção, Tratamento Mecânico 

Biológico, geração de recicláveis, orgânico estabilizado, biogás/biometano e/ou energia 

elétrica/térmica, resíduo e efluentes líquidos e gasosos de processo. 

 

De mais a mais, o projeto envolve a interdependência de serviços, prestados pelo SLU, 

por meio de terceiros contratados, que realizam, principalmente, a coleta dos resíduos 

sólidos urbanos. Sendo assim, conforme estabelece o § 3º do artigo 12 da Lei federal 

11.445/2007, a cobrança de tarifas do usuário final, o cidadão, deve ser realizada pelo 

prestador mais próximo do usuário (prestador do varejo), que deve "destacar, nos 

documentos de cobrança aos usuários, o valor da remuneração dos serviços prestados 

pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores 

arrecadados". 

 

O SLU, como apontado anteriormente, já possui entre suas receitas, aquela advinda da 

TLP, cobrada dos usuários. A TLP é uma taxa que deve custear os serviços de manejo de 

resíduos sólidos, cobrada dos cidadãos. É possível revogar a TLP e criar uma tarifa, 

entretanto, neste caso, não existe a necessidade de criação da tarifa, uma vez que os 

serviços podem ser sustentados dos recursos provenientes da TLP, com a sua devida 

adequação de valores a serem cobrados, caso necessário à sustentabilidade econômico-

financeira do projeto. A concessionária, assim, poderá ser remunerada por meio de 
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contraprestação paga pelo poder concedente, que arrecada a TLP, e receitas acessórias 

a serem definidas na minuta do contrato de concessão. 

 

Portanto, apesar do art. 29 da Lei Geral de Concessão estabelecer que “Os serviços 

públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 

assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços:”, 

neste caso, não é aconselhável fixar uma remuneração da concessionária por meio de 

tarifa, pois os serviços prestados terão como usuário direto o poder concedente e 

órgãos da Administração Pública, sendo o cidadão apenas um usuário indireto – 

incorrendo, juntamente, no conceito de concessão administrativa, como será visto 

adiante. A remuneração a ser aferida pela concessionária trata-se de contraprestação e 

não tarifa, pois o usuário direto é órgão da Administração Pública e não o cidadão 

comum. Assim, a modalidade de concessão comum não é adequada ao Projeto. 

 

4.2.3 – Parceria Público-Privada  
 

As parcerias público-privadas, em sentido amplo, são qualquer forma de associação 

entre pessoas jurídicas de direito público e pessoas físicas ou jurídicas privadas para 

realização de obra, produto ou serviço. 

 

Ocorre que, no Brasil, em decorrência da edição da Lei Federal de PPP, a expressão 

“Parceria Público-Privada” ou simplesmente “PPP” adquiriu um sentido específico, mais 

restritivo. Na acepção legal, PPP é espécie de concessão que poderá ocorrer na 

modalidade patrocinada ou administrativa. 

 

Tem-se, portanto, que a PPP é uma espécie do contrato administrativo de concessão50, 

firmado entre a Administração Pública e a iniciativa privada. Na modalidade 

 
50 Art. 1º. Esta Lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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patrocinada, a remuneração será paga parcialmente pelo usuário final do serviço 

concedido por meio de tarifas e complementada pela Administração Pública. Por sua 

vez, na modalidade administrativa, a Administração Pública será usuária direta ou 

indireta do serviço concedido, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento de 

bens, sendo exclusivamente responsável pela remuneração da concessionária. 

 

a) Concessão Patrocinada  

 

A Lei Federal de PPP define concessão patrocinada como a concessão de obras ou de 

serviços públicos em que haja a contraprestação da Administração Pública, 

adicionalmente à cobrança de tarifa dos usuários. 

 

A ampla maioria da doutrina, nesse sentido, firmou entendimento de que a concessão 

patrocinada nada mais é do que uma concessão comum com a possibilidade de 

pagamento pelo poder concedente à concessionária de uma contraprestação pública. 

Nesse sentido, vide explanação de Maurício Portugal Ribeiro e Lucas Navarro Prado: 

“Portanto, a concessão patrocinada é apenas uma concessão comum de serviço público 

que permite o pagamento pela Administração de uma contraprestação pública.”. 

 

Trata-se de modelo jurídico a ser utilizado pela Administração Pública quando: (i) o 

objeto de delegação envolver a prestação de um serviço público e (ii) a viabilidade da 

equação econômico-financeira do empreendimento depender, além da cobrança de 

tarifa módica do usuário, do pagamento de contraprestação pecuniária pelo poder 

concedente. 

 

Dessa forma, observa-se que a modicidade tarifária é o principal motivo social, 

econômico e jurídico a justificar a adoção do modelo de concessão patrocinada.  

 
Art. 2º. Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade patrocinada 
ou administrativa. 
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Tem-se, portanto, que a concessão patrocinada consiste em um regime contratual 

criado pela legislação visando a instrumentalizar financeiramente a delegação de 

serviços públicos deficitários. 

 

Assim, a concessão patrocinada consubstancia-se em um novo modelo de estruturação 

econômico-financeira de contratações administrativas, na qual o Poder Concedente 

possui a prerrogativa de promover antecipadamente investimentos com capital privado, 

com pagamento diferido ao longo do prazo de execução dos serviços. 

 

Todavia, no caso em tela, face à impossibilidade da remuneração da concessionária por 

meio de tarifa, paga pelos usuários, não haveria fundamentos a justificar a utilização da 

modalidade de concessão patrocinada.  

 

Com base nas considerações acima aduzidas, temos que a concessão patrocinada se 

mostra inadequada para conceder ao parceiro privado os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos na área da concessão, na medida em que não haverá receita 

tarifária.  

 

b) Concessão Administrativa  

 

O instituto jurídico da concessão administrativa foi criado como uma modalidade de PPP 

e definido pelo artigo 2º, §2º, da Lei Federal de PPP como “contrato de prestação de 

serviços, no qual a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que 

envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens”. 

 

A concessão administrativa tem como objeto principal a prestação de um serviço, 

comum ou público, embora possa abranger também a execução de uma obra. Assim, o 

serviço objeto do contrato de concessão administrativa não necessita ser um serviço 
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público, mas qualquer serviço do qual a Administração pública seja, direta ou 

indiretamente, usuária, como a exploração de uma obra pública. 

 

Outra característica relevante das concessões administrativas e que, para o Projeto, 

torna-se crucial, é a remuneração do concessionário nesta modalidade, realizada 

preponderantemente pelo Poder Público, por meio de contraprestação pública. Nesse 

sentido, Floriano de Azevedo Marques Neto afirma que: “Se, na concessão patrocinada, 

faz parte da definição haver tarifa paga pelo usuário e alguma contraprestação em 

pecúnia, na concessão administrativa não teremos remuneração tarifária (...)”.  

 

Além da sujeição às normas da Lei Federal de PPP, os serviços prestados à Administração 

Pública como concessão administrativa devem atender também aos artigos 21, 23, 25, 

27, 28 e 29 da Lei Federal de Concessões e ao artigo 31 da Lei nº 9.074/1995. Tais normas 

abordam situações de responsabilidade da concessionária perante o poder concedente, 

os usuários e terceiros, subcontratação, transferência do contrato de concessão, 

encargos do poder concedente, encargos da concessionária, intervenção e formas de 

extinção da concessão, os quais não encontram paralelo equivalente na Lei Federal de 

Licitações. 

 

Como resultado, temos, pela concessão administrativa, a prestação de serviço (i) 

caracterizado ou não como serviço público, (ii) precedente ou não da realização de obra, 

(iii) que ainda poderá ou não assumir bens da Administração Pública empregados na 

execução do serviço concedido, (iv) com requisitos típicos dos serviços públicos e (v) 

com avaliação do desempenho do parceiro privado com reflexos na remuneração paga 

pelo parceiro público. 

 

Do ponto de vista do parceiro privado, na medida em que a sua remuneração passa a 

depender exclusivamente da Administração Pública, aumenta-se o risco do 

inadimplemento, tornando-se imprescindível a constituição de todo um arcabouço de 

garantias a serem prestadas pela Administração, visando a minimizar esses riscos. 
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Como é cediço, um dos grandes desafios dos projetos de PPP é a implementação de uma 

estrutura de garantia pública que seja aceita pelos grandes financiadores, como o 

BNDES, Caixa Econômica Federal (CEF) e demais organismos internacionais. Isso porque, 

atrair investidores a aportarem recursos num dado projeto cujo retorno só ocorrerá em 

longo prazo através do recebimento de contraprestações pagas pelo poder público só 

será factível caso se tenha uma estrutura de garantia sólida. 

 

Do ponto de vista do parceiro público, a opção pela concessão administrativa lhe 

acarreta uma série de medidas de responsabilidade fiscal. A abertura de processo 

licitatório para a contratação de parceria público-privada é condicionada, dentre ouros 

aspectos, a verificação dos índices de endividamento do Município (art. 10 da Lei federal 

de PPP): 

 

I – autorização da autoridade competente, fundamentada em 
estudo técnico que demonstre: 
a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante 
identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de 
parceria público-privada; 
b) que as despesas criadas ou aumentadas não afetarão as metas 
de resultados fiscais previstas no Anexo referido no § 1º do art. 
4º da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, devendo 
seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela 
redução permanente de despesa; e 
c) quando for o caso, conforme as normas editadas na forma do 
art. 25 desta Lei, a observância dos limites e condições 
decorrentes da aplicação dos arts. 29, 30 e 32 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, pelas obrigações 
contraídas pela Administração Pública relativas ao objeto do 
contrato; 
II – elaboração de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro nos exercícios em que deva vigorar o contrato de 
parceria público-privada; 
III – declaração do ordenador da despesa de que as obrigações 
contraídas pela Administração Pública no decorrer do contrato 
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são compatíveis com a lei de diretrizes orçamentárias e estão 
previstas na lei orçamentária anual; 

 

Ainda, o artigo 28 dispõe que, no caso de Estados, Distrito Federal e Municípios 

configurarem como poder concedente, se a soma das despesas de caráter continuado 

derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no 

ano anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as 

despesas anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 

5% (cinco por cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios, 

a União não poderá conceder-lhes garantia ou destinar-lhes transferência voluntária. 

 

Diante destes aspectos, a concessão administrativa é a modalidade contratual mais 

eficiente para as características do Projeto. 

 

 

 

5 – DIRETRIZES DO PROJETO 

 

5.1 – Descrição detalhada da modalidade de concessão administrativa 
 

A concessão administrativa se cuida de contrato de prestação de serviços em “[...] que 

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

de obra ou fornecimento e instalação de bens”. Neste último caso, a remuneração 

ocorre, exclusivamente, por contraprestação do parceiro público ao privado. Jacintho 

Arruda Câmara explica que esta modalidade de concessão “[...] pode ser adotada 

quando houver dificuldade para estabelecer uma relação individualizada com os 

destinatários finais do serviço, o que inviabilizaria a cobrança por meio de tarifa”.51 

 

 
51 CÂMARA, Jacintho Arruda. Contratações públicas para projetos de infraestrutura. In: MARCATO, 
Fernando S.; PINTO JUNIOR, Mario Engler (coord.). Direito da infraestrutura. São Paulo: Saraiva, 2017. v. 
1. p. 59-95. p. 89. 
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Assim, na concessão administrativa, a Administração possui responsabilidade financeira 

pelo custo do empreendimento a ser concedido, visto que a contraprestação pública 

compõe a remuneração da concessionária, como remuneração integral, além de 

receitas acessórias que podem ser reguladas na minuta do contrato de concessão. A 

concessão administrativa justifica-se quando a remuneração por meio de tarifa cobrada 

dos usuários não é suficiente para sustentar o empreendimento, seja pela baixa 

capacidade de contribuição dos usuários ou pela baixa demanda dos serviços que serão 

oferecidos pelo concessionário. 

 

Pelo fato de a Administração assumir responsabilidade por parte ou toda a remuneração 

da concessionária, implicando a utilização de recursos públicos, a Lei federal nº 

11.079/2004 possui exigências de responsabilidade fiscal em seus artigos 10, 22 e 28. 

 

Ainda, na concessão administrativa, para garantir o adimplemento da contraprestação 

pública, a Administração deve oferecer garantia. As modalidades dessa garantia estão 

elencadas nos incisos do artigo 8º da Lei, mas esse rol é exemplificativo, sendo admitidas 

outras modalidades. 

 

O prazo de vigência do contrato de concessão administrativa é estabelecido na Lei 

federal nº 11.079/2004, em seu artigo 5º, inciso I, de no mínimo 5 anos e máximo 35 

anos, incluindo eventual prorrogação, diferente da concessão comum, que não possui 

prazo máximo delimitado na legislação. 

 

Outro aspecto, diferente da concessão comum, está no inciso I do § 4º do artigo 2º da 

Lei de Parcerias Público-Privadas, que veda a celebração de parceria público-privada 

com valor do contrato inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

 

Ainda, por meio do contrato de concessão poderão ser transferidos pelo poder 

concedente à concessionária os bens públicos afetos à prestação dos serviços. 
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Estes são os aspectos principais da modalidade de concessão administrativa. 

 

5.2 – Estruturação de Garantias de execução contratual 
 

Como já destacado acima, nos casos em que o Poder Público opta pela delegação da 

prestação de serviços por meio de PPP, um dos grandes desafios que surge refere-se à 

implementação de uma estrutura de garantia pública que seja aceita pelos grandes 

financiadores de projetos dessa natureza. 

 

Na medida em que os serviços objeto do Projeto deverá ser delegado por meio de 

concessão administrativa, mostra-se necessária, como já exposto, a constituição de uma 

sistemática de garantias financeiras para a contraprestação devida à futura 

concessionária. 

 

A Administração Pública deverá oferecer garantia sobre as suas obrigações pecuniárias 

contraídas no contrato de concessão administrativa. O art. 8º da Lei federal 11.079/2004 

elenca alguns tipos de garantias que podem ser utilizados:  

 

Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração 
Pública em contrato de parceria público-privada poderão ser 
garantidas mediante: 
I – vinculação de receitas, observado o disposto no inciso IV do 
art. 167 da Constituição Federal; 
II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 
III – contratação de seguro-garantia com as companhias 
seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público; 
IV – garantia prestada por organismos internacionais ou 
instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder 
Público; 
V – garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal 
criada para essa finalidade; 
VI – outros mecanismos admitidos em lei. 

 

No mesmo sentido, o art. 8º da a Lei distrital nº 3.792/2006, elenca as seguintes 

garantias, no caso de parceria-público privada: 
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Art. 8º As obrigações pecuniárias contraídas pela Administração 
Pública em contratos de parcerias público-privadas poderão ser 
garantidas mediante: 
I – vinculação de receitas do Distrito Federal, inclusive por meio 
de fundos específicos, observado o disposto no inciso IV, do art. 
167, da Constituição Federal; 
II – instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei; 
III – contratação de seguro-garantia junto a companhias 
seguradoras que não sejam controladas pelo Poder Público; 
IV – garantia prestada por organismos internacionais ou 
instituições financeiras que não sejam controladas pelo Poder 
Público; 
V –garantias prestadas por fundo garantidor ou empresa estatal 
criada para essa finalidade; 
VI – outros mecanismos admitidos em lei. 

 

O inciso II do referido artigo permite a utilização de fundos especiais previstos em lei. 

No Distrito Federal, foi criado o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do 

Distrito Federal (FGP-DF), pela Lei Distrital nº 5.004, de 21 de dezembro de 2012. O FGP-

DF é regulamentado pelo Decreto Distrital nº 35.083, de 16 de janeiro de 2014, que 

estabelece em seu art. 1º, §2º que podem ser garantidas por meio do FGP-DF as 

concessões administrativas ou patrocinadas criadas em conformidade com a Lei Distrital 

nº 3.792/2006, vejamos:  

 

Art. 1º Fica regulamentado o Fundo Garantidor de Parcerias 
Público-Privadas do Distrito Federal – FGP-DF, de que trata Lei 
nº 5.004, de 21 de dezembro de 2012, alterada pela Lei nº 5.273, 
de 24 de dezembro de 2013, para garantir a contraparte do 
Distrito Federal em contratos de Parcerias Público-Privadas. 
(...) 
§2º O FGP-DF tem por finalidade prestar garantia de pagamento 
de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos no 
âmbito do Distrito Federal em virtude das parcerias público-
privadas de que trata a Lei n° 3.792, de 2 de fevereiro de 2006, 
sendo vedada a prestação de garantia para qualquer outro tipo 
de obrigação. 
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Sendo assim, a garantia pública do empreendimento poderá ser prestada por meio do 

FGP-DF, em especial pelo SLU, autarquia pertencente à Administração Pública Distrital. 

 

Além disso, devem ser previstas garantias de execução do contrato, prestadas pelo 

parceiro privado ao parceiro público, nos termos previstos no art. 56, §1º, da Lei federal 

nº 8.666/93: 

 

Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e 
desde que prevista no instrumento convocatório, poderá ser 
exigida prestação de garantia nas contratações de obras, 
serviços e compras. 
§ 1º Caberá ao contratado optar por uma das seguintes 
modalidades de garantia:    
I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo 
estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro 
em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda 
II - seguro-garantia;  
III - fiança bancária. 

 

Nos termos do §2º do referido dispositivo legal, a garantia de execução contratual “(...) 

não excederá a cinco por cento do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas 

mesmas condições daquele (...)”. O § 3º do mesmo dispositivo legal, por sua vez, destaca 

que “Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta 

complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de 

parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia 

previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por cento do valor do 

contrato”.  

 

Sendo assim, verifica-se que a garantia a ser exigida no presente projeto de concessão 

deve corresponder a uma das previstas no art. 56 da Lei federal nº 8.666/93 e nos limites 

impostos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal. 
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5.3 – Plano de Seguros a ser adotado pelo futuro concessionário 
 

A possibilidade de se exigir seguros em contratos firmados com a Administração Pública 

para a operação de bens ou serviços está mencionada (apesar de não estar disciplinada) 

no art. 40, inciso. XIV, alínea e, da Lei federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações), ao afirmar 

que o edital deverá estipular as condições de pagamento, prevendo os seguros, quando 

for o caso. 

 

Também o artigo 31, inciso VII, da Lei federal nº 8.987/95 destaca incumbir à 

concessionária “zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem 

como segurá-los adequadamente”. 

 

Em que pesem as referidas disposições legais, impondo o dever de contratar seguros 

relacionados aos serviços concedidos, não há uma sistematização na lei a respeito do 

que deve ser exigido em termos de seguro em contratos de concessão. 

 

Nesse contexto, e sem prejuízo de outros seguros que uma Corretora especializada 

possa oferecer, passamos a apresentar a estrutura de seguros usualmente utilizada.  

 

Em contratos de concessão dessa natureza, a concessionária deverá manter em vigor, 

durante todo o prazo da concessão, apólices de seguro que inclua a cobertura contra 

sinistros, inclusive provocados ou sofridos por terceiros, que venham a afetar não só os 

bens móveis e imóveis, bem como o desenvolvimento de todas as atividades inerentes 

à concessão. 

 

Sugere-se que, nenhuma obra ou serviço poderá ter início ou prosseguir sem que a 

concessionária apresente ao poder concedente a comprovação de que as apólices dos 

seguros necessárias para o projeto se encontram em vigor nas condições estabelecidas, 

podendo ser apresentados, para tanto, certificados de seguros ou apólices provisórias, 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ CADERNO JURÍDICO 

 82 

desde que as garantias estejam sempre cobertas conforme exigido no contrato de 

concessão.  

 

As apólices devem ser contratadas com seguradoras nacionais ou estrangeiras 

autorizadas a operar no Brasil.  

 

O poder concedente deverá ser indicado como cossegurado nas apólices de seguros, 

cabendo-lhe autorizar previamente o cancelamento, a suspensão, a modificação ou a 

substituição de quaisquer apólices contratadas pela concessionária, bem como a 

alteração nas coberturas e demais condições correspondentes, a fim de assegurar a 

adequação dos seguros às novas situações que ocorram durante o período do contrato 

de concessão, dentro das condições da apólice.  

 

Levando em conta a prática usual em projetos de concessão, as instituições financeiras 

que realizem empréstimos poderão ser incluídas nas apólices de seguro, na condição de 

cosseguradas ou beneficiárias. Tais apólices emitidas não poderão conter obrigações, 

restrições ou disposições que contrariem as disposições do contrato de concessão ou a 

regulação setorial.  

 

Levando em conta a prática usual em projetos de prestação de serviços de saneamento 

básico, orienta-se (sem prejuízo de outros seguros a serem apresentados por Corretora 

especializada) a contratação e manutenção, no mínimo, os seguintes seguros:  

 

a) Seguro para danos materiais (“Property All Risks Insurance”), 
cobrindo a perda, destruição ou dano em todos os bens que 
integram a Concessão. Os valores cobertos pelos seguros de 
danos materiais deverão ser idênticos aos custos de 
reposição/reprodução de bens novos, abrangendo todos os bens 
patrimoniais;  
 
b) Seguro de todos os riscos de construção (Riscos de 
Engenharia);  
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c) Seguros de responsabilidade civil (“Liability Insurance”), 
cobrindo a Concessionária e o Concedente pelos montantes que 
possam vir a ser responsabilizados a título de perdas e danos, 
indenizações, custas processuais, honorários advocatícios e 
outros encargos, em relação à morte ou lesão de pessoas e 
danos a bens resultantes do desenvolvimento das atividades 
previstas no Contrato. O limite de cobertura do seguro de 
responsabilidade civil não será inferior a R$ [•].  

 

Em caso de descumprimento, pela concessionária, da obrigação de contratar e manter 

em plena vigência as apólices de seguro, o poder concedente, independentemente da 

prerrogativa de decretar a intervenção ou a caducidade da concessão e de aplicar as 

demais penalidades correspondentes, poderá proceder à contratação e ao pagamento 

direto dos prêmios respectivos, correndo a totalidade dos custos às expensas da 

concessionária.  

 

Por fim, destaca-se que a concessionária é responsável pelo pagamento integral da 

franquia, em caso de utilização de quaisquer dos seguros por ela contratados. 

 

5.4 – A necessidade de realização de um contrato de interdependência 
 

A exigência de um contrato de interdependência decorre de uma determinação imposta 

por Lei, conforme se depreende do caput do art. 12 da Lei federal nº 11.445/2007: “Art. 

12. Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um prestador execute 

atividade interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser regulada por 

contrato e haverá entidade única encarregada das funções de regulação e de 

fiscalização.”. 

 

Conforme verificado no levantamento dos contratos existentes do SLU, existe a 

interdependência entre os serviços de coleta, transbordo, tratamento e disposição final 

dos resíduos sólidos urbanos no Distrito Federal, prestados pelo SLU, de forma indireta. 
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Será necessário, portanto, elaborar contrato de interdependência para regular a relação 

das atividades presentes na cadeia de prestação de serviços até a Unidade Tratamento 

Mecânico Biológico (UTMB) a ser operada pela futura concessionária, em especial com 

o SLU que presta serviços por meio de empresas contratadas, que realizam a coleta de 

resíduos e a operação do Aterro Sanitário de Brasília. 

 

Caberá, ainda, à ADASA, consoante § 1º do artigo 12 da Lei federal nº 11.445/2007, 

regular e fiscalizar o contrato de concessão e de interdependência, celebrado entre os 

prestadores de serviço. 

 

5.5 – Sustentabilidade econômico-financeira dos serviços 
 
 

Conforme apontada, a melhor forma de remuneração da futura concessionária é 

mediante pagamento de contraprestação pública pelo órgão contratante e receitas 

acessórias definidas em minuta de contrato de concessão. Esta contraprestação pode 

ser gerada a partir da arrecadação da Taxa de Limpeza Pública do Distrito Federal. 

 

Além disso, a garantia pública a ser ofertada pelo Poder Concedente, por meio do Fundo 

Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal – FGP-DF também contribui 

para garantir a sustentabilidade econômico-financeira do contrato, uma vez que, no 

caso de inadimplência da parte contratante, o FGP-DF poderá ser acionado, garantindo 

a continuidade da remuneração da concessionária. 

 

Os riscos devem ser distribuídos no contrato de forma a alcançar eficiência contratual, 

ou seja, cada risco deve ser alocado para a parte que possui melhores condições de 

gerenciá-lo no caso de sua ocorrência – ou seja, aquela que sofra o menor ônus ao arcar 

com os efeitos do risco. Afinal, a função da alocação de riscos é tornar o contrato de 

concessão mais econômico, de acordo com o entendimento de Fernando Vernalha 
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Guimarães.52 Sendo assim, os riscos dos contratos de concessão devem ser alocados de 

forma que reflita maior eficiência. 

 

Pelo exposto, podemos elencar os seguintes riscos presentes na futura relação 

contratual, bem como propor a seguinte alocação: 

 
A. Riscos alocados à concessionária: 

 

• variação de custos de insumo; 

• variação de custo de operação; 

• desapropriações; 

• risco de demanda pelos produtos finais da destinação; 

• variação de custo de mão-de-obra; 

• atualidade da tecnologia empregada nas obras e prestação dos 

serviços; 

• perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros 

tipos de danos causados aos futuros bens vinculados; 

• indisponibilidade de financiamento e/ou aumento do custo de capital, 

inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros; 

• variação das taxas de câmbio; 

• falhas nos projetos básicos e executivos, na execução das obras e na 

infraestrutura aplicada nos serviços; 

• atrasos e custos adicionais na execução de obras necessárias, por 

culpa da concessionária; 

• ocorrência de fatos considerados como de caso fortuito e de força 

maior que são objeto de cobertura de seguros exigidos no contrato; 

 
52 “A alocação de riscos é um dos expedientes mais relevantes para a calibragem da eficiência na 
contratação administrativa – especialmente para contratos de longo prazo, como são as concessões. A 
finalidade fundamental da alocação dos riscos é tornar o contrato de concessão mais econômico, definido 
e alocando cada um dos riscos identificados à responsabilidade daquela parte que tem melhores 
condições para o seu gerenciamento.” (GUIMARÃES, 2014, p. 333). 
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• responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais 

decorrentes da realização das obras, da operação e manutenção dos 

bens vinculados e da prestação dos serviços; 

• prejuízos causados a terceiros no exercício das atividades abrangidas 

pela concessão; e 

• prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial;  

 

B. Riscos alocados ao Poder Concedente: 

 

• inadimplência da Administração Pública; 

• obtenção de licenças, permissões e autorizações necessárias à 

execução do objeto; 

• modificação unilateral do contrato que implique em prejuízo para a 

concessionária; 

• ocorrência de fatos considerados como de caso fortuito e de força 

maior que não são objeto de cobertura de seguros exigidos no 

contrato; 

• ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou 

falha de fornecimento de materiais e serviços pelos contratados da 

futura concessionária, bem como ocorrência de greve do seu pessoal; 

• prejuízos decorrentes de interrupções e/ou falhas no fornecimento de 

materiais e serviços por fornecedores e prestadores subcontratados 

pela concessionária; 

• fato do príncipe, que implique prejuízo para a concessionária; 

• fato da Administração; e 

• manifestações sociais. 

 

5.6 – Estrutura societária da futura concessionária 
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A Sociedade de Propósito Específico (SPE) a ser criada para a assinatura do contrato de 

concessão e assunção da prestação dos serviços poderá ser uma Sociedade Anônima, 

de capital fechado, regida pela Lei federal nº 6.404/1976. 

 

Isto porque, o modelo de sociedade anônima oferece uma estrutura de governança 

corporativa mais adequada para o projeto e sua “financiabilidade”. 

 

 

6 – INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS APLICÁVEIS 

 

6.1 – Instrumentos legais e normativos federais 

 

• Lei Federal nº 4.320/1964 - Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 

e do Distrito Federal. 

• Lei Federal nº 6.404/1976 – Dispõe sobre as Sociedades por Ações.  

• Lei Federal nº 6.514/1977 - Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis 

do Trabalho, relativo à segurança e medicina do trabalho e dá outras providências. 

• Lei Federal nº 6.496/1977 - Institui a "Anotação de Responsabilidade Técnica" na 

prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, 

pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma 

Mútua de Assistência Profissional; e dá outras providências. 

• Lei Federal nº 6.894/1980 - Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da produção e do 

comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, 

remineralizadores e substratos para plantas, destinados à agricultura, e dá outras 

providências. 

• Lei Federal nº 6.945/1981 - Institui a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal. 
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• Lei Federal nº 6.938/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus 

fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

• Lei Federal nº 7.804/1989 - Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, a Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.803, de 2 de julho de 

1980, e dá outras providências. 

• Lei Federal nº 8.987/1995 - Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 

providências. 

• Lei Federal nº 9.074/1995 - Estabelece normas para outorga e prorrogações das 

concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências. 

• Lei Federal nº 9.307/1996 – Dispõe sobre a arbitragem.  

• Lei Federal nº 9.605/98 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

• Lei Complementar 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 

• Lei Federal nº 11.079/2004 - Institui normas gerais para licitação e contratação de 

parceria público-privada no âmbito da administração pública. 

• Lei Federal nº 11.445/2007 - Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico e para a política federal de saneamento básico. 

• Lei Federal nº 12.187/2009 - Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – 

PNMC. 

• Lei Federal nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos PNRS. 

• Lei Complementar nº 140/2011 - Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do 

caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 
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naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de 

suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, 

de 31 de agosto de 1981. 

• Lei Federal nº 13.576/2017 - Dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis 

(RenovaBio) e dá outras providências. 

• Decreto Federal nº 99.274/1990 - Regulamenta a Lei Federal nº 6.938/1981.  

• Decreto nº 5.025/2004 - Regulamenta a leu que dispõe sobre o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA 

• Decreto Federal nº 4.954/2004 - Dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção 

e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, ou biofertilizantes, 

remineralizadores e substratos para plantas destinados à agricultura.    

• Decreto Federal nº 7.217/2010 - Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 

2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras 

providências. 

• Decreto Federal nº 7.404/2010 - Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 

2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

• Decreto Federal nº 9.888/2019 - Dispõe sobre a definição das metas compulsórias 

anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a 

comercialização de combustíveis de que trata a Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 

2017, e institui o Comitê da Política Nacional de Biocombustíveis - Comitê RenovaBio. 

• Decreto Federal nº 10.420/2020 - Regulamenta parte da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS – Lei 12.305/10) e estabelece a logística reversa para o 

recolhimento de resíduos sólidos de composição eletroeletrônico. 

• Decreto nº 10.387/2020 - Altera o Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, para 

dispor sobre incentivo ao financiamento de projetos de infraestrutura com benefícios 

ambientais e sociais. 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ CADERNO JURÍDICO 

 90 

 

• Resolução CONAMA nº 237/1997 – Dispõe sobre a revisão e complementação dos 

procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. 

• Resolução CONAMA nº 308/2002 - Estabelece critérios e procedimentos para o 

licenciamento ambiental, em municípios de pequeno porte, de unidades de disposição 

final de resíduos sólidos e para obras de recuperação de áreas degradadas pela 

disposição inadequada dos resíduos sólidos. 

• Resolução CONAMA nº 357/2005 - Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

• Resolução CONAMA nº 375/2006 - Define critérios e procedimentos, para o uso 

agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e 

seus produtos derivados, e dá outras providências. 

• Resolução CONAMA nº 382/2006 - Estabelece os limites máximos de emissão de 

poluentes atmosféricos para fontes fixas. 

• Resolução ANP nº 16/2008 - Estabelece a especificação do gás natural, nacional ou 

importador, a ser comercializado em todo território nacional. 

• Portaria MME nº 44/2015 - Estabelece novas oportunidades para geração de energia 

com biogás e biometano, tratando sobre a contratação da energia de geradores próprios 

de unidades consumidoras e estimulando principalmente a geração de energia elétrica 

conectada na rede em horários de ponta. 

• Resolução ANP nº 8/2015 - Estabelece a especificação do Biometano contida no 

Regulamento Técnico ANP nº 1/2015, parte integrante desta Resolução. 

• Resolução ANEEL nº 687/2015 - Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril 

de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição. 
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• Resolução nº 481/2017 - Estabelece critérios e procedimentos para garantir o 

controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos, 

e dá outras providências. 

• Resolução ANP nº 685/2017 - Estabelece as regras para aprovação do controle da 

qualidade e a especificação do biometano oriundo de aterros sanitários e de estações 

de tratamento de esgoto destinado ao uso veicular e às instalações residenciais, 

industriais e comerciais a ser comercializado em todo o território nacional. 

• Resolução CONAMA nº 491/2018 – Dispõe sobre padrões de qualidade do ar. 

• Resolução ANP nº 734/2018 - Estabelece os requisitos necessários à outorga da 

autorização para o exercício da atividade de produção de biocombustíveis e da 

autorização de operação da instalação produtora de biocombustíveis. 

• Resolução ANP nº 758/2018 - Regulamenta a certificação da produção ou importação 

eficiente de biocombustíveis de que trata o art. 18 da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro 

de 2017, e o credenciamento de firmas inspetoras. 

• Resolução CNPE nº 15/2019 - Define as metas compulsórias anuais de redução de 

emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis; 

entre outras. 

• Resolução ANP nº 791/2019 - Dispõe sobre a individualização das metas 

compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para 

a comercialização de combustíveis, no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis 

(RenovaBio). 

• Resolução ANP nº 802/2019 - Estabelece os procedimentos para geração de lastro 

necessário para emissão primária de Créditos de Descarbonização, de que trata o art. 

14 da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, e altera a Resolução ANP nº 758, de 

23 de novembro de 2018. 

• Portaria nº 3.214/1978 - Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, 

Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho. 
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• Portaria STN nº 614/2006 - Estabelece normas gerais relativas à consolidação das 

contas públicas aplicáveis aos contratos de Parceria Público-Privada - PPP, de que trata 

a Lei nº 11.079, de 2004. 

• Portaria nº 557/2016 - Institui normas de referência para a elaboração de estudos de 

viabilidade técnica econômico-financeira (EVTE) previstos no art. 11, inciso II, da Lei nº 

11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB). 

• Instrução Normativa MAPA nº 10/2004 - Aprova disposições sobre a classificação e 

registros de estabelecimentos e produtos para embalagem, rotulagem, propaganda e 

para prestação de serviço e revoga as portarias que menciona. 

• Instrução Normativa MAPA nº 14/2004 - Definições e normas sobre as especificações 

e as garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos substratos para 

plantas. 

• Instrução Normativa SDA nº 27/2006 - Dispõe sobre a importação ou 

comercialização, para a produção, de fertilizantes, corretivos, inoculantes e 

biofertilizantes. 

• Instrução Normativa SDA nº 17/2007 – Define os Métodos Analíticos Oficiais para 

Análise de Substratos e Condicionadores de Solos, na forma do Anexo à presente 

Instrução Normativa 

• Instrução Normativa SDA nº 28/2007 - Aprova os Métodos Analíticos Oficiais para 

Fertilizantes Minerais, Orgânicos, Organominerais e Corretivos 

• Instrução Normativa SDA/MAPA nº 25/2009 - Normas sobre as especificações e as 

garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos fertilizantes 

orgânicos simples, mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados à 

agricultura. 

• Instrução Normativa MAPA nº 46/2011 - Estabelece o Regulamento Técnico para os 

Sistemas Orgânicos de Produção Animal de Vegetal. 
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• Instrução Normativa MAPA nº 53/2013 - Estabelece disposições e critérios para a 

inspeção e fiscalização de fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes e 

materiais secundários; o credenciamento de instituições privadas de pesquisa; e 

requisitos mínimos para avaliação da viabilidade e eficiência agronômica e elaboração 

do relatório técnico-científico para fins de registro de fertilizante, corretivo e 

biofertilizante na condição de produto novo. 

 

6.2 – Instrumentos legais e normativos do Distrito Federal  
 

• Lei Distrital nº 41/1989 - Dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal e dá 

outras providências. 

• Lei Orgânica do Distrito Federal/1993.  

• Lei Distrital nº 414/1993 - Dispõe sobre produção, armazenamento, comercialização, 

transporte, consumo, uso, controle, inspeção, fiscalização e destino final de agrotóxicos, 

seus componentes e afins no Distrito Federal DF, e dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 462/1993 - Dispõe sobre a reciclagem de resíduos sólidos no Distrito 

Federal e dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 660/1994 - Transforma o Serviço Autônomo de Limpeza Urbana – SLU 

e o Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal – IEMA/DF em autarquia, 

e dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 706/1994 - Dispõe sobre a denominação e a estrutura do Serviço 

Autônomo de Limpeza Urbana – SLU e dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 955/1995 - Dispõe sobre a prestação de serviço de limpeza urbana no 

Distrito Federal e dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 972/1995 - Dispõe sobre os atos lesivos à limpeza pública e dá outras 

providências. 
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• Lei Distrital nº 1.146/1996 - Dispõe sobre a introdução da educação ambiental como 

conteúdo das matérias, atividades e disciplinas curriculares do 1º e 2º graus dos 

estabelecimentos de ensino do Distrito Federal. 

• Lei Distrital nº 1.997/1998 - Cria a Divisão de Fiscalização e os cargos que menciona, 

na estrutura organizacional do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU-DF. 

• Lei Distrital nº 3.517/2004 - Dispõe sobre a coleta seletiva de lixo nos órgãos e 

entidades do Poder Público, no âmbito do Distrito Federal. 

• Lei Distrital nº 3.651/2005 - Dispõe sobre a coleta, destinação final e reutilização de 

embalagens, garrafas plásticas e pneumáticos. 

• Lei Distrital nº 3.792/2006 - Institui o Programa de Parcerias Público-Privadas do 

Distrito Federal. 

• Lei Distrital nº 3.833/2006 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política de 

Educação Ambiental do Distrito Federal, cria o Programa de Educação Ambiental do 

Distrito Federal, complementa a Lei Federal nº 9.759/1999 no âmbito do Distrito 

Federal. 

• Lei Distrital nº 4022/2007 - Altera a Lei nº 6.945, de 14 de setembro de 1981, que 

institui a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal e dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 4.044/2007 - Altera a Lei nº 6.945, de 14 de setembro de 1981, que 

institui a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal e dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 4.134/2008 - Dispõe sobre a coleta, transporte e destinação final de 

óleos utilizados na fritura de alimentos no Distrito Federal e dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 4.154/2008 - Dispõe sobre o descarte e a destinação final de lâmpadas 

fluorescentes, baterias de telefone celular, pilhas que contenham mercúrio metálico e 

demais artefatos que contenham metais pesados no Distrito Federal. 

• Lei Distrital nº 4.285/2008 - Reestrutura a Agência Reguladora de Águas e 

Saneamento do Distrito Federal - ADASA /DF, dispõe sobre recursos hídricos e serviços 

públicos no Distrito Federal e dá outras providências. 
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• Lei Distrital nº 4.295/2009 - Autoriza o Poder Executivo do Distrito Federal a conceder 

o serviço público de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos e dá 

outras providências. 

• Lei Distrital nº 4.329/2009 – Dispõe sobre a proibição da queima de restos vegetais e 

lixo no território do Distrito Federal 

• Lei Distrital nº 4.352/2009 – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 

resíduos dos serviços de saúde. 

• Lei Distrital nº 4.518/2010 - Dispõe sobre a denominação, a finalidade, as 

competências e a reestruturação administrativa do Serviço de Limpeza Urbana do 

Distrito Federal – SLU/DF e dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 4.704/2011 – Dispõe sobre a gestão integrada de resíduos da 

construção civil e de resíduos volumosos e dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 4.756/2012 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da prática de coleta 

seletiva de lixo nas unidades da rede pública e privada de ensino do Distrito Federal. 

• Lei Distrital nº 4.792/2012 – Dispõe sobre a separação e a destinação final dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e pelas entidades da Administração 

Pública direta e indireta do Distrito Federal, na forma que especifica. 

• Lei Distrital nº 4.818/2012 - Dispõe sobre a proibição de descartar resíduos sólidos 

em área não destinada a depósito ou coleta, no âmbito do Distrito Federal, e dá outras 

providências. 

• Lei Distrital nº 5.004/2012 - Autoriza a criação do Fundo Garantidor de Parcerias 

Público-Privadas do Distrito Federal.  

• Lei Distrital nº 5.275/2013 - Dispõe sobre o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito 

Federal (SLU/DF). 

• Lei Distrital nº 5.321/2014 - Institui o Código de Saúde do Distrito Federal.  

• Lei Distrital nº 5.418/2014 - Dispõe sobre a Política Distrital de Resíduos Sólidos e dá 

outras providências. 
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• Lei nº 5.605/2016 – Dispõe sobre a utilização de agregados provenientes de resíduos 

reciclados nas obras de pavimentação ou com sistemas construtivos em concreto ou 

argamassa executadas ou contratadas pelo Poder Público no Distrito Federal. 

• Lei Distrital nº 5.610/2016 - Dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores 

de resíduos sólidos e dá outras providências. 

• Lei nº 5.893/2017 – Cria o Programa de Compensação Financeira Temporária aos 

catadores de materiais recicláveis que exerçam atividades no Aterro do Jóquei. 

• Lei Distrital nº 6.112/2018 - Dispõe sobre a implementação de Programa de 

Integridade em pessoas jurídicas que firmem relação contratual de qualquer natureza 

com a administração pública do Distrito Federal em todas as esferas de poder. 

• Lei Distrital nº 6.138/2018 - Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito 

Federal – COE. 

• Lei Distrital nº 6.145/2018 - Altera o art. 162 da Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, 

que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE.  

• Lei Distrital nº 6.161/2018 - Altera a Lei nº 5.950, de 2 de agosto de 2017, que dispõe 

sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro e 2018 e dá outras 

providências. 

• Lei Distrital nº 6.233/2018 - Estabelece critérios para transparência, controle e 

fiscalização da gestão fiscal no âmbito do Distrito Federal. 

• Lei Distrital nº 6.274/2019 - Institui diretrizes para a Política Distrital de Incentivo à 

Geração e ao Aproveitamento de Energia Solar, Eólica e de Biomassa e à Cogeração. 

• Lei Distrital nº 6.312/2019 - Dispõe sobre a priorização do uso de agregados 

reciclados oriundos de resíduos sólidos da construção civil em obras e serviços de 

pavimentação de rodovias, estradas vicinais e demais vias públicas no Distrito Federal e 

dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 6.376/2019 - Institui a política de sanitização no Distrito Federal e dá 

outras providências. 
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• Lei Distrital nº 6.412/2019 - Altera a Lei nº 6.138, de 26 de abril de 2018, que institui 

o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE. 

• Lei Distrital nº 6.454/2019 - Institui o Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB e 

dá outras providências. 

• Lei Distrital nº 6.484/2020 - Altera a Lei nº 5.610, de 16 de fevereiro de 2016, que 

dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos e dá outras 

providências. 

• Lei Distrital nº 6.490/2020 - Dispõe sobre o Plano Plurianual do Distrito Federal para 

o quadriênio 2020-2023. 

• Lei Distrital nº 6.518/2020 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento dos 

resíduos sólidos orgânicos no Distrito Federal por processos biológicos. 

• Lei Distrital nº 6.567/2020 - Altera a Lei nº 4.285, 26 de dezembro de 2008, que 

reestrutura a Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal – 

ADASA/DF, dispõe sobre recursos hídricos e serviços públicos no Distrito Federal e dá 

outras providências. 

• Decreto Distrital nº 17.156/1996 – Regulamenta e normatiza a lei nº 972, de 11 de 

dezembro de 1995, que dispõe sobre os atos lesivos a limpeza pública, com a alteração 

decorrente da lei nº 1006, de 10 de janeiro de 1996, e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 26.296/2005 – Institui o Programa Lixo Limpo e dá outras 

providências. 

• Decreto Distrital nº 26.376/2005 – Dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 3.517, 

de 27 de dezembro de 2004, que trata da coleta seletiva de lixo nos órgãos e entidades 

do poder público, no âmbito do Distrito Federal. 

• Decreto Distrital nº 29.399/2008 - Regulamenta a Lei nº 3.232, de 03 de dezembro 

de 2003 (Política Distrital de Resíduos Sólidos), e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 30.523/2009 – Cria o programa de coleta seletiva dos órgãos e 

entidade públicas do Governo do Distrito Federal e dá outras providências. 
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• Decreto Distrital nº 31.129/2009: Regulamenta a Lei nº 3.833, de 27 de março de 2006, que 

dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política de Educação Ambiental do Distrito Federal, 

cria o Programa de Educação Ambiental do Distrito Federal, complementa a Lei Federal nº 

9.759/1999, no âmbito do Distrito Federal. 

• Decreto Distrital nº 31.858/2010 – Regulamenta a execução do Programa de 

Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras Vegetais ou animais, de uso doméstico 

ou industrial, utilizados na fritura dos alimentos no âmbito do Distrito Federal, criado 

pela Lei nº 4.134, de 05 de maio de 2008. 

• Decreto Distrital nº 32.922/2011 – Institui o Comitê Intersetorial para elaborar e 

acompanhar a implantação das ações destinadas a execução dos planos de resíduos 

sólidos no âmbito do Distrito Federal e entorno, e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 33.445/2011 – Aprova o Plano de Intervenção Técnico Político de 

Gestão dos Resíduos Sólidos no Distrito Federal. 

• Decreto Distrital nº 33.825/2012 - Institui o Comitê Gestor do Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos Volumosos do Distrito Federal de que trata o Art. 14 da Lei 

nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011 e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 34.329/2013 – Institui o Comitê Gestor Intersetorial para a 

Inclusão Social e Econômica de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis do 

Distrito Federal, no âmbito do Distrito Federal e dá outras providências. 

• Decreto nº 34.472/2013 – Institui Grupo de Trabalho para discussão sobre a 

priorização da não geração de resíduos e estimulação da Coleta Seletiva no Distrito 

Federal. 

• Decreto Distrital nº 35.142/2014 – Aprova o Regimento Interno do Comitê Gestor do 

Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Volumosos do 

Distrito Federal, criado pela Lei nº 4.704, de 20 de dezembro de 2011 e instituído pelo 

Decreto nº 33.825, de 8 agosto de 2012. 
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• Decreto Distrital nº 35.166/2014 - Dispõe sobre a comercialização do composto 

orgânico produzido pelo Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU, e dá 

outras providências. 

• Decreto Distrital nº 35.668/2014 – Declara de interesse público os projetos e as obras 

dos Centros de Triagem, da Central de Comercialização de Materiais Reutilizáveis e 

Recicláveis e da Escola de Formação de Catadores de Materiais Reutilizáveis e 

Recicláveis; disciplina os procedimentos e prazos previstos no art. 30 da Lei nº 2.105, de 

08 de outubro de 1998, e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 35.972/2014 - Aprova o Regimento Interno do Serviço de Limpeza 

Urbana do Distrito Federal - SLU, e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 36.437/2015 – Institui Grupo de Trabalho para elaborar e 

implementar o plano de intervenção de atividades de ordenamento do Lixão do Jóquei, 

visando dar o correto tratamento e destinação dos resíduos sólidos urbanos – RSU, 

provenientes dos serviços contratados pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU. 

• Decreto Distrital nº 36.486/2015 - Regulamenta o art. 2º, inciso IV e §§ 1º e 2º, da Lei 

nº 660, de 27 de janeiro de 1994, que institui o Conselho de Limpeza Urbana - CONLURB 

e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 36.871/2015 – Dispõe sobre a vinculação administrativa do 

Consórcio Púbico de Manejo dos Resíduos sólidos e das águas pluviais da região 

integrada do Distrito Federal e Goiás – CORSAP/DF-GO à Casa Civil do Distrito Federal e 

dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 37.087/2016 - Dispõe sobre a estrutura administrativa do Serviço 

de Limpeza Urbana do Distrito Federal.  

• Decreto Distrital nº 37.087/2016 – Dispõe sobre a estrutura administrativa do Serviço 

de Limpeza Urbana do Distrito Federal, que especifica e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 37.130/2016 – Aprova o Plano de Intervenção para encerramento 

das atividades irregulares no Aterro Controlado do Jóquei elaborado pelo Grupo de 

Trabalho instituído pelo Decreto nº 36.437, de 02 de abril de 2015, e institui Subgrupos 
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de Trabalho para acompanharem a execução das ações estabelecidas no Plano de 

Intervenção e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 37.405/2016 - Altera o art. 1º do Decreto nº 36.871, de 12 de 

novembro de 2015, que dispõe sobre a vinculação administrativa do Consórcio Púbico 

de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito 

Federal e Goiás - CORSAP/DF-GO à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços 

Públicos do Distrito Federal e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 37.506/2016 - Dispõe sobre o procedimento de apuração e 

aplicação de sanções administrativas em decorrência de infração administrativa 

ambiental ocorrida no âmbito do Distrito Federal. 

• Decreto Distrital nº 37.568/2016 - Regulamenta a Lei nº 5.610, de 16 de fevereiro de 

2016, que dispõe sobre a responsabilidade dos grandes geradores de resíduos sólidos, 

altera o Decreto nº35.816/2014, e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 37.782/2016 – Regulamenta o art. 24 da Lei nº 4.704, de 20 de 

dezembro de 2011, que dispõe sobre a gestão integrada de resíduos da construção civil 

e de resíduos volumosos. 

• Decreto Distrital nº 38.246/2017 – Regulamenta a Lei distrital nº 4.792, de 24 de 

fevereiro de 2012, que dispõe sobre a separação e a destinação final dos resíduos 

recicláveis descartados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública direta 

e indireta do Distrito Federal, e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 38.402/2017 – Regulamenta a Lei nº 5.893, de 20 de junho de 

2017, que cria o Programa de Compensação Financeira Temporária aos catadores de 

materiais recicláveis que exerçam atividades no Aterro do Jóquei e dá outras 

providências. 

• Decreto Distrital nº 38.803/2018 – Institui Comissão de Monitoramento e Avaliação 

para acompanhar e apoiar a gestão dos Centros de Triagem de Resíduos Sólidos e de 

Comercialização de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e dá outras providências. 
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• Decreto Distrital nº 38.903/2018 - Aprova o Plano Distrital de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos. 

• Decreto Distrital nº 39.419/2018 - Altera o Decreto nº 37.506, de 22 de julho de 2016, 

que dispõe sobre o procedimento de apuração e aplicação de sanções administrativas 

em decorrência de infração administrativa ambiental ocorrida no âmbito do Distrito 

Federal, e dá outras providências. 

• Decreto Distrital nº 39.610/2019 – Dispõe sobre a organização da estrutura da 

Administração Pública do Distrito Federal. 

• Decreto Distrital nº 40.548/2020 - Dispõe sobre a suspensão dos serviços de coleta 

seletiva, triagem de resíduos recicláveis e compostagem no âmbito do Distrito Federal. 

• Resolução CONAM nº 02/2012 – Institui o Licenciamento Ambiental Simplificado para 

as atividades de Áreas de Transbordo, Triagem e Reciclagem de Resíduos de Construção 

Civil; Área para Aterro de Resíduos de Construção Civil (Inertes) e Centros de Triagem 

de Resíduos para Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis – CTR. 

• Resolução ADASA nº 14/2016 - Estabelece os preços públicos a serem cobrados pelo 

prestador de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Distrito 

Federal na execução de atividades de gerenciamento dos resíduos de grandes 

geradores, de eventos, da construção civil e dá outras providências. 

• Resolução ADASA nº 21/2016 - Estabelece as condições gerais da prestação e 

utilização dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no 

Distrito Federal. 

• Resolução ADASA nº 05/2017 - Dispõe sobre os procedimentos para instalação, 

operação e manutenção de estações de transbordo de resíduos sólidos no Distrito 

Federal. 

• Resolução ADASA nº 25/2017 – Altera o Anexo da Resolução nº 14, de 15 de 

setembro de 2016, que estabelece os preços públicos a serem cobrados pelo prestador 

de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Distrito Federal na 
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execução de atividades de gerenciamento dos resíduos de grandes geradores, de 

eventos, da construção civil. 

• Portaria Conjunta SEMARH/IBRAM nº 01/2013 – Institui no âmbito do IBRAM a 

criação da Autorização Ambiental Especial para Área de Transbordo Temporária – ATT – 

destinada a receber e triar resíduos de construção civil e de demolição. 

• Portaria Conjunta SINESP/SEMA/TERRACAP/NOVACAP/SLU nº 05/2017 – Institui 

Comissão Especial de apoio técnico ao processo licitatório, visando seleção e cessão de 

uso onerosa de terreno público, por intermédio de regular procedimento licitatório, 

para a finalidade exclusiva de implantação e operação de Áreas de Transbordo Triagem 

e Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Volumosos – ATTRs. 

• Instrução Normativa SLU nº 89/2016 – Regulamenta procedimentos no âmbito do 

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal e dispõe sobre as normas a serem 

observadas pelos grandes geradores de resíduos sólidos e prestadores de serviços de 

transporte e coleta, bem como pelos responsáveis pela realização de eventos em áreas, 

vias e logradouros públicos. 

• Instrução Normativa SLU nº 114/2016 – Dispõe sobre a padronização de 

procedimentos operacionais e dos equipamentos visando à redução dos ruídos gerados 

durante a coleta pública de resíduos sólidos domiciliares e os a estes equiparados e 

orienta a população quanto ao correto acondicionamento de resíduos sólidos urbanos. 

• Instrução Normativa SLU nº 02/2017 – Estabelece que os Papa Entulhos só poderão 

receber de cada cidadão o volume diário máximo de 1m³ de resíduos da construção civil, 

resíduos volumosos e restos de podas. 

• Instrução Normativa SLU nº 04/2017 – Regulamenta o Sistema de Controle Eletrônico 

de Pesagem de Resíduos nas áreas de transbordo, unidades de tratamento e de 

disposição final do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF. 

• Instrução Normativa SLU nº 05/2017 – Suspende os serviços de limpeza, coleta e 

transporte de resíduos gerados em eventos realizados em vias, logradouros ou espaços 

públicos. 
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• Instrução Normativa SLU nº 01/2018 – Estabelece normas a serem observadas para 

atendimento de solicitação de conserto de contêiner por má operação do serviço de 

coleta convencional ou seletiva, onde ocorrer dano por ação dos trabalhadores da 

limpeza. 

• Instrução Normativa SLU nº 06/2018 – Regulamenta os procedimentos e normas no 

âmbito do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal para o pagamento e recepção 

de Resíduos da Construção Civil – RCC na Unidade de Recebimento do Entulhos. 

• Instrução Normativa SLU nº 07/2018 – Estabelece regras para normatizar o serviço 

de voluntariado no âmbito o Serviço de Limpeza Urbana – SLU para estimular a educação 

ambiental dos resíduos sólidos no Distrito Federal. 

• Instrução Normativa SLU nº 11/2018 – Autoriza, em situações excepcionais, o 

recebimento de resíduos da construção civil provenientes de grandes geradores na 

Unidade de Recebimento de Entulho – URE por estimativa de peso. 

• Instrução Normativa SLU nº 12/2018 – Regulamenta procedimentos de atendimento 

ao usuário no âmbito do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. 

• Instrução Normativa SLU nº 13/2018 – Regulamenta o uso dos espaços das 

Instalações de Recuperação de Resíduos do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito 

Federal – SLU/DF para a prestação do serviço público de recepção, triagem, prensagem, 

enfardamento, armazenamento e comercialização dos resíduos sólidos urbanos, pelas 

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis contratadas. 

• Instrução Normativa nº SLU 15/2018 – Regulamenta procedimentos no âmbito do 

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal e dispõe sobre as normas a serem 

observadas nos processos de formalização de parcerias que visem disseminar o 

conhecimento referente às questões ambientais relacionadas aos resíduos sólidos. 

• Instrução Normativa SLU nº 18/2018 - Regulamenta o uso dos espaços das 

Instalações de Recuperação de Resíduos do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito 

Federal - SLU/DF para a prestação do serviço público de recepção, triagem, prensagem, 
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enfardamento, armazenamento e comercialização dos resíduos sólidos urbanos, pelas 

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis contratadas. 

• Instrução Normativa SLU nº 03/2019 – Regulamenta procedimentos no âmbito do 

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal e dispõe sobre as diretrizes a serem 

observadas no planejamento e gestão de eventos promovidos pelo Serviço de Limpeza 

Urbana do Distrito Federal. 

• Instrução Normativa SLU nº 08/2019 – Dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos do 

Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal e dá outras providências. 

• Instrução Normativa SLU nº 10/2019 – Dispõe sobre a Política Interna da Ouvidoria 

do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal – SLU/DF. 

• Instrução Normativa SLU nº 11/2019 – Institui o Boletim Administrativo do Serviço 

de Limpeza Urbana destinado a dar publicidade aos atos administrativos de caráter 

interno. 
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PREÂMBULO 

 

Parte I 

 

O DISTRITO FEDERAL, por meio do Serviço de Limpeza Urbana – SLU DF, 

com sede na [●], doravante denominado simplesmente SLU, com fundamento 

no art. 175 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 8.987/1995, na Lei Federal 

nº 9.074/1995, na Lei Federal nº 11.079/2004, na Lei Federal nº 11.445/2007, na 

Lei Federal nº 12.305/2010, na Lei Federal nº 13.576/2017, na Lei Federal nº 

14.026/2020, na Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Distrital nº 5.275/2013, na Lei 

Distrital nº 4.285/2008, e demais normas que regem a matéria, regulando-se pelo 

disposto no presente EDITAL, sem prejuízo das demais legislações aplicáveis, 

torna público que está aberta a presente Licitação, na modalidade de 

Concorrência Pública, a ser julgada pela combinação do MENOR VALOR da 

contraprestação com MELHOR TÉCNICA a ser paga pelo PODER 

CONCEDENTE, com base no art. 12, inciso II, alínea “b” da Lei Federal nº 

11.079/2004, para a contratação de parceria público-privada, na modalidade 

concessão administrativa, dos serviços públicos de triagem, para fins de 

reciclagem, e de tratamento mecânico e biológico de resíduos domiciliares da 

coleta convencional de Brasília precedida da instalação de 3 (três) Unidades de 

Tratamento Mecânicos Biológicos (UTMB), também conhecidas como 

Ecoparques, nas localidades de Asa Sul, Gama e PSul na Ceilândia, no Distrito 

Federal, na ÁREA DA CONCESSÃO, conforme especificações contidas neste 

Edital. 

A minuta deste Edital, do Contrato de Concessão e demais anexos estiveram 

disponíveis para consulta pública no período de [●] a [●], no site [●], bem como 

foram objeto de audiência pública realizada em Brasília/DF no dia [●]. Tanto a 

consulta quanto a audiência pública foram devidamente divulgadas no Diário 

Oficial do Distrito Federal, em jornal de grande circulação e por meio eletrônico, 

nos termos do art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 11.079/2004. 

As retificações do EDITAL, decorrentes de iniciativa oficial ou provocadas por 

eventuais impugnações, obrigarão todas as LICITANTES e serão divulgadas da 

mesma forma em que se deu a publicidade deste instrumento. 

Em caso de alterações que repercutam na formulação das propostas, haverá a 

reabertura do prazo para apresentação de propostas, nos termos do item 10.2 

deste EDITAL. 
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Os interessados poderão obter o EDITAL pelo site [●]. No mesmo site serão 

publicados todos os atos praticados no curso da LICITAÇÃO. 

Os documentos necessários à participação nesta LICITAÇÃO serão recebidos, 

na [●], localizada na [●], entre às [●]:00 horas e [●]:00 horas do dia [●] – DATA 

DE RECEBIMENTO DOS VOLUMES.  

As GARANTIAS DE PROPOSTA serão analisadas pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO e a divulgação do resultado da análise e dos LICITANTES que 

tiveram suas GARANTIAS DE PROPOSTA aceitas será realizada no dia [●]. 

A sessão pública de abertura e julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS e 

PROPOSTAS ECONÔMICAS, seguida da abertura dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO da LICITANTE mais bem classificada, ocorrerá no dia [●], na [●], 

em Brasília/DF. 

Todos os horários estabelecidos neste edital referem-se ao horário de Brasília. 

Para a prática dos atos realizados diretamente junto ao PODER CONCEDENTE, 

seja por e-mail ou presencialmente, os interessados deverão observar as datas 

de expediente no órgão. 

 

Brasília/DF, [●] de [●] de [●] 

 

[●] 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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INTERPRETAÇÃO 

 

Parte II 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 O presente EDITAL estabelece os procedimentos administrativos da LICITAÇÃO, 

bem como estipula as condições e o regime jurídico da contratação objeto deste 

EDITAL, definindo as normas que vigorarão durante todo o trâmite da 

LICITAÇÃO. 

2. INTERPRETAÇÃO 

2.1 Para os fins do presente EDITAL e de seus ANEXOS, os termos e expressões 

empregados em letras maiúsculas, tanto na forma singular quanto no plural, 

terão o significado atribuído no ANEXO I – GLOSSÁRIO, sem prejuízo de 

outras definições estabelecidos neste documento. 

2.2 A LICITAÇÃO e seu objeto serão regidos pela Constituição Federal, pela Lei 

Federal nº 8.987/1995, pela Lei Federal nº 9.074/1995, pela Lei Federal nº 

11.445/2007, pela Lei Federal nº 8.666/1993, pela Lei Federal nº 11.079/2004, 

pela Lei Federal nº 12.305/2010, pela Lei Federal nº 13.576/2017, pela Lei 

Federal nº 14.026/2020, pela Lei Distrital nº 5.275/2013, pela Lei Distrital nº 

4.285/2008, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

2.3 Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação: 

2.3.1 referências ao CONTRATO ou a qualquer outro documento devem 

incluir eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados 

entre as PARTES; 

2.3.2 os títulos dos capítulos e dos itens do EDITAL, do CONTRATO e dos 

ANEXOS não devem ser usados na sua aplicação ou interpretação; 

 

2.3.3 no caso de divergência entre o EDITAL, CONTRATO e os ANEXOS, 

prevalecerá o disposto no EDITAL; 

 

2.3.4 no caso de divergência entre os ANEXOS, prevalecerão aqueles 

emitidos pelo PODER CONCEDENTE; 

 

2.3.5 no caso de divergência entre os ANEXOS emitidos pelo PODER 

CONCEDENTE, prevalecerá aquele de data mais recente; 
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2.3.6 no caso de extinção de qualquer dos índices de reajuste previstos no 

CONTRATO, o índice a ser utilizado deverá ser aquele que o substituir. 

Caso nenhum índice venha a substituir automaticamente o índice extinto, 

as PARTES deverão determinar, de comum acordo, o novo índice a ser 

utilizado; 

 

2.3.7 as referências aos horários se referem ao horário oficial de Brasília (DF). 
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REGULAMENTO DA CONCORRÊNCIA 

 

Parte III 

3. OBJETO DO EDITAL 

3.1 Constitui objeto deste EDITAL a contratação de parceria público-privada, na 

modalidade concessão administrativa, de empresa apta à prestação dos SERVIÇOS, que 

compreendem, conforme o ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA, as seguintes atividades:  

(i) prestação de serviços públicos de triagem, para fins de reciclagem, e de 

tratamento mecânico e biológico de resíduos sólidos urbanos da coleta 

convencional de Brasília, precedida da instalação de 3 (três) Unidades de 

Tratamento Mecânico Biológico (UTMB), quais sejam, UTMB Asa Sul, UTMB Gama 

e UTMB PSul, também conhecidas como Ecoparques, nas localidades de Asa Sul, 

Gama e PSul; e  

(ii) o desenvolvimento, bem como a execução de programa de informação e 

educação ambiental, com vistas a conscientizar a população acerca dos temas 

relativos à coleta e ao tratamento de resíduos sólidos urbanos com a instalação de 

área específica de visitação e treinamento.  

3.2  As especificações das OBRAS e dos SERVIÇOS estão no ANEXO V – CADERNO DE 

ENCARGOS. 

3.3 Não constituem SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO a retirada, a coleta e o 

transporte do REJEITO e do COMPOSTO que não for comercializado e oriundo das 3 (três) 

UTMB, tampouco a sua destinação ou disposição final, sendo, portanto, tais atividades de 

responsabilidade e ônus do PODER CONCEDENTE, desde que atendidos os critérios 

técnicos do ANEXO V – CADERNO DE ENCARGOS.   

3.4 A execução dos SERVIÇOS deverá respeitar, com rigor, todas as disposições, 

prazos, diretrizes técnicas e procedimentos constantes deste EDITAL, do CONTRATO, dos 

respectivos ANEXOS e da legislação aplicável. 

3.5 A CONCESSÃO pressupõe a adequada prestação dos SERVIÇOS, assim 

considerados aqueles que satisfaçam as condições de regularidade, eficiência, segurança, 

atualidade, generalidade, cortesia, equidade, continuidade e modicidade, observados os 

indicadores de desempenho e metas de atendimento previstas no CONTRATO, 

respectivos ANEXOS e na legislação aplicável. 

3.6 Nos termos do art. 26 da Lei Federal n.º 8.987/1995, será permitida a 

subcontratação de empresas para a prestação de parcela do objeto da CONCESSÃO, desde 

que expressamente autorizada pelo Poder Concedente. 
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4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

4.1 Esta LICITAÇÃO será julgada pela combinação dos critérios TÉCNICA e 

MENOR VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO, nos termos do art. 12, II, alínea “b”, 

da Lei Federal nº 11.079/2004. 

4.2 A melhor proposta será aquela que combinará menor valor da 

contraprestação a ser paga pelo PODER CONCEDENTE com a melhor técnica e 

será computada conforme o ANEXO V – DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E ECONÔMICA. 

4.3 O valor máximo de CONTRAPRESTAÇÃO a ser ofertado pelo 

LICITANTE, pela CONCESSÃO, será de R$ 158,00 (cento e cinquenta e oito 

reais) por tonelada. Serão desclassificadas as propostas que ultrapassarem esse 

valor. 

 

5. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO 

5.1 O valor total estimado do CONTRATO, para efeito desta 

LICITAÇÃO, é de R$ 3.958.153.954 (três bilhões, novecentos e cinquenta 

e oito milhões cento e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e quatro 

reais), correspondente ao valor presente do somatório das receitas de 

CONTRAPRESTAÇÃO estimadas para toda a vigência do CONTRATO, 

considerando-se o seu valor máximo na data base de junho 2021. 

5.2 O valor contemplado neste item tem efeito meramente indicativo. 

 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

6.1 O prazo da CONCESSÃO será de 30 (trinta) anos, a contar a partir da 

assinatura do CONTRATO, podendo eventualmente ser prorrogado por até 5 

(cinco) anos, mediante ato devidamente motivado do PODER CONCEDENTE em 

razão de comprovado interesse público, e desde que, durante o prazo contratual 

inicial, as atividades tenham sido realizadas de acordo com os termos pretendidos 

neste CONTRATO, bem como em pleno atendimento aos critérios de avaliação 

do desempenho da CONCESSIONÁRIA. 

 

7. BENS AFETOS À CONCESSÃO 

7.1 A CONCESSÃO será integrada pelos BENS VINCULADOS, 

considerados assim todas as instalações, equipamentos, máquinas, 
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aparelhos, edificações, acessórios, enfim, todos os bens afetos e 

necessários à prestação dos SERVIÇOS, que serão transferidos pelo 

PODER CONCEDENTE, inclusive com a demolição das usinas PSul e Asa 

Sul, ou ainda bens adquiridos, incorporados ou construídos pela 

CONCESSIONÁRIA, nos termos elencados no CONTRATO. 

7.2 Os bens públicos, incluindo os materiais de demolição integrantes 

das referidas usinas, serão cedidos à nova CONCESSIONÁRIA, sem a 

necessidade de leilão. 

7.3 Extinto o CONTRATO, os BENS REVERSÍVEIS retornarão ao 

PODER CONCEDENTE.  

8. ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL 

8.1 Caso quaisquer interessados necessitem de esclarecimentos ou 

informações complementares a respeito desta LICITAÇÃO, deverão 

solicitá-los em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a sessão 

pública de abertura do certame, conforme o cronograma estabelecido no 

presente EDITAL, enviando a solicitação por escrito ao presidente da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, pelo e-mail [e-

mail@xxxxx.df.gov.br] ou mediante protocolo disponível na SEDE DA [●], 

até às 17 horas do máximo designado, identificando o item ao qual se refere 

a solicitação de esclarecimento ou informação complementar, conforme 

ANEXO III – MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES. 

8.2 Não serão respondidas questões que não digam respeito à 

presente LICITAÇÃO ou que tenham sido formuladas de forma distinta da 

estabelecida neste EDITAL.  

8.3 As respostas aos esclarecimentos solicitados, conforme o item 8, 

serão apresentadas em até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a 

sessão pública de abertura do certame e disponibilizadas a todos os 

interessados, por meio eletrônico, no site da SLU, sem identificação do 

autor da solicitação de esclarecimentos. 

8.4 Dúvidas ou questões apresentadas após esse prazo serão 

conhecidas a critério da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

8.5 Todas as correspondências referentes ao EDITAL enviadas ao 

PODER CONCEDENTE serão consideradas como entregues na data de 

seu recebimento pelo destinatário, mediante protocolo, ou, no caso de 

correspondência eletrônica, mediante confirmação de recebimento enviada 

também por meio eletrônico.  



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ EDITAL E ANEXOS 

 

 116 

8.6 Não sendo formulados pedidos de esclarecimentos sobre a 

LICITAÇÃO ou após as respostas a estes, pressupõe-se que os elementos 

fornecidos no EDITAL são suficientemente claros e precisos para todos os 

atos se cumprirem na LICITAÇÃO, não restando direito às LICITANTES 

para qualquer reclamação posterior, dado que a participação na 

LICITAÇÃO implica integral e incondicional aceitação de todos os termos e 

condições deste EDITAL e dos seus ANEXOS. 

9. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

9.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, no todo ou em parte, este 

EDITAL, nos termos da lei e do disposto nesta Seção. 

9.2 Eventual impugnação deve ser protocolada perante a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a sessão pública de 

abertura do certame, devendo a COMISSÃO julgar e responder às eventuais impugnações 

em até 2 (dois) dias úteis. 

9.3 A impugnação apresentada tempestivamente pelo LICITANTE não o impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

9.4 Decairá do direito de impugnar os termos do presente EDITAL, o LICITANTE que 

não o fizer tempestivamente, em atenção ao prazo estabelecido no item 9.2. deste Edital. 

9.5 As impugnações ao EDITAL deverão ser escritas e protocoladas em papel, 

devidamente rubricadas e assinadas pelos interessados, dirigidas ao Presidente da 

COMISSÃO e entregues, dentro do prazo legal, na SEDE DA [.] ou pelo e-mail 

XXXX@XXXX.com.br, no horário ininterrupto das 9h às 17h, devendo ser instruídas: 

9.5.1 com cópia do documento de identidade do seu signatário, quando este 

for pessoa física; ou 

9.5.2 com cópia do contrato ou estatuto social, acompanhada de outros 

documentos necessários à comprovação dos poderes de representação legal 

do signatário, quando apresentada por pessoa jurídica. 

9.6 As questões decorrentes da execução deste EDITAL, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro de Brasília/DF. 

 

10. ALTERAÇÕES NO EDITAL 

10.1 Em qualquer ocasião, até a DATA DE RECEBIMENTO DOS 

VOLUMES, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a seu exclusivo critério, em 

consequência de esclarecimentos, impugnações ao EDITAL e/ou qualquer 

outro motivo de interesse público, poderá alterar o EDITAL. 

mailto:XXXX@XXXX.com.br
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10.2 Qualquer modificação no EDITAL exigirá divulgação pela mesma 

forma em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a forma de 

apresentação da GARANTIA DE PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, bem como a formulação das PROPOSTAS TÉCNICA e 

PROPOSTAS ECONÔMICAS, conforme dispõe o art. 21, §4º, da Lei 

Federal nº 8.666/1993. 

 

11. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

11.1 Poderão participar da LICITAÇÃO pessoas jurídicas constituídas 

sob as leis brasileiras ou estrangeiras, desde que regularmente 

estabelecidas no Brasil, mediante autorização para funcionamento ou que 

possuam número de identificação internacional através do Trader 

Identification Number (TIN) ou do Data Universal Numbering System (DUNS), 

fundos de investimentos, entidades de previdência privada e instituições 

financeiras, isoladamente ou como membro de CONSÓRCIO, desde que 

satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste EDITAL.  

 

11.2 A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional 

aceitação de todos os termos e condições deste EDITAL e seus anexos. 

 

11.3 As empresas estrangeiras que não funcionem no país, tanto quanto 

possível, atenderão às exigências deste EDITAL mediante documentos 

equivalentes, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

 

11.4 Em atenção ao art. 9° da Lei Federal nº 8.666/93, bem como à Sumula 

281 do TCU, não poderão participar, direta ou indiretamente, da LICITAÇÃO, ou 

da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, 

isoladamente ou em CONSÓRCIO: 

 

11.4.1 Pessoas físicas; 

 

11.4.2 Empresas e/ou outras entidades cujos dirigentes, gerentes, sócios 

ou controladores, responsáveis técnicos ou legais sejam dirigentes de órgão 

ou entidade contratante ou responsável pela LICITAÇÃO, que tenham sido 

declaradas inidôneas por ato do Poder Público, ou que estiverem impedidas de 

licitar e contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, suspensas 

ou impedidas de licitar e contratar perante a Administração do Distrito Federal 

ou com qualquer de seus órgãos descentralizados; 
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11.4.3 De acordo com o art. 9°, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e do 

Decreto Distrital nº 39.860/2019, agente público de órgão ou entidade da 

Administração Pública Direta ou Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal 

contratante ou responsável pela licitação ou membros da Comissão Especial 

de Licitação;  

 

11.4.4 Pessoa jurídica que tenha participação direta ou indireta na 

composição acionária de outros LICITANTES; 

 

11.4.5 Aqueles impedidos de contratar com o Distrito Federal, nos 

termos do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, ou do art. 38, inciso II, da Lei 

Federal nº 12.259/2011;  

 

11.4.6 Aquelas impedidas de licitar e contratar com a Administração do 

Distrito Federal, com base nas penalidades previstas no art. 7° da Lei Federal 

nº 10.520/2002. 

 

11.4.7 Pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio 

com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou 

colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de: 

 

11.4.7.1 agente público com cargo em comissão ou função de confiança 

que esteja lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou 

licitação promovida pelo órgão ou entidade da administração pública 

distrital; ou 

 

11.4.7.2 agente público cuja posição no órgão ou entidade da 

administração pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da 

unidade responsável pela realização da seleção ou licitação.  

 

11.5 Os LICITANTES são responsáveis: 

 

11.5.1 Pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, 

decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis à 

concorrência, inclusive por visitas técnicas aos locais destinados às novas 

instalações; 

 

11.5.2 Pela veracidade das informações prestadas e dos documentos 

apresentados, sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação civil, 

administrativa e penal, sem prejuízo das demais penalidades contempladas no 

presente EDITAL; 

 

11.5.3 Por todos os custos relacionados com a preparação e 

apresentação de sua documentação e PROPOSTA e inclusive com os 

respectivos custos e despesas que incorrerem para a realização de estudos, 

investigações, levantamentos, projetos e investimentos, relacionados à 
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concorrência ou ao processo de contratação, não se responsabilizando o 

PODER CONCEDENTE, em qualquer hipótese, por tais custos, quaisquer que 

sejam os procedimentos seguidos na LICITAÇÃO ou os resultados desta; e 

 

11.5.4 Pelo pleno conhecimento dos elementos constantes deste 

EDITAL, bem como de todas as condições gerais e peculiares do OBJETO a 

ser contratado, não podendo invocar nenhum desconhecimento como 

elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento 

do CONTRATO. 

 

11.6 Sem prejuízo das obrigações contratuais, as informações, estudos, 

pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais 

documentos ou dados relacionados à CONCESSÃO e disponibilizados pelo 

PODER CONCEDENTE têm caráter meramente referencial e não vinculante, 

cabendo aos interessados o exame de todos os dados, instruções, condições, 

exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações aplicáveis 

à CONCESSÃO, mencionados ou não neste Edital e seus anexos. 

 

 

 

12. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

12.1 Em se tratando de CONSÓRCIO e observadas as demais exigências 

fixadas neste EDITAL, a participação dos CONSORCIADOS deverá atender ao 

disposto no art. 33, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como ao art. 19 da Lei Federal 

nº 8.987/95, e suas alterações, ficando ainda condicionada ao cumprimento dos 

seguintes requisitos: 

12.1.1 Cada CONSORCIADO deverá atender individualmente às 

exigências relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e 

qualificação econômico-financeira, nos termos do EDITAL.  

12.1.2 As exigências de qualificação técnica deverão ser atendidas, no 

todo ou em parte, por qualquer uma das CONSORCIADAS, nos termos do 

disposto no Item 23.11 do presente EDITAL.  

12.1.3 Deverá ser apresentado, junto com os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO, o correspondente termo de compromisso de constituição de 

CONSÓRCIO, por instrumento público ou particular, subscrito pelos 

CONSORCIADOS, por meio de seus representantes legais, com indicação do 

respectivo líder, ou cópia do correspondente ato constitutivo do CONSÓRCIO, 

devidamente registrado, observado o disposto no art. 33, § 1º, da Lei Federal 

nº 8.666/93, bem como o disposto no item 24.2 do presente EDITAL;  

12.2 Não será permitida a participação de um mesmo LICITANTE como 

CONSORCIADO em mais de um CONSÓRCIO, ou como CONSORCIADO e 

individualmente em mais de uma PROPOSTA; 
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12.3 Somente se admitirá a participação de sociedades CONTROLADAS, 

CONTROLADORAS ou sob CONTROLE comum de um mesmo LICITANTE 

quando estiverem no mesmo CONSÓRCIO. 

12.4 No caso de CONSÓRCIO de empresas brasileiras e estrangeiras a 

liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, nos termos do art. 33, § 

1º, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

12.5 Não há limite de número mínimo ou máximo de CONSORCIADOS para 

cada CONSÓRCIO. 

12.6 O vencedor deverá promover, quando se tratar de CONSÓRCIO, antes 

da celebração do CONTRATO, a constituição da SPE, nos termos do art. 20, da 

Lei Federal n.º 8.987/95, e conforme as regras previstas neste EDITAL, 

observando, na composição de seu capital social, o estabelecido no CONTRATO 

e mantendo participações idênticas àquelas constantes do termo de compromisso 

de constituição de CONSÓRCIO, ou na cópia do correspondente ato constitutivo 

do CONSÓRCIO, devidamente registrado, apresentado na LICITAÇÃO. 

12.7 Não serão admitidas a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão 

dos CONSORCIADOS até a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, a partir 

do que deverão ser observadas as regras de transferência da CONCESSÃO e de 

transferência do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO. 

12.8 A desclassificação ou a inabilitação de qualquer CONSORCIADO 

acarretará a desclassificação ou a inabilitação automática do CONSÓRCIO da 

presente LICITAÇÃO. 

12.9 Os integrantes do CONSÓRCIO serão solidariamente responsáveis, 

perante o PODER PÚBLICO, por todos os atos praticados durante a LICITAÇÃO. 

 

13. ESTUDOS E MATERIAIS MERAMENTE REFERENCIAIS  

13.1 Os dados, estudos, materiais e informações publicados pelo 

Distrito Federal no sítio eletrônico [●], incluído o “Caderno 01 – Modelagem 

Técnica e Operacional” e o “Caderno 02 – Modelagem Econômica e 

Financeira”, elaborados pelo Distrito Federal ou por entidades por ele 

contratadas, possuem caráter meramente informativo e referencial, não 

integrando o presente EDITAL, objetivando facilitar a compreensão do 

objeto da CONCESSÃO. 

13.2 O Distrito Federal e as entidades promotoras e/ou elaboradoras 

dos materiais mencionados no subitem 13.1 não se responsabilizam pela 

sua correção, precisão ou suficiência, cabendo unicamente às 

LICITANTES a responsabilidade de promover a análise completa de todas 
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as condições e informações necessárias para apresentação das 

respectivas PROPOSTAS TÉCNICAS e COMERCIAIS. 

13.3 Em hipótese alguma os dados, estudos, materiais e informações 

publicados neste EDITAL poderão ser utilizados no futuro para fins de 

pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.  

14. ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

14.1 A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional 

aceitação de todos os termos e exigências deste EDITAL, sendo vedadas 

alegações posteriores de desconhecimento ou discordância de suas 

condições, bem como das normas regulamentares pertinentes. 

14.2 Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências 

para apresentação da GARANTIA DE PROPOSTA, da PROPOSTA 

TÉCNICA, da PROPOSTA ECONÔMICA e dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO serão consideradas de responsabilidade exclusiva das 

LICITANTES. 

14.3 A GARANTIA DE PROPOSTA, a PROPOSTA TÉCNICA, a 

PROPOSTA ECONÔMICA e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO que 

não atenderem aos requisitos estipulados neste EDITAL acarretarão a 

inabilitação ou desclassificação das LICITANTES, conforme o caso.  

15. VISITA TÉCNICA 

15.1 As LICITANTES interessadas poderão realizar as visitas técnicas 

que considerarem necessárias na ÁREA DA CONCESSÃO e nas 

instalações porventura existentes relacionadas aos SERVIÇOS, devendo 

encaminhar a sua solicitação para a realização das visitas até a data de 

XX/XX/2022. 

15.2 A visita técnica terá por finalidade permitir que as LICITANTES 

realizem, às suas expensas e sob sua responsabilidade, avaliação própria 

da natureza e dimensão dos trabalhos, materiais e equipamentos 

necessários à realização dos SERVIÇOS, bem como para a obtenção de 

quaisquer outros dados que julgarem necessários à preparação das suas 

PROPOSTAS TÉCNICAS e COMERCIAIS. 

15.3 A visita técnica à ÁREA DA CONCESSÃO deverá ser 

acompanhada por representantes do PODER CONCEDENTE.  

15.4 O LICITANTE deverá manifestar seu interesse e solicitar o seu 

agendamento diretamente com o PODER CONCEDENTE, mediante 
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requerimento por escrito a ser encaminhado para o endereço eletrônico [•], 

com a indicação de quais instalações têm interesse em visitar e número de 

visitantes, além da sua sugestão de datas para tal. 

15.5      Não é condição necessária para a participação nesta LICITAÇÃO 

a realização de visita técnica, todavia a COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

considerará que as PROPOSTAS TÉCNICAS e as PROPOSTAS 

COMERCIAIS apresentadas foram elaboradas com perfeito conhecimento 

da ÁREA DA CONCESSÃO, não podendo a LICITANTE VENCEDORA, em 

hipótese alguma, pleitear modificações nos preços, prazos, ou condições 

do CONTRATO, ou alegar qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer 

benefício, sob a invocação de insuficiência de dados ou informações sobre 

o objeto da LICITAÇÃO. 

16. CUSTO DAS LICITANTES 

16.1 Todas e quaisquer despesas e/ou custos incorridos pelas 

LICITANTES em razão da presente LICITAÇÃO correrão às suas 

expensas, sendo de sua exclusiva responsabilidade e risco, ficando o 

ESTADO isento de qualquer responsabilidade ou ressarcimento, 

independentemente do resultado da LICITAÇÃO. 

17. REPRESENTANTES CREDENCIADOS 

17.1 Cada LICITANTE deverá ter no mínimo 1 (um) e no máximo 2 (dois) 

Representantes Credenciados, regularmente designados para representar 

a LICITANTE no processo licitatório a ser realizado na B3. 

17.2 Ao(s) Representante(s) Credenciado(s) não será permitido intervir 

nem praticar atos perante a B3 durante a etapa de abertura e classificação 

das PROPOSTAS COMERCIAIS, salvo perante a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, tendo em vista que tal representação será exercida 

exclusivamente pelas PARTICIPANTES CREDENCIADAS. 

17.3 Para comprovação dos poderes de representação do(s) 

Representante(s) Credenciado(s) deverão ser apresentados os seguintes 

documentos no interior do VOLUME 1 – GARANTIA DE PROPOSTA: 

17.3.1 no caso de empresas brasileiras, mediante procuração que 

comprove poderes para praticar, em nome da LICITANTE, todos os 

atos referentes à LICITAÇÃO, conforme o modelo constante do 

ANEXO III – MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES, 

acompanhada dos documentos que comprovem os poderes do(s) 

outorgante(s), conforme última alteração arquivada no registro 
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empresarial ou cartório competente, aceita Certidão Simplificada 

emitida pela Junta Comercial da comarca da LICITANTE; 

17.3.2 no caso de empresa estrangeira, mediante procuração 

outorgada ao representante legal residente e domiciliado no Brasil 

que comprove poderes para praticar, em nome da LICITANTE, todos 

os atos referentes à LICITAÇÃO e com poderes expressos para 

receber citação e representar a LICITANTE administrativa e 

judicialmente, bem como fazer acordos e renunciar a direitos e, se for 

o caso, substabelecimento dos poderes apropriados para o(s) 

Representante(s) Credenciado(s), conforme o modelo constante  do 

ANEXO III – MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES, 

acompanhada de documentos que comprovem os poderes dos 

outorgantes, com a(s) assinatura(s) devidamente reconhecida(s) 

como verdadeira(s) por notário ou outra entidade de acordo com a 

legislação aplicável aos documentos, que deverá ser reconhecida 

pela representação consular brasileira do país de origem, 

devidamente traduzidos para o português por tradutor público 

juramentado e registrados em Cartório de Títulos e Documentos 

(conforme última alteração arquivada no registro empresarial, cartório 

competente ou exigência equivalente do país de origem), observadas, 

contudo, as regras do Decreto nº 8.660, de 29 de Janeiro de 2016 

(que promulga a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de 

Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros); e 

17.3.3 no caso de consórcio, mediante procuração outorgada pela 

empresa líder, o qual será acompanhado de Termo de Compromisso de 

Constituição de Consórcio, nos termos do art. 33, inciso I, da Lei Federal nº 

8.666/93, subscrito pelos consorciados, que comprovem os poderes de 

todos os signatários, conforme o caso.  

 

17.4 O(s) Representante(s) Credenciado(s) deverá(ão) firmar todas as 

declarações e documentos referidos neste EDITAL, promovendo o 

reconhecimento de firma de suas assinaturas, com exceção das PROPOSTAS 

TÉCNICA e ECONÔMICA. 

 

17.5 Cada Representante Credenciado somente poderá exercer a 

representação de uma única LICITANTE. 

 

18. PARTICIPANTES CREDENCIADAS 

 

18.1 Será obrigatória a representação das LICITANTES por 

PARTICIPANTES CREDENCIADAS, observado o disposto neste item. 
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18.2 O contrato de intermediação entre a PARTICIPANTE 

CREDENCIADA e a LICITANTE, que terá o conteúdo mínimo especificado 

no ANEXO VII – MANUAL DE PROCEDIMENTO DA B3, deverá ser 

apresentado juntamente com os documentos referidos no Item 19 deste 

EDITAL quando da apresentação da PROPOSTA, observado o regramento 

do MANUAL. 

 

18.3 As PARTICIPANTES CREDENCIADAS deverão representar as 

LICITANTES, junto à B3 na entrega de todos os VOLUMES requeridos 

neste EDITAL, observado o conteúdo de cada VOLUME. 

 

18.4 Cada PARTICIPANTE CREDENCIADA somente poderá exercer a 

representação de uma única LICITANTE e cada LICITANTE somente 

poderá estar representada e participar da LICITAÇÃO por meio de uma 

única PARTICIPANTE CREDENCIADA. 

 

19. REGRAS GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DAS GARANTIAS DE PROPOSTA, 

PROPOSTA ECONÔMICA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

19.1 Os VOLUMES deverão ser apresentados conforme detalhamento 

a seguir: 

19.1.1 Dentro de cada VOLUME, deverá constar uma mídia digital 

(pen drive) para cada via, contendo a cópia fiel de toda a documentação 

apresentada no respectivo invólucro físico, em arquivo no formato PDF 

não editável. 

19.1.2 A documentação de cada VOLUME deverá ser apresentada 

em (i) uma via original ou autenticada, salvo a GARANTIA de 

PROPOSTA, que deverá ser apresentada em sua forma original, assim 

considerados os seguros-garantia com certificação digital; e (ii) uma 

segunda via, em cópia simples, sendo que cada via deverá ser 

encadernada separadamente, rubricada e numerada sequencialmente e 

ainda conter, no início, um índice das matérias e das páginas 

correspondentes e ao final, um termo de encerramento, de modo a 

refletir o número exato de páginas, não sendo permitidas emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 

19.1.3 Sem prejuízo das assinaturas que deverão constar nos 

campos específicos, conforme modelos apresentados neste EDITAL, 
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todas as folhas de documentos deverão estar rubricadas, sempre pelo 

Representante Credenciado da LICITANTE. 

19.1.4 Todos os documentos apresentados na presente 

LICITAÇÃO deverão ser entregues em língua portuguesa, salvo quanto 

a expressões técnicas de uso corrente, digitados e impressos de forma 

legível. 

19.1.5 Documentos que possuam conteúdo manuscrito, 

ressalvados documentos oficiais e públicos que sejam apresentados 

desta forma, serão considerados rasurados.  

19.1.6 Os documentos de origem estrangeira apresentados em 

outras línguas deverão ser certificados pelo notário público do País de 

origem, certificados pelo Consulado Geral do Brasil do país de origem e 

acompanhados da respectiva tradução juramentada para a língua 

portuguesa realizada por tradutor juramentado matriculado em qualquer 

uma das Juntas Comerciais do Brasil, observado o quanto disposto no 

Decreto Federal nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, que promulga a 

Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de 

Documentos Públicos Estrangeiros, conforme o caso. As procurações 

de origem estrangeira, acompanhadas das respectivas traduções 

juramentadas, deverão ser registradas no Cartório de Títulos e 

Documentos. 

19.1.7 As empresas estrangeiras que participarem isoladamente ou 

por meio de consórcio, que não funcionem no Brasil, deverão apresentar 

a documentação exigida em conformidade com a legislação do país de 

origem, devendo, tanto quanto possível, apresentar documentos 

equivalentes àqueles exigidos das empresas brasileiras, observado o 

disposto no Item 11.1 deste EDITAL. 

19.1.8 Quando não houver documento equivalente ao exigido para 

empresas brasileiras, as sociedades estrangeiras deverão informar tal 

situação em declaração própria, sob as penas da lei. 

19.1.9 As sociedades estrangeiras deverão, como condição 

indispensável de participação nesta LICITAÇÃO, possuir representante 

residente no Brasil com mandato para representá-las em quaisquer atos 

relacionados à LICITAÇÃO, com poderes para, inclusive, receber 

citações e responder administrativa e judicialmente pelos atos praticados 

em nome de tais sociedades. 
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19.1.10 Devem ser apresentados única e exclusivamente os 

documentos exigidos neste EDITAL, evitando-se duplicidade ou inclusão 

de documentos dispensáveis ou não solicitados. 

19.1.11 É vedada a inclusão posterior de documento ou informação 

que deveria constar originariamente dos VOLUMES, sem prejuízo do 

exercício da prerrogativa legal da COMISSÃO DE LICITAÇÃO para 

promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, nos termos do item 25.2 deste EDITAL. 

19.2 A documentação a ser apresentada pelos LICITANTES na 

presente LICITAÇÃO constará dos seguintes Volumes: 

19.2.1 Volume I - GARANTIA DE PROPOSTA E DOCUMENTOS 

DE REPRESENTAÇÃO; 

19.2.2 Volume II - PROPOSTA TÉCNICA;  

19.2.3 Volume III - PROPOSTA ECONÔMICA; e 

19.2.4 Volume IV - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

19.3 Após a entrega dos volumes, não caberá ao LICITANTE desistir de 

sua proposta, sob pena de aplicação das penalidades descritas neste Edital e 

na legislação. 

19.4 Os Volumes listados no item 19.2 deverão ser entregues até a 

DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS à B3, situada na Rua Quinze de 

Novembro, 275 - Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01010-

901, por representante das PARTICIPANTES CREDENCIADAS, conforme 

disposto no MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3. 

 

19.5 Os envelopes deverão estar fechados, indevassáveis e, em sua 

parte externa, conforme o caso, contendo os seguintes dizeres: 

 
 

VOLUME 1 – GARANTIA DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE REPRESENTAÇÃO 

UTMB Asa Sul I UTMB Gama I UTMB PSul 

Concorrência Pública nº [•] _ Concessão administrativa dos serviços públicos de 

triagem, para fins de reciclagem, e de tratamento mecânico e biológico de resíduos 

domiciliares da coleta convencional de Brasília precedida da instalação de 3 (três) 
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Unidades de Tratamento Mecânicos Biológicos (UTMB), também conhecidas como 

Ecoparques, nas localidades de Asa Sul, Gama e Psul, no Distrito Federal. 

Razão Social ou denominação da LICITANTE 

 

VOLUME 2 – PROPOSTA TÉCNICA  

UTMB Asa Sul I UTMB Gama I UTMB PSul 

Concorrência Pública nº [•] _ Concessão administrativa dos serviços públicos de 

triagem, para fins de reciclagem, e de tratamento mecânico e biológico de resíduos 

domiciliares da coleta convencional de Brasília precedida da instalação de 3 (três) 

Unidades de Tratamento Mecânicos Biológicos (UTMB), também conhecidas como 

Ecoparques, nas localidades de Asa Sul, Gama e Psul, no Distrito Federal. 

Razão Social ou denominação da LICITANTE 

 

VOLUME 3 – PROPOSTA ECONÔMICA 

UTMB Asa Sul I UTMB Gama I UTMB PSul 

Concorrência Pública nº [•] _ Concessão administrativa dos serviços públicos de 

triagem, para fins de reciclagem, e de tratamento mecânico e biológico de resíduos 

domiciliares da coleta convencional de Brasília precedida da instalação de 3 (três) 

Unidades de Tratamento Mecânicos Biológicos (UTMB), também conhecidas como 

Ecoparques, nas localidades de Asa Sul, Gama e Psul, no Distrito Federal. 

Razão Social ou denominação da LICITANTE 

 

VOLUME 4 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

UTMB Asa Sul I UTMB Gama I UTMB PSul 

Concorrência Pública nº [•] _ Concessão administrativa dos serviços públicos de 

triagem, para fins de reciclagem, e de tratamento mecânico e biológico de resíduos 

domiciliares da coleta convencional de Brasília precedida da instalação de 3 (três) 

Unidades de Tratamento Mecânicos Biológicos (UTMB), também conhecidas como 

Ecoparques, nas localidades de Asa Sul, Gama e Psul, no Distrito Federal. 

Razão Social ou denominação da LICITANTE 
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19.6 Não serão admitidos no lugar dos Volumes I, II, III e IV, ou de seus 

conteúdos, documentos ou arquivos de qualquer espécie, enviados por internet, 

fac-símile, telegrama ou por outro meio não previsto neste EDITAL, tampouco em 

endereço e prazo distintos do especificado neste EDITAL. 

19.7 Quando da entrega dos VOLUMES as LICITANTES expressam pleno 

conhecimento de que: 

19.7.1 respondem pela veracidade e autenticidade das 

informações constantes dos documentos que apresentarem. 

19.7.2 autorizam a COMISSÃO DE LICITAÇÃO a proceder, em 

qualquer fase da LICITAÇÃO, às diligências que entender necessárias 

destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 

sendo vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente dos envelopes, ou que versem sobre 

modificações e complementações, sob alegação de insuficiência de 

dados ou informações, salvo as necessárias ao saneamento de falhas 

ou correções de caráter formal no curso do procedimento, e desde que 

realizadas no prazo estipulado pela comissão de licitação; e 

19.7.3 conhecem as condições e demais instalações existentes na 

ÁREA DA CONCESSÃO, bem como as características dos SERVIÇOS 

objeto da CONCESSÃO. 

19.8 Além dos documentos de representação indicados no item 19.2 e 

subitens, a LICITANTE deverá apresentar, no interior do VOLUME 1, as 

declarações a seguir na forma do modelo constante no ANEXO III – 

Modelos de Cartas e Declarações deste EDITAL: 

19.8.1 declaração de elaboração independente de proposta; e 

19.8.2 declaração de atendimento aos critérios de desempate 

previstos no art. 45, §2º, e art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/93. 

19.9 Caso a LICITANTE se sagre vencedora, deverá comprovar seu 

atendimento ao presente EDITAL mediante entrega de documentos em via 

única para análise da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em prazo a ser por ela 

estabelecido. 

19.10 Os documentos deverão ser apresentados em sua forma original, 

facultando-se ao interessado optar pela apresentação da respectiva cópia 

autenticada ou cópia simples, cabendo ao agente administrativo, mediante 

a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade do 

documento. 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ EDITAL E ANEXOS 

 

 129 

19.11 Caso o órgão ou entidade emitente da documentação de 

regularidade relativa à habilitação esteja em greve, comprovada pelo 

LICITANTE, será permitida a sua participação no certame sem a referida 

documentação, cuja apresentação à COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, no entanto, deverá ser realizada até 10 dias úteis após o 

término da greve e condicionará, para todos os efeitos, a celebração do 

CONTRATO. 

19.12 Os documentos emitidos pela internet prescindem de autenticação 

em cartório se a averiguação da sua validade puder ser feita por intermédio 

de consulta pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO aos endereços 

eletrônicos neles indicados. 

19.13 Todas as páginas dos documentos da PROPOSTA COMERCIAL e 

dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão estar rubricadas por 

representantes dos LICITANTES. 

19.14 Todos os documentos que constituem o EDITAL, as PROPOSTAS, 

o CONTRATO, os atestados, bem como todas as demais documentações 

a serem elaboradas e todas as correspondências e comunicações a serem 

trocadas, deverão ser apresentados em língua portuguesa, idioma oficial 

desta LICITAÇÃO. 

19.15 Ressalvadas as regras dos tratados celebrados pela República 

Federativa do Brasil, os documentos de origem estrangeira apresentados 

em outras línguas somente serão admitidos mediante a confirmação de 

autenticidade pela Representação Diplomática ou Consular do Brasil no 

país de origem do documento, e desde que devidamente traduzidos para o 

português por tradutor público juramentado. 

19.16 No caso de divergência entre o documento no idioma original e a 

sua tradução, prevalecerá o documento em Língua Portuguesa. 

19.17 Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles 

apresentados por extenso na documentação apresentada, prevalecerão os 

últimos. 

 

20. GARANTIA DE PROPOSTA 

20.1 Cada LICITANTE deverá, para cobertura das obrigações previstas 

no presente EDITAL, e nos termos do art. 31, inc. III, da Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, prestar GARANTIA DE PROPOSTA, no 

valor de R$ 39.581.539,54 (trinta e nove milhões, quinhentos e oitenta e 
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um mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), 

tendo como beneficiário o PODER CONCEDENTE. 

20.2 A GARANTIA DE PROPOSTA ofertada não poderá conter 

ressalvas ou condições que possam suscitar dúvidas quanto à sua 

exequibilidade. 

20.3 Os LICITANTES que não apresentarem a GARANTIA DE 

PROPOSTA nas condições estabelecidas neste EDITAL serão inabilitados 

e estarão impedidos de prosseguir na LICITAÇÃO. 

20.4 Para os LICITANTES organizados em CONSÓRCIO, a GARANTIA 

DE PROPOSTA deverá ser apresentada por um ou mais 

CONSORCIADOS, e deverá indicar, expressamente, o nome do 

CONSÓRCIO e de todos os CONSORCIADOS. 

20.5 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO analisará a regularidade 

e efetividade das GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas, observado 

o disposto neste EDITAL. 

20.6 O inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pelos 

LICITANTES decorrentes de sua participação na LICITAÇÃO dará causa à 

execução da GARANTIA DE PROPOSTA, mediante notificação prévia do 

LICITANTE, sem prejuízo das demais penalidades previstas no EDITAL ou 

na legislação aplicável. 

20.7 A GARANTIA DE PROPOSTA também responderá pelas multas, 

penalidades e indenizações devidas pelo LICITANTE ao PODER 

CONCEDENTE durante a LICITAÇÃO, inclusive no caso de recusa de 

celebração do CONTRATO pelo ADJUDICATÁRIO, não sendo excluída, 

em qualquer caso, a sua responsabilidade e obrigação de ressarcir 

eventuais perdas e danos que não sejam suportadas pela GARANTIA DE 

PROPOSTA. 

20.8 A GARANTIA DE PROPOSTA poderá ser apresentada mediante 

as seguintes modalidades: 

20.8.1 Caução em dinheiro, em moeda nacional (real); 

20.8.2 Caução em títulos da dívida pública federal, não gravados 

com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, nem adquiridos 

compulsoriamente; 

20.8.3 Seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora 

nacional ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, com a 
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apresentação da respectiva certidão vigente de regularidade da SUSEP; 

ou 

20.8.4 Fiança bancária, fornecida por instituição financeira nacional 

ou estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, com classificação de 

força financeira em escala nacional superior ou igual a "Aa2.br", "brAA" 

ou "A(bra)", conforme divulgado pelas  agências de risco Moody's, 

Standard & Poors ou Fitch, em favor do PODER CONCEDENTE. 

20.9 As GARANTIAS DE PROPOSTA somente serão aceitas com prazo de 

validade não inferior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da DATA DE ENTREGA 

DAS PROPOSTAS.  

20.10 No caso de caução em dinheiro, esta ficará retida, no máximo, pelo prazo 

acima mencionado. 

20.11 Se houver necessidade, caberá ao LICITANTE promover a renovação 

tempestiva da sua GARANTIA DE PROPOSTA, antes da sua expiração, devendo 

comunicar tal expediente à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

20.12 Nos casos em que a validade da GARANTIA DE PROPOSTA expirar 

antes da publicação do CONTRATO, a manutenção das condições de habilitação 

do LICITANTE ficará condicionada à regular renovação da respectiva 

 GARANTIA DE PROPOSTA ou a sua substituição por uma das demais 

modalidades previstas no presente EDITAL, às suas próprias expensas. 

20.13 As GARANTIAS DE PROPOSTA dos LICITANTES serão liberadas em 

até 15 (quinze) dias após a DATA DE PUBLICAÇÃO: 

20.13.1 do CONTRATO, em se tratando do LICITANTE vencedor do 

certame; 

20.13.2 da ADJUDICAÇÃO do objeto da LICITAÇÃO, em se tratando dos 

demais LICITANTES; ou  

20.13.3 da revogação ou anulação da LICITAÇÃO para todos os 

LICITANTES.  

20.14 A Caução em dinheiro deverá ser feita em moeda nacional (real), 

mediante depósito na conta corrente: Banco de Brasília - BRB Domicílio 

Bancário, CNPJ n.º 00.394.684/0001-53 (Secretaria de Estado de Economia), 

Conta Corrente nº 800.482-8, Agência 100 - Banco 070, ou outra conta indicada 

pela Comissão Especial de Licitação, consistindo o comprovante de depósito 

na prova de sua realização. 

20.15 Para GARANTIA DE PROPOSTA apresentada na modalidade caução 

em títulos da dívida pública federal, serão admitidos os seguintes títulos: 
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20.15.1 Tesouro Prefixado; 

20.15.2 Tesouro Selic;  

20.15.3 Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais; 

20.15.4 Tesouro IPCA;  

20.15.5 Tesouro Prefixado com Juros Semestrais.  

20.16 As GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas nas modalidades seguro-

garantia e fiança bancária deverão ser apresentadas com o seu valor 

expresso em reais (R$), contendo a assinatura dos administradores da entidade 

emitente, com a comprovação dos respectivos poderes de representação. 

20.17 As GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas na modalidade seguro-

garantia deverão seguir o disposto na Circular SUSEP n.º 477/2013, ou outras 

normas emitidas pela mesma Superintendência que venham a regulamentar a 

matéria. 

20.18 No caso de GARANTIA DE PROPOSTA prestada mediante dois ou mais 

seguros-garantia, as apólices deverão registrar expressamente a sua 

complementariedade.  

20.19 Caso a LICITANTE retire sua PROPOSTA COMERCIAL durante seu 

período de validade será aplicada multa correspondente ao valor integral da 

GARANTIA DA PROPOSTA.  

20.20 É vedada qualquer modificação nos termos e condições da GARANTIA 

DE PROPOSTA após a sua apresentação sem prévia anuência do ESTADO. 

20.21 A GARANTIA DE PROPOSTA não poderá conter cláusula excludente de 

quaisquer responsabilidades contraídas pela LICITANTE relativamente à 

participação na LICITAÇÃO nos termos do EDITAL. 

20.22 Se a LICITANTE participar isoladamente, a GARANTIA DE PROPOSTA 

deverá ser prestada em nome próprio. Em caso de consórcio, a GARANTIA DE 

PROPOSTA poderá ser prestada por uma única consorciada ou dividida pelas 

diferentes consorciadas, em modalidades distintas, desde que a soma atinja o 

valor estabelecido e que conste a denominação do consórcio, a indicação das 

consorciadas e da líder (razão social e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), 

com suas porcentagens de participação. 
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21. ASSUNÇÃO DE RISCOS 

 

21.1. As definições sobre os riscos a serem assumidos pela 

CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE estão 

discriminadas no ANEXO IX deste EDITAL.  

 

21.2. Ao apresentar a PROPOSTA, a LICITANTE assume que:  

 

21.2.1. Tem pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por 

ela assumidos no CONTRATO de CONCESSÃO;  

 

21.2.2. Levou em consideração os riscos na formulação de suas 

PROPOSTAS TÉCNICA e ECONÔMICA e posterior assinatura do 

CONTRATO, se vencedora; e  

 

21.2.3. Eventuais outros fatos e circunstâncias que venham a ocorrer e 

não estejam definidas textualmente na Matriz de Riscos do ANEXO IX 

serão consideradas como risco da CONCESSIONÁRIA.  

 

 

22. PROPOSTA TÉCNICA 

22.2 Caberá a cada LICITANTE realizar, por sua própria conta e risco, 

investigações, levantamentos e estudos, bem como desenvolver projetos 

para permitir a apresentação de sua PROPOSTA TÉCNICA, em 

conformidade com as diretrizes constantes no ANEXO IV – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

22.3 A PROPOSTA TECNICA será apresentada no VOLUME 2, em sua 

forma original digitada em linguagem clara e objetiva, observados o ANEXO 

V – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS, deste EDITAL, sem erros ou rasuras, devendo ser assinada 

pelo responsável legal da LICITANTE ou pessoa legalmente habilitada a 

fazê-lo em nome desta.  

22.4 A LICITANTE deverá, com o objetivo de facilitar os trabalhos da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, entregar, também, uma mídia 

eletrônica contendo a PROPOSTA TÉCNICA digitalizada na forma de 

arquivo de leitura compatível com softwares de uso comum no mercado e 

com o mesmo conteúdo da proposta entregue em meio físico.  
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22.5 Por meio do VOLUME 2, cada LICITANTE deverá demonstrar que 

possui qualificação técnica para a execução do objeto da CONCESSÃO e 

expor a metodologia técnica, organização, tecnologias, recursos materiais 

e humanos que vislumbra para a execução do escopo ora licitado. 

22.6 Para elaboração de sua PROPOSTA TÉCNICA, a LICITANTE 

deverá considerar todas as disposições e especificações do EDITAL e DO 

ANEXO V - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS, bem como dos demais ANEXOS do EDITAL, sendo, 

todavia, de sua inteira responsabilidade a realização de estudos 

complementares que, a seu critério, considere necessários à elaboração 

de sua PROPOSTA TÉCNICA, sendo desclassificadas as LICITANTES 

cujas PROPOSTAS TÉCNICAS não estejam de acordo com o quanto 

estabelecido neste EDITAL e nos referidos ANEXOS.  

22.7 O prazo de validade das PROPOSTAS TÉCNICAS deverá ser de 

180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE RECEBIMENTO DOS 

VOLUMES. 

 

23. PROPOSTA ECONÔMICA  

23.1 Caberá a cada LICITANTE realizar, por sua própria conta e risco, 

investigações, levantamentos e estudos, bem como desenvolver projetos 

para permitir a apresentação de sua PROPOSTA ECONÔMICA. 

23.2 A PROPOSTA ECONÔMICA será apresentada no VOLUME 3, em 

sua forma original digitada em linguagem clara e objetiva, nos exatos 

termos do modelo constante do ANEXO V – DIRETRIZES PARA 

ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, sem erros ou 

rasuras, devendo ser assinada pelo responsável legal da LICITANTE ou 

pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome desta. 

23.3 A PROPOSTA ECONÔMICA da LICITANTE deverá conter a 

indicação do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, e deverá considerar, e 

observará os seguintes itens: 

23.3.1 os investimentos, tributos, custos e despesas (incluindo, 

mas não se limitando às financeiras) necessários para a execução do 

OBJETO da CONCESSÃO; 

23.3.2 os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em 

virtude da execução do OBJETO da CONCESSÃO; 
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23.3.3 o prazo da CONCESSÃO; 

23.3.4 os BENS REVERSÍVEIS, nos termos das condições fixadas 

no CONTRATO;  

23.3.5 as demais obrigações deste EDITAL, do CONTRATO, da 

MATRIZ DE RISCO e dos respectivos ANEXOS. 

23.4 A PROPOSTA ECONÔMICA com valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

superior a R$ 3.958.153.954 (três bilhões, novecentos e cinquenta e oito 

milhões cento e cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e quatro reais) 

será automaticamente desclassificada.  

23.5 Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e seus 

respectivos extensos, prevalecerão estes últimos. 

23.6 Não poderá ser incluído na PROPOSTA ECONÔMICA o plano de 

negócios desenvolvido pela LICITANTE para a prestação dos SERVIÇOS 

e formulação de sua PROPOSTA ECONÔMICA, sob pena de 

desclassificação da LICITANTE e aplicação de multa no valor da 

GARANTIA DE PROPOSTA, com sua consequente execução.  

23.7 O prazo de validade das PROPOSTAS ECONÔMICAS deverá ser 

de 180 (cento e oitenta) dias contados da DATA DE RECEBIMENTO DOS 

VOLUMES. 

23.8 Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas ou 

vantagens não previstas no presente EDITAL, nem preços ou vantagens 

baseadas nas PROPOSTAS ECONÔMICAS de quaisquer dos demais 

LICITANTES.   

24. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Disposições Gerais 

24.1 As LICITANTES estão obrigadas a satisfazer as exigências 

relativas à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 

técnica, qualificação econômico-financeira e de cumprimento ao disposto 

no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, conforme disposto no art. 

27 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e no presente EDITAL. 
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24.2 As certidões exigidas para habilitação das LICITANTES emitidas 

sem indicação do prazo de validade serão consideradas válidas pelo prazo 

de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão. 

24.3 Serão admitidas certidões obtidas pela internet, desde que tenham 

sido emitidas por sites oficiais e que o documento contenha a indicação do 

site em que poderá ser verificada a autenticidade da informação. 

24.4 Será inabilitada a LICITANTE que deixar de apresentar quaisquer 

dos documentos exigidos ou não atender a quaisquer das condições 

relativas à habilitação, previstas neste EDITAL. 

Habilitação Jurídica 

24.5 A habilitação jurídica da LICITANTE se comprovará mediante: 

24.5.1 no caso de empresa individual, apresentação do registro 

comercial da LICITANTE; 

24.5.2 em se tratando de sociedades empresárias, apresentação 

do ato constitutivo, estatuto ou contrato social da LICITANTE que estiver 

em vigor, acompanhada de prova dos administradores em exercício, ou 

o respectivo instrumento de consolidação estatutária ou contratual em 

vigor com as posteriores alterações, se houver, devidamente registrados 

no órgão de registro do comércio do local de sua sede, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos comprobatórios de 

eleição da diretoria em exercício; 

24.5.3 no caso de sociedades simples, apresentação da inscrição 

do ato constitutivo da LICITANTE e todas as suas alterações 

subsequentes em vigor, devidamente inscritos no Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de documento que 

demonstre a diretoria em exercício; 

24.5.4 apresentação de Decreto de autorização e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, em 

se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, que não esteja reunida em consórcio com empresa nacional, ou 

ainda número do registro no DUNS ou TIN, conforme descrito no Item 

11.1.  

24.6 Quando a LICITANTE for instituição financeira, deverá apresentar 

a comprovação da autorização de funcionamento como instituição 

financeira, emitida pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 
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24.7 Em se tratando de entidade aberta ou fechada de previdência 

complementar, deverá apresentar comprovante de autorização expressa e 

específica quanto à constituição e funcionamento da entidade de 

previdência complementar, concedida pela Secretaria de Previdência 

Complementar. 

24.8 No caso de fundo de investimento, esse deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

24.8.1 ato constitutivo com última alteração arquivada perante 

órgão competente; 

24.8.2 prova de contratação de gestor, se houver, bem como de 

eleição do administrador em exercício; 

24.8.3 comprovante de registro do fundo de investimento na 

Comissão de Valores Mobiliários; 

24.8.4 regulamento do fundo de investimento (e suas posteriores 

alterações, se houver), devidamente registrado no Cartório de Títulos e 

Documentos ou na CVM, nos termos do Ofício-Circular CVM/SIN 12/19; 

24.8.5 comprovação de que o fundo de investimento está 

devidamente autorizado pela assembleia de cotistas a participar da 

LICITAÇÃO e que o seu administrador pode representá-lo em todos os 

atos e para todos os efeitos da LICITAÇÃO, assumindo em nome do 

fundo de investimentos todas as obrigações e direitos que dela 

decorrem; 

24.8.6 comprovante de qualificação do administrador e, se houver, 

do gestor do fundo de investimento, perante a Comissão de Valores 

Mobiliários. 

24.9 No caso de consórcio, a LICITANTE deverá apresentar instrumento 

de constituição de consórcio ou de Compromisso de Constituição de SPE, 

subscrito pelos consorciados, na forma do item 24.2 e seguintes deste 

EDITAL. 

Regularidade Fiscal e Trabalhista 

24.10 A regularidade fiscal da LICITANTE se comprovará mediante: 

24.10.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/ME; 
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24.10.2 prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, 

pertinente ao seu ramo de atividade ou, no caso de a LICITANTE não 

estar inscrita, declaração própria dessa situação, sob as penas da lei. 

24.10.3 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 

mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de 

negativa, de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da 

União, que abranja os tributos administrados pela RFB, a Dívida Ativa 

da União administrada pela PGFN e as contribuições sociais previstas 

nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212, de 24 de 

julho de 1991; 

24.10.4 prova de regularidade com a Fazenda do Estado relativa ao 

domicílio ou sede da LICITANTE, mediante a apresentação da certidão 

negativa, ou positiva com efeito de negativa, de débitos de tributos 

estaduais, ou, no caso de a LICITANTE não estar inscrita, comprovação 

desta situação, conforme item 23.10.2; 

24.10.5 prova de regularidade com a Fazenda Municipal quanto aos 

tributos mobiliários, relativa ao domicílio ou sede da LICITANTE, 

mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de 

negativa ou, no caso de a LICITANTE não estar inscrita, comprovação 

desta situação; 

24.10.6 prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, mediante a apresentação de certidão de 

regularidade emitida pela Caixa Econômica Federal, negativa ou positiva 

com efeito de negativa; 

24.10.7 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT, ou positiva com efeito de negativa, instituída pela 

Lei nº 12.440/2011. 

Qualificação Técnica 

24.11 A qualificação técnica da LICITANTE se comprovará mediante a 

apresentação de atestados, especificados na forma dos itens a seguir: 

24.11.1 Certidão atualizada de registro da(s) empresa(s) e de seus 

responsáveis técnicos no CREA - Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Estado sede da LICITANTE, caso alguma das 

consorciadas seja empresa do ramo de engenharia sujeita à fiscalização 
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do CREA sendo que, em caso de consórcio, essa condição deverá ser 

cumprida pelas empresas sujeitas a registro no CREA. 

24.11.2 Declaração formal do representante legal da LICITANTE, 

indicando profissional de nível superior que comprove, mediante 

apresentação de acervos do respectivo Conselho Regional de Classe 

Profissional, a que pertence, que executou serviços pertinentes ao 

objeto licitado e que atuará como Responsável Técnico para responder 

tecnicamente pelos serviços contratados. 

24.11.3 Caso o profissional detentor da CERTIDÃO DE ACERVO 

TÉCNICO não conste na relação de responsáveis técnicos junto ao 

Conselho Regional de Classe Profissional, o acervo do profissional será 

aceito, desde que ele demonstre a comprovação do vínculo com a 

empresa, por meio de um dos seguintes documentos: 

24.11.3.1 Se empregado, comprovando-se o vínculo 

empregatício por meio de cópia da “ficha ou livro de registro de 

empregados” ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS. 

24.11.3.2 Se sócio, comprovando-se a participação societária 

por meio de cópia do Contrato Social. 

24.11.3.3 Se prestador de serviço, comprovando o vínculo do 

profissional por meio de cópia do Contrato de Regime de Prestação 

de Serviço. 

24.11.4 Atestado(s) emitido(s) por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, em nome da empresa, comprovando a execução dos 

serviços de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ou 

superiores aos que têm maior relevância técnica e valor significativo do 

objeto licitado. 

24.11.5 Para efeito de execução de serviços de características 

semelhantes ao do objeto da CONCESSÃO referido no item 23.11.4 

anterior, são considerados, os seguintes serviços: 

24.11.5.1 Operação de triagem mecanizada de resíduos 

sólidos, com capacidade mínima de 7.500 (sete mil e quinhentas) 

toneladas/mês, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses;  

24.11.5.2 Operação de unidades de tratamento ou de 

destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos 
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urbanos com capacidade mínima de 400 toneladas/dia, pelo prazo 

mínimo de 6 (seis) meses; e 

24.11.5.3 Operação de unidade de tratamento biológico por 

biodigestão anaeróbia com capacidade mínima de 200t/dia pelo prazo 

mínimo de 6 meses. 

24.11.6 As unidades de operação acima poderão estar instaladas no 

Brasil ou no Exterior, desde que seja possível a comprovação de sua 

vinculação com o proponente. 

24.11.7 O(s) atestado(s) exigido(s) no item 23.11.4 deverá(ão) 

conter as informações necessárias à demonstração da experiência 

requerida, trazendo a descrição clara, minimamente, das seguintes 

informações: 

24.11.7.1 Objeto; 

24.11.7.2 Características dos empreendimentos, atividades e 

serviços atestados; 

24.11.7.3 Valor total do empreendimento e percentual de 

participação da LICITANTE no consórcio ou Sociedade de Propósito 

Específico; 

24.11.7.4 Datas de início e de término, quando aplicável, da 

realização das atividades e serviços; 

24.11.7.5 Datas de início e término, quando aplicável, da 

participação da LICITANTE no consórcio, quando o atestado tiver sido 

emitido em nome de consórcio; 

24.11.7.6 Local da realização das atividades e serviços;  

24.11.7.7 Denominação social do emitente; 

24.11.7.8 Nome e identificação do signatário. 

 

24.12 As informações acima poderão ser complementadas por meio da 

apresentação dos contratos pertinentes e anexos, podendo a conformidade 

dos atestados ser confirmada por meio de diligências da COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO. 
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24.13 Deverão ser apresentados nome e identificação de representante 

do emitente dos atestados, com informações atualizadas de seus telefones, 

endereço e e-mail, para eventual diligência da COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

sobre a conformidade dos atestados. 

24.14 A desconformidade dos atestados ou a não confirmação de seu 

conteúdo após as diligências pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO implicará a 

inabilitação da LICITANTE, sem prejuízo de outras sanções cabíveis em 

virtude de falsidade das informações prestadas. 

24.15 No caso de alterações societárias e nos casos de fusão, 

incorporação ou desmembramento de sociedades, somente serão 

considerados os atestados em que, inequívoca e documentalmente, se 

comprove a transferência definitiva de acervo técnico. 

24.16 Observadas as condições anteriores, é permitido apresentar 

atestados em nome de sociedades AFILIADAS, devendo a LICITANTE, 

neste caso, apresentar o quadro de acionistas ou de sócios, de modo a 

comprovar o vínculo existente entre a LICITANTE e a titular do atestado. 

24.17 No caso de participação de LICITANTES organizadas em 

CONSÓRCIO: 

24.17.1 será permitido o somatório de atestados entre as 

CONSORCIADAS para a comprovação do montante referente à 

experiência prevista no subitem 23.11.5, desde que as 

CONSORCIADAS titulares da atestação detenham, cada qual, pelo 

menos 30% de participação no CONSÓRCIO; 

24.17.2 cada CONSORCIADA poderá se valer integralmente do 

quantitativo a que faz jus, nos termos das regras previstas no item 

23.11.5, desde que observado o mínimo de 30% de participação no 

CONSÓRCIO. 

Qualificação Econômico-Financeira 

24.18 Os documentos relativos à qualificação econômico-

financeira da LICITANTE serão constituídos por: 

24.18.1 Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de 

falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida 

pelo distribuidor da comarca onde a sociedade for sediada, com data de, 

no máximo, 90 (noventa) dias anteriores à DATA DE RECEBIMENTO 

DOS VOLUMES. 
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24.18.1.1 Em caso de a certidão apresentada ser positiva para 

recuperação judicial, será necessária a comprovação de que o plano de 

recuperação judicial foi devidamente homologado pelo juízo competente, 

conforme art. 58 da Lei Federal nº 11.101/2005, ou da homologação de 

plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. 

24.18.1.2 Nas comarcas em que a gestão da distribuição de feitos em 

todas as comarcas do foro da sede não é feita de forma centralizada, as 

LICITANTES deverão apresentar, juntamente com as certidões 

negativas exigidas, declaração emitida pelo foro de sua sede, indicando 

quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que controlam a distribuição 

de falências, concordatas e recuperações judiciais. 

24.18.2 Quando a LICITANTE for uma entidade aberta ou fechada 

de previdência complementar, deverá apresentar, adicionalmente, 

declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se 

encontram sob liquidação ou intervenção da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP) do Ministério da Fazenda ou 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) do 

Ministério da Previdência Social; 

24.18.3 Quando a LICITANTE for um fundo de investimento, deverá 

apresentar, adicionalmente, certidão negativa ou positiva com efeitos de 

negativa de falência da administradora e gestora do fundo, expedida 

pelo(s) cartório(s) de distribuição da sede das mesmas, com data, no 

máximo, 90 (noventa) dias anteriores à DATA DE RECEBIMENTO DOS 

VOLUMES ou, caso positiva, a comprovação de homologação de plano 

de recuperação, conforme item 23.18.1.1.  

24.19 A LICITANTE e, no caso de consórcio, cada um dos seus 

membros, proporcionalmente à sua participação no consórcio, deverá 

declarar que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros 

suficientes, como financiamento, para cumprir as obrigações de aporte 

de recursos próprios e de terceiros necessários à consecução do objeto 

desta CONCESSÃO, nos termos do ANEXO III – MODELOS DE 

CARTAS E DECLARAÇÕES. 

Declarações 

24.20 As LICITANTES deverão, ainda, apresentar as seguintes 

declarações, conforme os respectivos modelos constantes do ANEXO III – 

MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES deste EDITAL: 
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24.20.1 Declaração de que se encontra em situação regular perante 

o Ministério do Trabalho, na observância das vedações estabelecidas no 

art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, quais sejam, proibição de 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de catorze anos; 

24.20.2 Declaração de pleno atendimento aos requisitos exigidos 

nos documentos de habilitação; 

24.20.3 Declaração de que tomou conhecimento de todas as 

informações e condições locais para o cumprimento das obrigações, 

objeto desta LICITAÇÃO; e 

24.20.4 Declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em 

participar da LICITACÃO. 

25. PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 

25.1 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser comprovados 

individualmente por cada uma das consorciadas integrantes da 

LICITANTE, sendo certo que, em relação às exigências de qualificação 

técnica, elas poderão ser atendidas por qualquer das consorciadas ou 

ainda somadas entre elas, observadas a sua totalidade e as condições 

previstas no capítulo específico. 

25.2 A LICITANTE em CONSÓRCIO deverá apresentar, nos 

documentos relativos à habilitação jurídica, instrumento de constituição de 

consórcio ou de compromisso de constituição de SPE, subscrito pelos 

consorciados, contemplando: 

25.2.1 a denominação do consórcio; 

25.2.2 os objetivos do consórcio, restritos à participação na 

LICITAÇÃO; 

25.2.3 regular a participação de cada uma das consorciadas na 

execução dos serviços; 

25.2.4 a indicação da porcentagem de participação das 

consorciadas no consórcio; 

25.2.5 a indicação da líder do consórcio; 
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25.2.6 a outorga de amplos poderes à líder do consórcio para 

representar as consorciadas, ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente, em todos os atos relativos à LICITAÇÃO, podendo 

assumir obrigações em nome do consórcio; 

25.2.7 declaração de responsabilidade solidária das consorciadas 

pelos atos praticados na LICITAÇÃO; e 

25.2.8 compromisso de que, caso venha a ser vencedor da 

LICITAÇÃO, suas consorciadas constituirão sociedade de propósito 

específico, segundo as leis brasileiras, na forma de sociedade anônima, 

com sede em Brasília-DF. 

25.3 A inabilitação de qualquer consorciada acarretará, 

automaticamente, a inabilitação do consórcio da presente LICITAÇÃO. 

25.4 No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a 

liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

25.5 Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada, a exclusão 

ou a alteração da participação de qualquer consorciada, desde a 

apresentação dos VOLUMES até a assinatura do CONTRATO.  

25.6 Após a assinatura do CONTRATO, a transferência do controle 

acionário da CONCESSIONÁRIA ou a transferência da concessão 

dependerá de prévia anuência do PODER CONCEDENTE, conforme art. 

27 da Lei Federal n.º 8.987/95.  

 

26. DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

26.1 A LICITAÇÃO será julgada pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, cabendo-

lhe conduzir os trabalhos necessários à realização da LICITAÇÃO com o 

apoio da B3 e de outros agentes públicos pertencentes aos quadros do 

Governo do Distrito Federal. 

26.2 Além das prerrogativas que decorrem implicitamente da sua função legal, 

a COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá: 

26.2.1 solicitar às LICITANTES, a qualquer momento, 

esclarecimentos sobre os documentos por elas apresentados;  

26.2.2 adotar critérios de saneamento de falhas de caráter formal e 

complementação de insuficiências no curso da LICITAÇÃO; 
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26.2.3 promover diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução da LICITAÇÃO, vedada a inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente nos 

documentos apresentados pela LICITANTE;  

26.2.4 prorrogar os prazos de que trata o EDITAL justificadamente 

em caso de interesse público, caso fortuito ou força maior, sem que caiba 

às LICITANTES direito à indenização ou reembolso de custos e 

despesas de qualquer título;  

26.2.5 alterar as datas ou as pautas das sessões, antecipá-las ou 

mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, 

obedecidas as normas legais aplicáveis; e 

26.2.6 na hipótese de alteração que afete de forma inequívoca a 

elaboração das PROPOSTAS TÉCNICAS ou COMERCIAIS, modificar a 

DATA PARA RECEBIMENTO DOS VOLUMES, bem como a data da 

Sessão Pública da LICITAÇÃO, prorrogando-se ou reabrindo-se o prazo 

inicialmente estabelecido, na forma do art. 21, §4º, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

27. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE EVENTOS DA LICITAÇÃO 

27.1 O desenvolvimento das etapas da LICITAÇÃO observará a ordem de 

eventos e, preferencialmente, o cronograma indicado na tabela a seguir: 

 EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO DATA 

1 Publicação do EDITAL  

2 
Disponibilização do MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS DA B3 
 

3 Prazo final para agendar visita técnica  

4 
Termo final para apresentação de Pedido 

de Esclarecimentos 
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5 Prazo final para realizar visita técnica  

6 
Prazo final para respostas aos 

esclarecimentos 
 

7 
Termo final do prazo para NÃO-LICITANTE 

impugnar o EDITAL 
 

8 
Termo final do prazo para LICITANTE 

impugnar EDITAL 
 

9 
Termo final para resultado do julgamento 

de impugnações para NÃO-LICITANTE  
 

10 
Termo final para resultado do julgamento 

de impugnações para LICITANTE 
 

11 

Recebimento, pela B3 e pela COMISSÃO 

DE LICITAÇÃO dos volumes de GARANTIA 

DA PROPOSTA; (ii) PROPOSTA 

COMERCIAL; e (iii) DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

12 
Divulgação do resultado da análise das 

GARANTIAS DA PROPOSTA. 
 

13 
Sessão Pública para abertura do VOLUME 

2.  
03/03/2022 

14 

Sessão Pública para abertura do VOLUME 

3, ato contínuo à proclamação das 

LICITANTES VENCEDORAS 

03/03/2022 

15 
Publicação da Ata de Julgamento da 

LICITAÇÃO  
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16 Abertura de Prazo Recursal Único   

17 
Finalização do prazo para vistas e 

interposição de recursos. 
 

18 Publicação do julgamento dos recursos.  

19 

Adjudicação do objeto da LICITAÇÃO à 

LICITANTE VENCEDORA e homologação 

do Resultado da LICITAÇÃO pelo ESTADO. 

 

2

0 

Prazo final de comprovação de 

atendimento, pela LICITANTE 

VENCEDORA, das condições prévias à 

assinatura do CONTRATO, conforme 

indicado CAPÍTULO VI do EDITAL. 

 

21 
Data prevista para assinatura do 

CONTRATO. 
 

27.2 Eventuais modificações de datas serão divulgadas no sítio 

eletrônico www.(...) 

 

28. ABERTURA E ANÁLISE DOS VOLUMES 1 

28.1 Na DATA DE RECEBIMENTO DE VOLUMES deverão ser 

entregues na sede da B3, situada na Rua Quinze de Novembro, 275 - 

Centro Histórico de São Paulo, São Paulo - SP, 01010-901, no dia [*] 

das 09h às 17h, o VOLUME 1 – GARANTIA DE PROPOSTA e 

Documentos de Representação, o VOLUME 2 – PROPOSTA 

TÉCNICA, o VOLUME 3 – PROPOSTA ECONÔMICA e o VOLUME 4 

– DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de cada LICITANTE. 

28.2 Em seguida serão rubricados, ainda fechados, todos os invólucros 

dos VOLUMES das LICITANTES pelos membros da COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes. 

http://www.(...)/
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28.3 Em momento posterior, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO promoverá 

a abertura do VOLUME 1, contendo as GARANTIAS DE PROPOSTA e 

documentos de representação, quando então será verificado o atendimento 

ao disposto no item 15 deste EDITAL. 

27.4    A COMISSÃO DE LICITAÇÃO analisará a regularidade e efetividade 

das GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas e decidirá a respeito da 

aptidão das LICITANTES. 

27.5. A decisão de aceitação ou não dos documentos constantes dos 

VOLUMES 1 apresentados será publicada no portal [•], nos termos do 

cronograma, correndo-se dessa data o prazo para vistas e interposição de 

eventuais recursos, nos termos do Item 41 do EDITAL. 

 

29. ABERTURA, EXAME E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

TÉCNICAS  

29.1 Na data prevista no cronograma, serão abertos os VOLUMES 2, 

contendo as PROPOSTAS TÉCNICAS das LICITANTES que tiveram 

seu VOLUME 1 aceito, procedendo-se, ao exame do Diretor da Sessão 

Pública, em nome da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a leitura e 

classificação das PROPOSTAS TÉCNICAS neles contidas, conforme 

as regras do ANEXO V – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS. 

 

30. ABERTURA, EXAME E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

COMERCIAIS E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

30.1 Na data prevista no cronograma, serão abertos os VOLUMES 3, 

contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS das LICITANTES que 

tiveram seus VOLUMES 1 e 2 aceitos, procedendo-se ao seu exame 

pelo Presidente, em nome da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, leitura e 

classificação das PROPOSTAS ECONÔMICAS neles contidas, 

conforme as regras a seguir expostas. 

30.2 Serão desclassificadas as PROPOSTAS ECONÔMICAS: 

30.2.1 apresentadas em desacordo com o modelo constante do 

ANEXO VIII – MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA deste EDITAL 

ou que não contiverem todos os documentos exigidos pelo EDITAL; 
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30.2.2 que contiverem rasura, borrão, entrelinha ou linguagem que 

dificulte a exata compreensão do enunciado; 

30.2.3 que contiverem emendas, ressalvas ou omissões; 

30.2.4 que implicarem oferta submetida a condição ou termo não 

previstos neste EDITAL; 

30.2.5 que não contenham o valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

ofertada pelo LICITANTE;  

30.2.6 cujo valor da CONTRAPRESTAÇÃO seja superior ao 

estabelecido no Item 22.4; 

30.2.7 cujos documentos não estiverem assinados por pessoa 

habilitada ou estiverem desacompanhadas dos documentos 

comprobatórios dos poderes para assinatura e/ou representação; ou 

30.2.8 que contiverem outros vícios capazes de comprometer a sua 

validade. 

30.3 As LICITANTES classificadas serão aquelas cuja proposta atenda 

à totalidade das exigências estabelecidas na legislação vigente aplicável e 

aos termos previstos neste EDITAL. 

30.4 No caso de haver proposta de apenas uma LICITANTE 

classificada, esta será considerada apta para a fase de habilitação, caso 

sua PROPOSTA ECONÔMICA atenda às exigências deste EDITAL. 

30.5 Analisadas as PROPOSTAS ECONÔMICAS, o Diretor da Sessão 

Pública as classificará em ordem decrescente de valor proposto, sendo, 

portanto, a primeira colocada a PROPOSTA ECONÔMICA com menor 

valor da CONTRAPRESTAÇÃO. 

30.6 Classificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS, caso existam 

PROPOSTAS COMERCIAIS com valor até 20% (vinte por cento), inclusive, maior 

ao valor proposto na PROPOSTA COMERCIAL inicialmente classificada em 

primeiro lugar, será processada etapa de lances viva-voz entre estas 

LICITANTES. 

30.7 Caso seja aberta a etapa de lances viva-voz e não haja apresentação de 

lances, a PROPOSTA COMERCIAL inicialmente classificada em primeiro lugar 

será declarada a proposta mais bem classificada. 

30.8      Os lances em viva-voz deverão atender os seguintes requisitos para 

serem considerados válidos: 
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30.8.1 cada lance deverá diminuir o valor da PROPOSTA COMERCIAL 

de menor valor no momento da apresentação do lance, não sendo admitidos 

LANCES INTERMEDIÁRIOS; e 

30.8.2 respeitar o valor mínimo de variação a ser definido pelo DIRETOR 

DA SESSÃO, conforme decisão da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, variação esta 

que terá como referência a maior PROPOSTA COMERCIAL dada até o 

momento. 

30.9 O tempo máximo entre os lances será de 10 (dez) minutos. 

30.10 Se nenhuma LICITANTE apregoar nova proposta no prazo assinalado 

pelo DIRETOR DA SESSÃO para a oferta de novos lances, será declarada 

proposta vencedora da LICITAÇÃO o melhor lance ofertado até então. 

30.11  Ao final da etapa de lances viva-voz, caso realizada, o DIRETOR DA 

SESSÃO anunciará a ordem de classificação final das LICITANTES, em ordem 

decrescente de valor de menor CONTRAPRESTAÇÃO por tonelada. 

30.12 Imediatamente após o término da etapa de lances em viva-voz, as 

LICITANTES que participaram da referida disputa deverão ratificar os seus lances 

finais mediante a assinatura de termo de ratificação emitido pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, mediante aposição de assinatura pelos respectivos representantes 

credenciados. 

30.13 Não haverá ratificação de PROPOSTAS COMERCIAIS, se não houver 

etapa de lances viva-voz. 

30.14 A LICITANTE que ofertar o menor valor de CONTRAPRESTAÇÃO ficará 

classificada em primeiro lugar e melhor técnica ficará classificada em primeiro 

lugar. 

30.15 Em caso de empate entre duas ou mais Notas Finais, a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO verificará o atendimento às preferências estabelecidas nos incisos do 

§ 2º do art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993, e mantendo-se o empate, a 

classificação far-se-á diretamente por meio de sorteio realizado na mesma 

sessão, nos termos do §2º do art. 45 da Lei Federal n.º 8.666/1993. 

30.16 A classificação das PROPOSTAS ECONÔMICAS será publicada 

no sítio eletrônico [•], nos termos do cronograma, correndo-se dessa data 

o prazo para vista e interposição de eventuais recursos, nos termos do item 

30 do EDITAL. 

30.17 Todos os atos praticados na sessão pública da LICITAÇÃO serão 

lavrados em ata assinada pelos representantes credenciados das 

LICITANTES presentes e pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
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31. ABERTURA E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

31.1 Na data prevista no cronograma, será aberto o VOLUME 4, 

contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da LICITANTE 

classificada em primeiro lugar, a fim de verificar o cumprimento das 

exigências de habilitação contidas neste EDITAL. 

31.2 Verificado o atendimento das exigências contidas no 

EDITAL, a LICITANTE será declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto após o julgamento de eventuais recursos. 

31.3 Na hipótese de descumprimento das exigências de 

habilitação da LICITANTE classificada, a vencedora da 

concorrência será a LICITANTE que, de acordo com a ordem de 

classificação das PROPOSTAS TÉCNICAS e ECONÔMICAS, 

atenda a essas exigências. 

31.4 Nos termos do § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, 

quando todas as LICITANTES forem inabilitadas ou 

desclassificadas, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá fixar um 

prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou de novas propostas sanadas das causas de 

inabilitação ou desclassificação de cada LICITANTE. 

32. SANEAMENTO DE FALHAS  

32.1 Eventuais falhas, omissões ou defeitos formais nos documentos 

apresentados pelas LICITANTES, refiram-se estes à GARANTIA DE 

PROPOSTA, à PROPOSTA TÉCNICA, à PROPOSTA ECONÔMICA 

ou aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, poderão ser relevados ou 

sanados, a juízo da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, mesmo que para 

tanto seja necessária realização de diligência.  

33. RECURSOS 

33.1 As LICITANTES poderão recorrer do exame e análise das 

GARANTIAS DE PROPOSTA, do exame e julgamento das 

PROPOSTAS TÉCNICAS, PROPOSTAS ECONÔMICAS e dos 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do cronograma. 

33.2 Das decisões da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, tomadas em 

quaisquer dos atos referidos no Item 25.2, caberá recurso após as 

respectivas publicações dos atos, nos termos do cronograma e do quanto 
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previsto no art. 109 da Lei Federal n.º 8.666/93, que poderá ser 

encaminhado ao endereço eletrônico [●] ou ser protocolizado na sede do 

PODER CONCEDENTE, no [●], de segunda-feira a sexta-feira, das [•] às 

[•], ou e-mail xxxxx@xxxxx.df.gov.br  

33.3 O protocolo do recurso deverá ser feito em até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da publicação das decisões de análise das GARANTIAS DE 

PROPOSTA, do exame e julgamento das PROPOSTAS TÉCNICAS, das 

PROPOSTAS ECONÔMICAS ou dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

33.4 Interposto o recurso, tal interposição será comunicada às demais 

LICITANTES, que poderão impugnar o recurso no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

33.5 O recurso será dirigido à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, ou, 

nesse mesmo prazo, encaminhá-lo à autoridade competente para julgá-lo, 

a qual decidirá dentro do prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso. 

33.6 Concluído o julgamento dos eventuais recursos, o resultado será 

divulgado no sítio eletrônico [•] e publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal, não cabendo mais recurso da decisão da autoridade máxima 

competente. 

33.7 O resultado da LICITAÇÃO será submetido pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO à autoridade máxima competente para homologação e 

adjudicação do objeto da CONCESSÃO. 

34. CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

34.1 Adjudicado o objeto da LICITAÇÃO, a LICITANTE VENCEDORA 

será convocada para, no prazo de até 60 (sessenta) dias da 

convocação – podendo ser prorrogado conforme a conveniência do 

CONTRATANTE – cumprir as formalidades necessárias, descritas nas 

seções seguintes, possibilitando que as CONCESSIONÁRIAS 

celebrem os CONTRATOS, sob pena de decair de seu direito à 

contratação, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no Item 

44.1.2, com execução da GARANTIA DE PROPOSTA e da aplicação 

das penalidades previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

34.2 Encerrado o prazo indicado no item 33.1 acima, a LICITANTE 

VENCEDORA deverá apresentar PODER CONCEDENTE: 
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34.2.1 Documentos relativos à constituição da SPE, quais sejam: 

34.2.1.1 Certidão do registro empresarial competente; 

34.2.1.2 Comprovante de inscrição perante o Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas (CNPJ/ME); 

34.2.1.3 Estatuto social; 

34.2.1.4 Acordo de acionistas ou documento similar, se houver; 

34.2.2 Na hipótese de LICITANTE individual, a demonstração de 

ser a SPE uma subsidiária integral, na forma da Lei de Sociedade por 

Ações; 

34.2.3 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, nos termos 

da Minuta do CONTRATO, no valor de R$ 197.907.697,70 (cento e 

noventa e sete milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e noventa e 

sete e setenta centavos). 

34.2.4 A Comprovação de subscrição e integralização do capital 

social da SPE, no valor de, no mínimo, R$ 30.000.000,00 (trinta milhões 

de reais) ; 

34.2.5 Descrição da estrutura acionária e de gestão para a SPE, 

contendo: 

34.2.5.1 descrição dos tipos de ações; 

34.2.5.2 acionistas e suas respectivas participações por tipo de ação; 

34.2.5.3 indicação da composição societária da SPE, conforme 

aplicável, e de suas controladoras, conforme definido na Minuta do 

CONTRATO; 

34.2.5.4 acordos de acionistas da SPE, quando aplicável; 

34.2.5.5 identificação dos principais administradores e 

representantes da SPE, incluindo seus respectivos currículos; e 

34.2.5.6 identificação das partes relacionadas, conforme definido na 

Minuta do CONTRATO. 

34.2.6 Comprovação de recolhimento pela PARTICIPANTE 

CREDENCIADA representante da LICITANTE VENCEDORA da 

remuneração devida à B3, correspondente a R$ [●], com data-base de 
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[●] de 2022, atualizável pelo IPCA após o decurso de 1 (um) ano, nos 

termos do MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3. 

34.3 Cumpridas as exigências constantes do Item 33.2, notadamente o 

prazo previsto no subitem 33.2.1, com a consequente adjudicação do 

objeto em favor da LICITANTE VENCEDORA, a SPE será convocada, pelo 

PODER CONCEDENTE, para, em no máximo 10 (dez) dias úteis, assinar 

o respectivo CONTRATO. 

34.4 Os prazos previstos no subitem 33.1 e 33.3 poderão ser 

prorrogados, por igual período, se solicitado durante o seu transcurso pelas 

LICITANTE VENCEDORA, desde que decorra de motivo justificado e 

aceito pelo PODER CONCEDENTE.  

34.5 É facultado ao PODER CONCEDENTE, quando a 

CONCESSIONÁRIA não cumprir as formalidades previstas nos itens 33.1 

e 33.2 ou não se apresentar para assinar os CONTRATOS no prazo e nas 

condições estabelecidas, convocar as LICITANTES remanescentes, na 

ordem de classificação, para a abertura dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e, no caso de cumprimento das exigências contidas no 

EDITAL, constituir uma sociedade de propósito específico em igual prazo e 

nas condições da PROPOSTA ECONÔMICA do primeiro colocado.  

34.6 Havendo recusa em assinar o CONTRATO no prazo e nas 

condições estabelecidas, recusa em constituir a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO ou ocorrendo o não cumprimento de 

qualquer das exigências preliminares à sua assinatura, a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO poderá convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem 

de classificação, para fazê-lo nas condições que foram propostas pela 

LICITANTE VENCEDORA ou revogar a Licitação total ou parcialmente, 

sem prejuízo das sanções administrativas e civis cabíveis. 

 

35. DA CONCESSIONÁRIA 

35.1 Para a assinatura do CONTRATO, a LICITANTE VENCEDORA 

deverá constituir uma sociedade de propósito específico, em 

conformidade com a lei brasileira, com sede em Brasília-DF. 

35.2 Caso a LICITANTE VENCEDORA seja LICITANTE individual, a 

sociedade de propósito específico deverá ser sua subsidiária integral. 

35.3 Em caso de consórcio, a LICITANTE VENCEDORA deverá 

constituir a CONCESSIONÁRIA observando-se a composição acionária 
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apresentada no instrumento de constituição de consórcio ou compromisso 

de constituição de consórcio apresentado na LICITAÇÃO. 

35.4 O controle efetivo da CONCESSIONÁRIA deverá ser exercido pela 

empresa ou grupo de empresas vinculadas por acordo de votos que 

detiverem a titularidade de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 

permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia geral e o 

poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e use 

efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 

funcionamento dos órgãos da companhia, nos termos do disposto no art. 

116 da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

35.5 A CONCESSIONÁRIA, constituída pela LICITANTE VENCEDORA, 

assumirá a forma de sociedade anônima e deverá ter como único objeto a 

execução dos SERVIÇOS, a realização dos SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES e a exploração de fontes de RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS e atividades correlatas, de modo a viabilizar o seu 

cumprimento. 

35.6 A CONCESSIONÁRIA será remunerada pelas 

CONTRAPRESTAÇÕES, RECEITAS ORDINÁRIAS e por parcela das 

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS.  

35.6.1 Fica estabelecido que os serviços complementares, 

alternativos e extraordinários especificados nesta cláusula estão 

automaticamente autorizados para que sejam implantados e explorados, 

direta ou indiretamente, pela CONCESSIONÁRIA, cabendo 

exclusivamente a ela 60% (sessenta por cento) da receita líquida 

auferida com as respectivas RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS. 

35.6.2 A parcela de 40% (quarenta por cento) da receita líquida 

destinada ao PODER CONCEDENTE será depositada no FUNDO 

GARANTIDOR na condição de eventual subsídio público, sendo que 

35% (trinta e cinco por cento) do total recebido será encaminhado 

integralmente a um fundo de reciclagem a ser constituído pelo PODER 

CONCEDENTE com o objetivo de fomentar a reciclagem no Distrito 

Federal, por intermédio de apoio às cooperativas e associações de 

catadoras e catadores de materiais recicláveis.    

35.7 O prazo de duração da CONCESSIONÁRIA deverá corresponder 

ao prazo necessário para o cumprimento de todas as suas obrigações 

previstas no CONTRATO. 

 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ EDITAL E ANEXOS 

 

 156 

36. GARANTIA DE EXECUÇÃO 

36.1 Para garantir o fiel cumprimento das obrigações que serão 

assumidas pela CONCESSIONÁRIA, em razão do CONTRATO, no 

prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da assinatura do CONTRATO, a 

CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à AGÊNCIA REGULADORA e 

ao Poder Concedente o comprovante de que prestou a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO, no valor de R$ 197.907.697,70 (cento e noventa e sete 

milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e noventa e sete e setenta 

centavos). 

36.2 A GARANTIA DE EXECUÇÃO deverá prever como beneficiário o 

PODER CONCEDENTE, sendo prestada em uma das seguintes formas, 

nos termos do art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993: 

36.2.1 caução em dinheiro, na moeda corrente do País; 

36.2.2 caução em títulos da dívida pública, devendo esses ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 

pelo Ministério da Fazenda; 

36.2.3 seguro-garantia; ou 

36.2.4 fiança bancária. 

36.3 Quando a GARANTIA DE EXECUÇÃO for prestada na forma de 

títulos da dívida pública, aceitar-se-á apenas Tesouro Prefixado (LTN), 

Tesouro Selic (LFT), Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal), Tesouro IPCA+ 

com Juros Semestrais (NTN-B), ou Tesouro Prefixado com Juros 

Semestrais (NTN-F), devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

36.4 Na hipótese de apresentação em moeda corrente nacional ou em 

títulos da dívida pública, a LICITANTE VENCEDORA deverá constituir 

caução bancária, expressa em documento original, dirigida ao PODER 

CONCEDENTE, datada e assinada por instituição financeira custodiante 

dos títulos dados em garantia e da qual conste: 

36.4.1 o valor pecuniário da caução ou dos referidos títulos, 

claramente identificados, ficará(ão) caucionado(s) em favor do PODER 
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CONCEDENTE como garantia do cumprimento das obrigações da 

LICITANTE VENCEDORA, previstas neste EDITAL e no CONTRATO;  

36.4.2 a identificação dos títulos caucionados, esclarecendo tratar-

se dos títulos regulados pela Lei Federal nº 10.179, de 06 de fevereiro 

de 2001; e 

36.4.3 que o PODER CONCEDENTE poderá executar a caução 

nas condições previstas neste EDITAL e no CONTRATO. 

36.5 No caso de fiança bancária, ela deverá conter cláusula específica 

de renúncia, pelo fiador, ao benefício de ordem a que se refere o art. 827 

do Código Civil, e que lhe obrigue de forma solidária com a 

CONCESSIONÁRIA, devendo ser observado o disposto nos arts. 835 e 838 

do Código Civil e as condições do modelo constate do CONTRATO. 

36.6 No caso de seguro-garantia, deverá ser apresentado o original da 

apólice ou cópia digital, devidamente certificada ou, ainda, sua segunda 

via, emitida em favor do PODER CONCEDENTE, fornecida por companhia 

seguradora registrada junto à Superintendência de Seguros Privados - 

SUSEP, observadas as condições do modelo constante do CONTRATO. 

36.7 A GARANTIA DE EXECUÇÃO oferecida não poderá conter 

qualquer tipo de ressalva ou condições que possam dificultar ou impedir 

sua execução ou que possam deixar dúvidas quanto à firmeza da garantia 

oferecida. 

36.8 Todas as despesas decorrentes da prestação da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO correrão por conta da CONCESSIONÁRIA e de seus 

acionistas, conforme o caso. 

 

37. GARANTIA PÚBLICA 

37.1 O fiel adimplemento das obrigações pecuniárias do PODER 

CONCEDENTE no âmbito do CONTRATO será garantido com cotas 

do FUNDO GARANTIDOR, nos termos da Lei Distrital nº 5.004/2012, 

bem como do seu Estatuto e Regulamento.  

 

38. DESAPROPRIAÇÕES 
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38.1 As desapropriações e a instituição de servidões e quaisquer outras 

limitações administrativas eventualmente necessárias à prestação dos 

SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO serão efetuadas pela 

CONCESSIONÁRIA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, 

quando não existirem impedimentos legais para tanto, com obediência 

da legislação aplicável do Distrito Federal, conforme estipulado no 

respectivo CONTRATO. 

 

39. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

39.1 A falta de cumprimento por parte da CONCESSIONÁRIA de 

qualquer cláusula ou condição do CONTRATO e de seus ANEXOS, e 

demais normas técnicas pertinentes, ensejará a aplicação das 

penalidades previstas no respectivo CONTRATO. 

 

40. COMUNICAÇÕES 

40.1 As comunicações dos atos mencionadas neste EDITAL, no que se 

refere especialmente ao procedimento da LICITAÇÃO, serão feitas 

pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, mediante publicação no Diário Oficial 

do Distrito Federal e disponibilizadas no site [•]. 

40.2 Todas as correspondências referentes à LICITAÇÃO enviadas à 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO serão consideradas como entregues na data 

de seu recebimento pelo destinatário, exceto as recebidas após às 18h 

(horário de Brasília), inclusive no caso de correspondências dirigidas a 

endereço eletrônico, que serão consideradas como recebidas no dia útil 

imediatamente posterior. 

 

41. CONTAGEM DOS PRAZOS 

41.1 Em atenção ao disposto no art. 110 da Lei Federal n.º 8.666/93, os 

prazos estabelecidos em dias neste EDITAL e seus ANEXOS, serão 

contados em dias corridos, salvo se expressamente feita referência a dias 

úteis, devendo-se excluir o primeiro dia e incluir-se o último. 

41.2 Salvo disposição em contrário, só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente do PODER CONCEDENTE, prorrogando-se o termo inicial 
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e o final para o primeiro dia útil subsequente nos casos em que a data de início 

ou de vencimento do prazo coincidir com dia em que não houver expediente. 

 

42. ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

42.1         O PODER CONCEDENTE poderá revogar a LICITAÇÃO, mediante 

decisão devidamente justificada em prol do interesse público, nos termos do 

art. 49 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

42.2         Em caso de constatação de ilegalidade no processo licitatório, o 

PODER CONCEDENTE deve anular a LICITAÇÃO, de ofício ou por 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 

 

43. PENALIDADES 

43.1 Sem prejuízo do disposto no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e no 

Decreto Distrital nº 26.851, de 30 de maio de 2006, aplicável no que 

couber, aos LICITANTES que não cumprirem integralmente as obrigações 

assumidas, garantida a prévia defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:  

43.1.1 advertência; 

43.1.2 multa; 

43.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração do Distrito Federal pelo prazo 

de até 2 (dois) anos, conforme a natureza do ato praticado; 

43.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.  

43.2 As sanções previstas nos itens 42.1.1, 42.1.3 e 42.1.4 poderão 

ser aplicadas juntamente com a do item 42.1.2 (multa), sendo 

facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis.  
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43.3 A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar 

com a Administração e a sanção de declaração de inidoneidade 

também poderão ser aplicadas àqueles que fizerem declaração falsa, 

utilizarem documento falso ou cometerem fraude fiscal e àqueles que 

não mantiverem a PROPOSTA COMERCIAL válida durante o prazo 

previsto neste EDITAL. 

43.4 De acordo com o Decreto Distrital nº 26.851, de 30 de maio de 

2006, a multa será aplicada na fase de licitação no seguinte 

percentual de 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada 

do adjudicatário em assinar o CONTRATO ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo PODER 

CONCEDENTE, recusa parcial ou total na entrega do material, 

recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de 

empenho, calculado sobre a parte inadimplente. 

43.5 A LICITANTE que tenha praticado atos ilícitos visando a 

frustrar os objetivos da LICITAÇÃO, por meio, inclusive, de ajustes, 

combinação, devassamento do sigilo de propostas, ou de qualquer 

outro expediente indevido, ou que demonstrar não possuir idoneidade 

para contratar com o PODER CONCEDENTE em virtude de atos 

ilícitos anteriormente praticados, estará igualmente sujeito à 

aplicação das sanções previstas no art. 87, III e IV, da Lei Federal n.º 

8.666/93, com respaldo no art. 88 daquele mesmo diploma legal, sem 

prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal nº 

12.846/2013, garantido, em qualquer caso, o direito prévio ao 

contraditório e a ampla defesa. 

 

44. DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

44.1      No caso de recusa da LICITANTE vencedora em assinar o 

CONTRATO, poderão ser convocadas as LICITANTES remanescentes, 

em ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições da PROPOSTA ECONÔMICA da LICITANTE VENCEDORA, 

consoante § 2º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993, hipótese na qual 

terão seus documentos de habilitação analisados. 

44.2     Não será permitida a subcontratação total do objeto contratual, 

assim entendida aquela que transfira ao subcontratado o controle ou a 

gestão completa sobre o objeto do CONTRATO, inclusive no que se refere 

à transferência das responsabilidades pelo planejamento do uso e gestão 

do objeto deste CONTRATO. O não cumprimento desta subcláusula 

constitui motivo para rescisão contratual. 
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44.3        Os contratos com subcontratados não poderão ter prazo de 

vigência superior ao deste CONTRATO. 

44.4           A CONCESSIONÁRIA será responsável perante o PODER 

CONCEDENTE pelo cumprimento do CONTRATO pelos terceiros que 

subcontratar. 

44.5       As dúvidas surgidas na aplicação deste EDITAL, bem como os 

casos omissos, serão resolvidas pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 

respeitada a legislação pertinente. 

44.6      Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com 

a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

44.7        A CONCESSIONÁRIA se obriga a não usar ou empregar mão de 

obra infantil, sob pena de rescisão deste contrato e a aplicação de multa, 

sem prejuízo das sanções legais cabíveis, conforme o disposto na Lei 

Distrital n.º 5.061, de 08 de março de 2013. A CONCESSIONÁRIA tem a 

obrigação de determinar nos contratos firmados com terceiros, 

relacionados a execução do objeto contratual, o cumprimento desta norma 

distrital. 

44.8        A LICITANTE E A CONTRATADA se obrigam a não usar ou 

empregar conteúdo discriminatório contra a mulher, sob pena de rescisão 

do contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, 

conforme o disposto na Lei Distrital nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, 

mediante as seguintes práticas: 

44.8.1               ato discriminatório contra a mulher;  

44.8.2               que incentive a violência contra a mulher; 

44.8.3               que exponha a mulher a constrangimento; 

44.8.4                homofóbico; 

44.8.5                que represente qualquer tipo de discriminação. 

44.9        A CONTRATADA deverá adotar mecanismos e procedimentos internos 

de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação 

efetiva de códigos de ética e de conduta (“compliance”), sendo, portanto, 

obrigação da CONTRATADA, a implementação do programa de integridade, nos 

termos da Lei Distrital n.º 6.308/2019. 

44.10       Até a assinatura do CONTRATO, fica reservado ao PODER 

CONCEDENTE o direito de resolver todo e qualquer caso singular, não 
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previsto neste EDITAL e em tudo o mais que, de qualquer forma, se 

relacione direta ou indiretamente com o seu objeto. 

44.11 Os termos dispostos neste EDITAL, bem como as cláusulas e 

condições do CONTRATO e as constantes dos demais anexos 

complementam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso de 

dúvidas ou omissões, devendo ser respeitadas as regras de interpretação 

previstas no CONTRATO. 

44.12 A LICITAÇÃO a que se refere este EDITAL poderá ser adiada, 

revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, ou anulada, sem que caiba às LICITANTES 

qualquer tipo de indenização por estes motivos, de acordo com o art. 49 da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
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ANEXOS AO EDITAL 

 

Parte IV 

Constituem anexos deste EDITAL: 

ANEXO I – GLOSSÁRIO; 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO E ANEXOS; 

ANEXO III – MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES; 

ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO V – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DAS 

PROPOSTAS; 

ANEXO VI – CADERNO DE ENCARGOS; 

ANEXO VII – PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL; 

ANEXO VIII – MANUAL DE PROCEDIMENTO DA B3; 

ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA; 

ANEXO X – MATRIZ DE RISCO 

ANEXO XI – DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR 

INDEPENDENTE  

ANEXO XII – CADERNO DE MODELAGEM TÉCNICA E OPERACIONAL; 

ANEXO XIII – CADERNO DE MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

Brasília, [•] de [•] de 2021 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Exmo. Sr. [•] 

Presidente da Comissão de Licitação 

*** 
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ANEXO I 

CONCORRÊNCIA Nº. [●]/[●] 

PROCESSO Nº. [●]/[●] 

EDITAL Nº. [●]/[●] 

GLOSSÁRIO 

 

 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRIAGEM, PARA 

FINS DE RECICLAGEM, E DE TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA COLETA CONVENCIONAL DE BRASÍLIA, 

PRECEDIDA DA INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE TRATAMENTO 

MECÂNICO BIOLÓGICO (UTMB), TAMBÉM CONHECIDAS COMO ECOPARQUES, 

NAS LOCALIDADES DE ASA SUL, GAMA E PSUL. 
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1. Definições: 

1.1. Para todos os fins do EDITAL, CONTRATO e ANEXOS, salvo disposição 

expressa em contrário, os termos, frases e expressões listados abaixo, quando 

utilizados e redigidos em caixa alta ou com letras iniciais maiúsculas, deverão ser 

compreendidos e interpretados de acordo com os seguintes significados, podendo ser 

utilizados tanto no plural quanto no singular, sem qualquer alteração de sentido:  

1.1.1. AFILIADA: pessoa jurídica relacionada, direta ou indiretamente, à outra pessoa 

jurídica como CONTROLADA, CONTROLADORA ou por se sujeitar ao CONTROLE 

comum de outra(s) pessoa(s) física(s) ou jurídica(s); 

1.1.2. AGÊNCIA REGULADORA: é a Agência Reguladora de Águas, Energia e 

Saneamento Básico do Distrito Federal [ADASA], criada pela Lei Distrital nº 3.365/2004, 

com suas competências ampliadas pela Lei Distrital nº 4.285/2008, a qual possui a 

competência para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico no âmbito do Distrito Federal; 

1.1.3. ÁREA DA CONCESSÃO: A concessão compreenderá 1 (uma) Unidade de 

Tratamento Mecânico Biológico em cada uma das respectivas localidades de Asa Sul,  

Gama e PSul em Ceilândia. 

1.1.4 BENS REVERSÍVEIS: São os bens vinculados à CONCESSÃO, transferidos à 

CONCESSIONÁRIA ou por ela adquiridos, implantados ou construídos, que serão 

revertidos e/ou devolvidos ao PODER CONCEDENTE, por ocasião do término do 

CONTRATO e nos termos deste, de modo a garantir a continuidade da prestação dos 

serviços 

1.1.5 BENS VINCULADOS À CONCESSÃO: Bens afetados à CONCESSÃO, 

integrantes ou não do patrimônio da CONCESSIONÁRIA, associados à exploração do 

objeto do presente EDITAL e ANEXOS, necessários à implantação e execução 

adequada e contínua do objeto contratado, cuja posse, guarda, manutenção, 

conservação e vigilância são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

1.1.6 CADERNO DE ENCARGOS: estudos técnicos, econômicos e financeiros para a 

prestação dos SERVIÇOS, elaborado a partir do Plano Distrital de Saneamento Básico, 

objeto da Lei Distrital nº 6.454/2019, e do Plano Distrital de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, aprovado pelo Decreto Distrital nº 38.903/2018, compondo o ANEXO 

V deste EDITAL; 

1.1.7 COMISSÃO DE LICITAÇÃO: é a Comissão Especial de Licitação constituída 

para promoção e execução da LICITAÇÃO pela [•], incluindo a análise e julgamento da 

GARANTIA DE PROPOSTA, da PROPOSTA COMERCIAL, dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO e dos demais documentos necessários, exigidos pelo presente EDITAL, 

ficando responsável por conduzir os procedimentos relativos à LICITAÇÃO; 
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1.1.8 COMPOSTO: produto estabilizado, oriundo do processo de compostagem, 

podendo ser caracterizado como fertilizante orgânico, condicionador de solo e outros 

produtos de uso agrícola; 

1.1.9 CONCESSÃO: Relação jurídica formada pela delegação das atividades objeto 

do CONTRATO, pelo PODER CONCEDENTE, com a interveniência do [*], à 

CONCESSIONÁRIA, nos termos, prazos e condições estabelecidas no CONTRATO e 

nos ANEXOS 

1.1.10 CONCESSIONÁRIA: é a Sociedade de Propósito Específico constituída pela 

LICITANTE VENCEDORA, sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de exploração do 

contrato de CONCESSÃO; 

1.1.11 CONSORCIADO: Sociedade, fundo, ou pessoa jurídica integrante de Consórcio 

ou, para fins deste Edital, que tenha firmado compromisso de constituição de Consórcio; 

1.1.12 CONSÓRCIO: Associação de sociedades, instituições financeiras, fundos ou 

entidades com o objetivo de participar da LICITAÇÃO que deverá, e, em sendo vencedor 

do certame, constituir-se em SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, segundo as 

leis brasileiras. 

1.1.13 CONTRAPRESTAÇÃO: é a remuneração paga mensalmente pelo PODER 

CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, durante todo o período da CONCESSÃO, em 

virtude da prestação do serviço público de triagem, para fins de reciclagem, e de 

tratamento mecânico e biológico de resíduos sólidos urbanos, objeto do Contrato, que 

será calculada conforme especificado neste EDITAL e no CONTRATO, tendo como 

base o valor da PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA.  

1.1.14 CONTROLADA: qualquer pessoa jurídica ou fundo de investimento cujo controle 

é exercido por outra pessoa, física ou jurídica, ou fundo de investimento; 

1.1.15 CONTROLADORA: qualquer pessoa, natural ou jurídica, ou fundo de 

investimento que exerça controle sobre outra pessoa jurídica ou fundo de investimento 

1.1.16 CONTROLADORES DA SPE: cotistas ou acionistas que têm CONTROLE da 

SPE; 

1.1.17 CONTROLE: o poder detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por 

acordo de voto ou sob controle comum para, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de 

modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações 

sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra pessoa jurídica, 

fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o caso; 

e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades e orientar o funcionamento de órgãos de outra 

pessoa jurídica, fundo de investimento ou entidade de previdência complementar; 

1.1.18 CONTRATO: é o instrumento jurídico, incluindo seus anexos, a ser celebrado 

entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, que dispõe sobre a prestação 

dos SERVIÇOS, nos termos da minuta ANEXO I do EDITAL; 
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1.1.19 DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: Data limite para entrega de toda 

documentação referente a este certame, qual seja, dia [•], às 14:00 horas; 

1.1.20 DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: é a destinação de 

resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o 

aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes 

do SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente, do SNVS – Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária e do SUASA – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 

Agropecuária, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos.  

1.1.21 DIRETOR DA SESSÃO: funcionário da B3 responsável por conduzir a etapa de 

lances; 

1.1.22 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: são os documentos das LICITANTES 

relativos à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação técnica, 

qualificação econômico-financeira e de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do 

art. 7º, da Constituição Federal, de acordo com este EDITAL; 

1.1.22 EDITAL: é o presente instrumento convocatório e seus anexos, que estipulam 

os termos e condições da LICITAÇÃO; 

1.1.23 FUNDO GARANTIDOR: é o Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do 

Distrito Federal (FGP-DF), criado pela Lei Distrital nº 5.004, de 21 de dezembro de 2012 

e regulamentado pelo Decreto Distrital nº 35.083, de 16 de janeiro de 2014, cuja função 

é garantir o pagamento das contraprestações assumidas pelo PODER CONCEDENTE 

no âmbito do CONTRATO durante a vigência da Concessão.  

1.1.24 GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia a ser prestada pela 

CONCESSIONÁRIA para garantir o fiel cumprimento de suas obrigações constantes do 

CONTRATO, nos termos do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser prestada 

nas modalidades caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia 

ou fiança bancária.  

1.1.25 GARANTIA DE PROPOSTA: é a garantia de cumprimento das obrigações 

assumidas pela LICITANTE em razão de sua participação na LICITAÇÃO, nos termos 

do EDITAL; 

1.1.26 LICITAÇÃO: Procedimento licitatório disciplinado por este EDITAL e pelas leis 

brasileiras, cujo objetivo consiste em selecionar, entre as propostas apresentadas, a 

que melhor atenda ao interesse do PODER CONCEDENTE, com base nos critérios 

previstos no item 3 deste EDITAL; 

1.1.27 LICITANTE: é a empresa ou consórcio de empresas que participa da 

LICITAÇÃO; 
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1.1.28 LICITANTE VENCEDORA: pessoa jurídica atuando isoladamente ou em 

CONSÓRCIO, nos termos deste EDITAL, que vencer a LICITAÇÃO e que constituirá a 

SPE como condição para assinatura do CONTRATO; 

1.1.29 PODER CONCEDENTE: é o Distrito Federal, titular do serviço público de 

resíduos sólidos urbanos nos termos do art. 8º, inciso I, da Lei Federal 11.445/2007, por 

intermédio do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU);  

1.1.30 PARTES: são o PODER CONCEDENTE e a SPE; 

1.1.31 PDF: Portable Document Format (Formato Portátil de Documento), formato de 

arquivo no qual determinados documentos eletrônicos deverão ser apresentados, 

conforme estabelecido neste EDITAL; 

1.1.32 PROPOSTA ECONÔMICA: é a proposta apresentada pelas LICITANTES, 

contendo os valores da CONTRAPRESTAÇÃO a ser paga pelo Poder Concedente; 

1.1.33 PROPOSTA TÉCNICA: é a proposta apresentada pela LICITANTE levando em 

consideração elementos necessários, com nível de precisão adequado, para executar 

o objeto do CONTRATO utilizando a melhor técnica dentre todas aquelas disponíveis 

no mercado e compatíveis com o objeto.   

1.1.34 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas oriundas de atividades ou 

serviços complementares, alternativos, acessórios ou de projetos associados que a 

CONCESSIONÁRIA poderá auferir, direta ou indiretamente, nos termos do CONTRATO 

e que prescindem de autorização do PODER CONCEDENTE, tais como: os valores da 

produção e comercialização de composto; os valores da geração e comercialização de 

crédito de carbono, de certificado de energia renovável; os valores de tratamento dos 

resíduos de grandes geradores, nos termos da Lei Distrital nº 5.610/2016; os valores de 

serviços de tratamento de resíduos de terceiros públicos ou privados, em atenção às 

metas da Lei Distrital nº 6.518/2020; entre outros que poderão ser explorados pela 

CONCESSIONÁRIA a fim de proporcionar modicidade tarifária ao projeto. 

1.1.35 RECEITAS ORDINÁRIAS: são as receitas oriundas das atividades e serviços da 

CONCESSIONÁRIA previstas na modelagem econômico-financeira, disponível no 

Caderno Econômico-Financeiro, compreendendo os valores da comercialização do 

biogás e de materiais recicláveis, os valores da geração e comercialização de energia, 

bem como os valores de certificado e/ou créditos de reciclagem. 

1.1.36 RECICLÁVEL: é a parcela da fração seca dos resíduos sólidos urbanos que 

apresenta potencial econômico, sendo reaproveitada como matéria prima ou insumo 

pela indústria de transformação e reciclagem; 

1.1.37 REJEITO: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada ou a recuperação energética, conforme o caso; 
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1.1.38 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: são os resíduos originários de atividades 

domésticas em residências urbanas e de estabelecimentos públicos e privados que 

realizem atividades comerciais, industriais e de serviços que gerem até 120 (cento e 

vinte) litros diários de resíduos indiferenciados por unidade autônoma;  

1.1.39 SERVIÇOS: destinação final ambientalmente adequada de RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS, compreendendo a triagem, para fins de reciclagem, e o 

tratamento mecânico e biológico desses resíduos indiferenciados oriundos da coleta 

convencional de Brasília, por meio da instalação, operação e manutenção de 3 (três) 

Unidades de Tratamento Mecânico Biológico, conhecidas como ECOPARQUES (UTMB 

Asa Sul, UTMB Gama e UTMB PSul), na ÁREA DA CONCESSÃO, com as seguintes 

atividades específicas:  

1.1.39.1 Tratamento mecânico: triagem mecanizada, recuperação de recicláveis e 

separação da fração orgânica;  

1.1.39.2 Tratamento biológico: biodigestão extrasseca, geração de energia 

elétrica a partir do biogás; utilização da energia térmica para o aquecimento do sistema 

de metanização; e compostagem aeróbia com membranas semipermeáveis para 

maturação/secagem do digestato sólido;  

1.1.39.3 O desenvolvimento e a execução de programa de informação e educação 

ambiental; 

1.1.39.4 A retirada, a coleta e o transporte do REJEITO e do COMPOSTO 

oriundos das 3 (três) UTMB (UTMB Asa Sul, UTMB Gama e UTMB PSul), bem como a 

sua destinação ou disposição final é de responsabilidade e ônus do PODER 

CONCEDENTE, desde que atendidos os critérios técnicos do ANEXO V – CADERNO 

DE ENCARGOS. 

1.1.40 TIPO DA LICITAÇÃO: é o critério de julgamento utilizado pelo PODER 

CONCEDENTE para definir a escolha da proposta mais coerente, vantajosa e que 

obedece às normas do EDITAL. 

1.1.41 UNIDADE DE TRATAMENTO MECÂNICO BIOLÓGICO – UTMB: conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais voltadas à triagem e ao tratamento 

dos resíduos sólidos urbanos, compreendido o tratamento mecânico: triagem 

mecanizada, recuperação de recicláveis e separação da fração orgânica; e o tratamento 

biológico: biodigestão extrasseca, geração de energia elétrica a partir do biogás; 

utilização da energia térmica para o aquecimento do sistema de metanização; e 

compostagem aeróbia com membranas semipermeáveis para maturação/secagem do 

digestato sólido; sendo também conhecida como ECOPARQUE. 

1.1.42 VOLUME: Invólucro contendo conjunto de documentos necessários à 

participação LICITAÇÃO, num total de 4 (quatro), sendo: o VOLUME 1, relativo à 

GARANTIA DE PROPOSTA e Documentos de Representação; o VOLUME 2, relativo à 

PROPOSTA TÉCNICA; o VOLUME 3, relativo à PROPOSTA ECONÔMICA; e o 

VOLUME 4, relativo aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos deste EDITAL. 
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1.1.43 VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é 

de R$ 3.958.153.954 (três bilhões novecentos e cinquenta e oito milhões cento e 

cinquenta e três mil novecentos e cinquenta e quatro reais). 

1.1.44 VERIFICADOR INDEPENDENTE OU VERIFICADOR: Empresa ou consórcio de 

empresas, a ser contratada(o) pela CONCESSIONÁRIA, que deverá proceder à 

avaliação independente dos INDICADORES DE DESEMPENHO do CONTRATO, bem 

como desempenhar outras funções previstas no CONTRATO e nos ANEXOS. 

1.2 Os termos e expressões listados no singular incluem o plural e vice-versa. 
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ANEXO II 

CONCORRÊNCIA Nº. [●]/[●] 

PROCESSO Nº. [●]/[●] 

EDITAL Nº. [●]/[●] 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO DE RESÍDUOS 

DOMICILIARES DA COLETA CONVENCIONAL DE BRASÍLIA PRECEDIDA DA 

INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE TRATAMENTO MECÂNICO 

BIOLÓGICOS (UTMB), TAMBÉM CONHECIDAS COMO ECOPARQUES, NAS 

LOCALIDADES DE ASA SUL, GAMA E PSUL. 
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CONTRATO DE CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE TRATAMENTO 

MECÂNICO E BIOLÓGICO DE 

RESÍDUOS DOMICILIARES DA COLETA 

CONVENCIONAL DE BRASÍLIA 

PRECEDIDA DA INSTALAÇÃO DE 3 

(TRÊS) UNIDADES DE TRATAMENTO 

MECÂNICOS BIOLÓGICOS (UTMB), 

TAMBÉM CONHECIDAS COMO 

ECOPARQUES, NAS LOCALIDADES DE 

ASA SUL, GAMA E PSUL. 

 

Pelo presente instrumento,  

 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 

no CNPJ/ME sob o nº [número], com sede na [●], neste ato representado pelo Sr. 

[nome], doravante denominado PODER CONCEDENTE ou simplesmente 

CONTRATANTE, nos termos da Lei Distrital nº 5.275/2013. 

(DESIGNAÇÃO DO CONCESSIONÁRIO), (QUALIFICAÇÃO), doravante denominada 

simplesmente CONTRATADA; 

e, na condição de interveniente-anuente,  

a AGÊNCIA REGULADORA [●], com sede na [●], neste ato representada pelo Sr. [●], 

doravante denominada simplesmente AGÊNCIA REGULADORA; e 

o FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DISTRITO 

FEDERAL (FGP-DF), com sede na [●], neste ato representado pelo Sr. [●], doravante 

denominado simplesmente FUNDO GARANTIDOR; 

resolvem firmar o presente CONTRATO para exploração dos SERVIÇOS na ÁREA DA 

CONCESSÃO, o qual se regerá pela legislação pertinente e, especificamente, pelas 

cláusulas e condições dispostas a seguir: 

 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA -  DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E REGIME JURÍDICO DO CONTRATO 

1.1. O CONTRATO está sujeito às leis aplicadas no Brasil, com 

expressa renúncia à aplicação de qualquer outra, assim como pelas 

normas gerais de Direito Público. 
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1.2. Sem prejuízo das demais disposições constitucionais, legais 

e regulamentares cabíveis, aplicar-se-ão, especialmente, as seguintes 

normas: 

(i) Constituição Federal, em especial o art. 37, inciso XXI, e o art. 175; 

(ii) Lei Federal nº 8.987/1995; 

(iii) Lei Federal nº 9.074/1995; 

(iv) Lei Federal 11.079/2004; 

(v) Lei Federal nº 8.666/1993; 

(vi) Lei Federal nº 11.445/2007; 

(vii) Lei Federal nº 12.305/2010; 

(viii) Lei Federal nº 6.938/1981; 

(ix) Lei Federal nº 13.576/2017; 

(x) Lei Distrital nº 5.275/2013; 

(xi) Lei Distrital nº 5.004/2012; 

(xii) Lei Distrital nº 4.285/2008; 

(xiii) Lei Distrital nº 41/1989; 

(xiv) Lei Distrital nº 462/1993; 

(xv) Lei Distrital nº 3.792/2006; 

(xvi) Lei Distrital nº 4.295/2009; 

(xvii) Lei Distrital nº 6.274/2019; 

(xviii) Lei Distrital nº 6.454/2019; e 

(xix) Lei Distrital nº 6.518/2021. 

1.3. As referências às normas aplicáveis à CONCESSÃO deverão 

também ser compreendidas como referências à legislação que as 

substitua ou modifique, total ou parcialmente. 

1.4. O regime jurídico deste CONTRATO confere ao 

CONTRATANTE as seguintes prerrogativas: 

1.4.1 alterá-lo unilateralmente, para melhor adequação às 

finalidades de interesse público, assegurando sempre o equilíbrio 
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econômico-financeiro do CONTRATO; 

1.4.2 extingui-lo, se necessário, em observância ao previsto neste 

CONTRATO; e 

1.4.3 recomendar à AGÊNCIA REGULADORA a aplicação de 

sanções à CONTRATADA, previstas neste CONTRATO, motivadas 

pela sua inexecução parcial ou total.   

CLÁUSULA SEGUNDA – DA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO 

2.1 Em caso de divergência entre as normas previstas na legislação, no 

EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, prevalecerá o seguinte: 

2.1.1. em primeiro lugar as disposições constantes das 

normas legais vigentes; 

2.1.2. em segundo lugar as disposições constantes deste 

CONTRATO e seus ANEXOS que tenham maior relevância na 

matéria em questão; 

2.1.3. em terceiro lugar, as disposições constantes do EDITAL 

e seus ANEXOS; e 

2.1.4. em quarto lugar, as disposições constantes da 

PROPOSTA COMERCIAL da LICITANTE VENCEDORA. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ANEXOS 

3.1 Integram este CONTRATO, para todos os efeitos legais, os 

seguintes ANEXOS: 

ANEXO I – EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° [•] E SEUS ANEXOS;  

ANEXO II – PROPOSTA ECONÔMICA DA CONCESSIONÁRIA;  

ANEXO III – ESTATUTO SOCIAL DA CONCESSIONÁRIA 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO 

4.1. Contratação de parceria público-privada, na modalidade concessão 

administrativa, de empresa para prestação dos SERVIÇOS, que compreendem as 

seguintes atividades:  

4.1.1 prestação de serviços públicos de triagem, para fins de reciclagem, e de 

tratamento mecânico e biológico de resíduos sólidos urbanos da coleta 

convencional de Brasília, precedida da instalação de 3 (três) Unidades de 

Tratamento Mecânicos Biológicos (UTMB), quais sejam UTMB Asa Sul, UTMB 

Gama e UTMB PSul, também conhecidas como Ecoparques, nas localidades 

de Asa Sul, Gama e PSul; e  
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4.1.2 desenvolvimento, bem como a execução de informação e educação 

ambiental, com vistas conscientizar a população acerca dos temas relativos ao 

tratamento de resíduos sólidos. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1 Nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.987/1995, será permitida a 

subcontratação de empresas, denominadas simplesmente SUBCONTRATADAS, 

para a prestação de parcela do objeto da concessão, desde que expressamente 

autorizada pelo Poder Concedente e vedada a sobcontratação integral do objeto. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO 

6.1 O valor estimado do CONTRATO é de R$ 3.958.153.954 (três 

bilhões, novecentos e cinquenta e oito milhões cento e cinquenta e 

três mil novecentos e cinquenta e quatro reais), correspondente ao 

valor obtido do somatório das receitas de CONTRAPRESTAÇÃO 

estimadas para toda a vigência do CONTRATO, considerando-se o seu 

valor máximo, na data base de [●]. 
 

6.2 O valor contemplado nesta Cláusula tem efeito meramente 

indicativo, não podendo ser utilizado por nenhuma das PARTES para 

pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO. 

CLAÚSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO PRAZO DA CONCESSÃO  

7.1 O prazo da CONCESSÃO será de 30 (trinta) anos, a contar a 

partir da assinatura do CONTRATO, podendo eventualmente ser 

prorrogado por até 5 (cinco) anos, mediante ato devidamente 

motivado do PODER CONCEDENTE em razão de comprovado 

interesse público, e desde que, durante o prazo contratual inicial, as 

atividades tenham sido realizadas de acordo com os termos 

pretendidos neste CONTRATO, bem como em pleno atendimento aos 

critérios de avaliação do desempenho da CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA OITAVA – INVENTÁRIO DOS BENS REVERSÍVEIS À CONCESSÃO  

8.1 A  CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, às suas expensas, o 

INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS, no qual serão identificados e, 

detalhadamente, todos os bens cuja guarda e operação serão transferidas à 

CONCESSIONÁRIA, com a descrição de suas funcionalidades e de seu PODER 

CONCEDENTE de conservação. 
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8.2 A CONCESSIONÁRIA, a seu critério e expensas, poderá contratar empresa 

especializada para realizar o INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS. 

8.3 O PODER CONCEDENTE deverá acompanhar a elaboração do 

INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS, provendo informações e esclarecimentos 

solicitados pela CONCESSIONÁRIA. 

8.4 A AGÊNCIA REGULADORA deverá acompanhar a elaboração do 

INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS, devendo a CONCESSIONÁRIA 

encaminhar relatórios com periodicidade mensal para a AGÊNCIA 

REGULADORA sobre o andamento do INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS. 

8.4.1 O PODER CONCEDENTE deverá assegurar e diligenciar, se necessário, 

o amplo acesso dos prepostos da CONCESSIONÁRIA às informações, 

instalações e equipamentos existentes para realização do levantamento dos 

BENS REVERSÍVEIS e realização do INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS. 

8.5 O INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS abrangerá os bens imóveis, 

instalações e equipamentos afetados à operação dos SERVIÇOS. 

8.6 A primeira versão do INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS deverá ser 

concluída e encaminhada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE e 

à AGÊNCIA REGULADORA no prazo de até 130 (cento e trinta) dias contados da 

assinatura do CONTRATO. 

8.7 O INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS poderá conter avaliações e 

eventuais ressalvas quanto às condições dos BENS REVERSÍVEIS. 

8.8 O PODER CONCEDENTE terá o prazo máximo e improrrogável de 15 

(quinze) dias para a aprovação do INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS ou 

para propor, de forma tecnicamente justificada, modificações e ajustes no 

levantamento e/ou avaliação dos BENS REVERSÍVEIS, devendo comunicar sua 

decisão à CONCESSIONÁRIA e à AGÊNCIA REGULADORA dentro do prazo 

referido. 

8.9 A AGÊNCIA REGULADORA poderá contar com o apoio do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE na análise de eventuais divergências entre as 

PARTES quanto ao levantamento e/ou avaliação do INVENTÁRIO DE BENS 

VINCULADOS. 

8.10 Uma vez comunicada da decisão do PODER CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA terá o prazo máximo e improrrogável de 15 (quinze) dias para 

se manifestar, de forma tecnicamente justificada, sobre as propostas de 

modificações ou ajustes apresentados pelo PODER CONCEDENTE, devendo, 

dentro deste prazo, reencaminhar ao PODER CONCEDENTE, com cópia para a 

AGÊNCIA REGULADORA, o INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS, com 

eventuais alterações, para aprovação. 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ MINUTA DO CONTRATO 

 

 182 

8.11 Recebido o INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS reencaminhado pela 

CONCESSIONÁRIA com eventuais alterações e acompanhado da manifestação 

da CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE terá o prazo máximo e 

improrrogável de 10 (dez) dias para aprovação final do INVENTÁRIO DE BENS 

REVERSÍVEIS, devendo, na hipótese de não-aprovação, comunicar, dentro do 

prazo referido, a CONCESSIONÁRIA e a AGÊNCIA REGULADORA acerca das 

razões que motivaram a sua decisão. 

8.12 Comunicada a AGÊNCIA REGULADORA da não-aprovação do 

INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS, esta terá o prazo de 10 (dez) dias para 

se manifestar acerca das eventuais divergências das PARTES, decidindo acerca 

do conteúdo do INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS que deverá prevalecer 

para os fins da CONCESSÃO. 

8.13 A CONCESSIONÁRIA poderá encaminhar minutas preliminares da 

versão do INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS, ao longo do prazo de 

OPERAÇÃO ASSISTIDA DO SISTEMA, com a finalidade de antecipar a análise 

pelo PODER CONCEDENTE. 

8.14 A aprovação final do INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS deve 

ocorrer em no máximo 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do 

CONTRATO.  

8.15 A inércia do PODER CONCEDENTE ou da AGÊNCIA REGULADORA 

quanto à aprovação do INVENTÁRIO DE BENS REVERSÍVEIS, ou sua não-

aprovação imotivada, que atrase o início da OPERAÇÃO DO SISTEMA ou que 

acarrete prejuízos à CONCESSIONÁRIA poderá ensejar reequilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO em favor da CONCESSIONÁRIA, desde que 

efetivamente demonstrados e comprovados os prejuízos decorrentes. 

8.16 A CONCESSIONÁRIA deverá atualizar o INVENTÁRIO DE BENS 

REVERSÍVEIS ao longo de toda a vigência do CONTRATO, remetendo novas 

versões ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, em 

periodicidade, no mínimo, anual. 

8.17 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, às suas expensas, os BENS 

REVERSÍVEIS em bom estado de funcionamento, conservação e segurança 

durante a vigência do CONTRATO. 

CLÁUSULA NONA -  DOS BENS VINCULADOS  

9.1 A CONCESSÃO será integrada pelos BENS VINCULADOS, 

considerados assim todas as instalações, equipamentos, máquinas, 

aparelhos, edificações, acessórios, enfim, todos os bens afetos e 

necessários à prestação dos SERVIÇOS. 

9.2 Serão considerados BENS VINCULADOS todos os bens transferidos pelo 

CONTRATANTE à CONTRATADA, além daqueles que venham a ser adquiridos, 
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incorporados ou construídos pela CONTRATADA, ao longo da CONCESSÃO, 

vinculados à execução dos SERVIÇOS. 

9.3 Em especial, serão cedidos à CONTRATADA as áreas necessárias à 

execução dos SERVIÇOS, com a demolição das usinas PSul e Asa Sul existentes.  

9.4 Não são considerados BENS VINCULADOS as instalações comerciais e 

administrativas da CONTRATADA, tais como escritórios, lojas, depósitos, 

almoxarifados e pátios de equipamentos, salvo aqueles que possuam comprovada 

afetação à prestação dos SERVIÇOS. 

9.5 A CONTRATADA obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, 

conservação e segurança, às suas expensas, os BENS VINCULADOS, efetuando 

os reparos, renovações, adaptações e manutenções necessárias ao bom 

desempenho e à atualidade dos SERVIÇOS, nos termos previstos neste 

CONTRATO. 

9.6 A CONTRATADA somente poderá alienar os BENS VINCULADOS que 

integram a CONCESSÃO quando proceder à sua imediata substituição por outros 

em condições de operacionalidade e funcionamento semelhantes ou superiores à 

dos substituídos. 

9.7 Os BENS VINCULADOS não poderão ser ofertados em garantia para 

operações de financiamentos realizadas pela CONTRATADA, sob pena de 

cassação da CONCESSÃO. 

9.8 As instalações de BENS VINCULADOS que forem desativadas pela 

CONTRATADA serão revertidas ao CONTRATANTE. 

9.9 Os bens imóveis tratados na subcláusula anterior devem ser devolvidos 

ao CONTRATANTE, por meio de Termo de Reversão, com a descrição das 

características dos bens. 

9.10 Todos os custos  relativos à desativação de instalações deverão ser 

assumidos pela CONTRATADA, inclusive no que tange às condicionantes 

ambientais, não compreendendo custos de obras de demolição ou qualquer forma 

de requalificação das instalações para fins de utilização pelo CONTRATANTE.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO CAPITAL SOCIAL DA CONTRATADA 

10.1 O capital social mínimo subscrito e integralizado pela 

CONTRATADA deverá ser de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de 

reais).  

10.2 O capital social mínimo previsto na cláusula acima deverá ser 

integralizado conforme o seguinte:  
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10.2.1 10% (dez por cento) do capital social mínimo deverá ser 

integralizado até a data de assinatura deste CONTRATO; 

10.2.2 40% (quarenta por cento) do capital social mínimo deverá ser 

integralizado até o final do primeiro ano, a contar do início da 

OPERAÇÃO DO SISTEMA pela CONTRATADA; e 

10.2.3 50% (cinquenta por cento) do capital social mínimo deverá 

ser integralizados até o final do terceiro ano da concessão, a contar 

do início da OPERAÇÃO DO SISTEMA pela CONTRATADA. 

10.3 A CONTRATADA não poderá reduzir o seu capital social, salvo 

mediante prévia autorização da AGÊNCIA REGULADORA, sendo 

vedada, sob qualquer título, tal redução até o final do 8º (oitavo) ano 

do CONTRATO ou se os indicadores e metas previstos no ANEXO VII 

do EDITAL – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E 

MECANISMOS DE PAGAMENTOS não estiverem sendo atendidos.  

10.4 Quaisquer alterações no quadro de acionistas deverão ser 

comunicadas ao PODER CONCEDENTE, observadas as disposições 

contratuais sobre a transferência de controle acionário efetivo 

estabelecidas no EDITAL e neste CONTRATO.  

10.5 Os recursos à disposição da CONTRATADA serão aplicados 

exclusivamente no desenvolvimento de atividades relacionadas à 

CONCESSÃO, ressalvadas unicamente as aplicações financeiras. 

10.6 A CONTRATADA deverá obedecer aos padrões de governança 

corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras 

padronizadas, de acordo com as regras contábeis vigentes no Brasil 

e com as normas societárias pertinentes, especialmente, a Lei Federal 

nº 6.404/76 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  -  DAS DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS À CONTRATADA 

11.1 A CONTRATADA é uma sociedade anônima, com sede em 

Brasília-DF, cujo objeto social durante o prazo da CONCESSÃO, 

será específico e exclusivo de exploração do SISTEMA e prestação 

dos SERVIÇOS e, adicionalmente, outras atividades alternativas, 

acessórias ou associadas, nos termos deste CONTRATO. 

11.2 A transferência total ou parcial da CONCESSÃO ou 

transferência direta do controle societário da CONTRATADA, sem 

prévia anuência do CONTRATANTE e demais requisitos especificados 

na legislação, implicará a caducidade da CONCESSÃO. 

11.3 É dispensada a anuência prévia do CONTRATANTE para 

qualquer alteração nos atos constitutivos da CONTRATADA, ou na 

sua composição societária, que não configure alteração do seu 

controle societário ou transferência da CONCESSÃO. 

11.4 Para fins de obtenção da anuência para transferência total ou 
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parcial da CONCESSÃO ou do controle societário da CONTRATADA, 

o pretendente à assunção da CONCESSÃO ou do controle societário 

da CONTRATADA deverá: 

11.4.1  comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste 

CONTRATO; e 

11.4.2  atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade 

financeira e regularidade jurídica e fiscal estritamente necessárias 

à assunção dos SERVIÇOS e exigíveis em conformidade com o 

estágio e as condições da CONCESSÃO no momento em que 

solicitada a anuência ao CONTRATANTE, devendo ser levados em 

consideração os investimentos já realizados pela CONTRATADA. 

11.5 Para fins de obtenção da anuência para transferência total ou 

parcial da CONCESSÃO, nos casos em que ensejar perda das condições de 

habilitação previstas no EDITAL, o pretendente da assunção da operação 

transferida deverá apresentar o cumprimento das condições de habilitação do 

EDITAL.  

 

11.6 Recebida a solicitação da CONTRATADA acerca da transferência 

da CONCESSÃO, ou da alteração do controle societário, acompanhada da 

documentação e justificativa pertinentes, o CONTRATANTE terá prazo de 30 

(trinta) dias, contados do recebimento da solicitação, para se manifestar, requerer 

a complementação da documentação apresentada ou solicitar outras informações 

que se façam necessárias à análise dos requisitos necessários para a concessão 

da anuência nos termos da cláusula 11.4. 

 

11.7 Havendo solicitação pelo CONTRATANTE de que a 

CONTRATADA apresente novas informações ou documentação complementar, o 

CONTRATANTE deverá decidir o pedido de anuência no prazo máximo de 10 

(dez) dias contados do recebimento das informações e/ou documentação 

complementares. 

 

11.8 O CONTRATANTE autorizará a transferência do controle societário 

da CONTRATADA para o agente financiador com o objetivo de promover a 

reestruturação financeira da CONTRATADA e assegurar a continuidade da 

prestação dos SERVIÇOS (step-in), nos termos do art. 27-A da Lei Federal nº 

8.987/95 e observado o procedimento previsto nas subcláusulas abaixo. 

 

11.9 O pedido para a autorização da transferência do controle societário 

à instituição financeira deverá ser apresentado ao CONTRATANTE, por escrito, 

pela CONTRATADA ou pelo agente financiador, contendo a justificativa para 

tanto, bem como elementos que possam subsidiar a análise do pedido, tais como 

cópias de atas de reunião de sócios ou acionistas da CONTRATADA, 

correspondências, relatórios de auditoria, demonstrações financeiras e outros. 
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11.10 O CONTRATANTE examinará o pedido no prazo de até 15 (quinze) dias, 

prorrogáveis por igual período, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar 

informações e/ou documentos adicionais à CONTRATADA e/ou ao agente 

financiador e convocar os sócios ou acionistas controladores da CONTRATADA 

para esclarecimentos. 

 

11.11 A autorização para a transferência do controle da CONTRATADA para o 

agente financiador, caso seja concedida pelo CONTRATANTE, será formalizada, 

por escrito, indicando as condições e requisitos para sua realização. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DOS INVESTIMENTOS DA CONTRATADA  

12.1 A CONTRATADA, em virtude da presente CONCESSÃO, se 

obriga, nos termos e condições estipuladas neste CONTRATO e seus 

ANEXOS, a cumprir as metas descritas no ANEXO IV - TERMO DE 

REFERÊNCIA do EDITAL, de forma compatível com o Plano Distrital 

de Saneamento Básico e Plano Distrital de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos, para efeitos da prestação dos SERVIÇOS. 

12.2 A CONTRATADA se obriga a realizar os investimentos 

necessários ao cumprimento das suas obrigações estabelecidas no 

ANEXO IV - TERMO DE REFERÊNCIA do EDITAL, na PROPOSTA 

COMERCIAL, TÉCNICA e nas demais disposições do presente 

CONTRATO, sendo de sua exclusiva responsabilidade a obtenção dos 

recursos necessários à realização de tais investimentos.  

12.3 Os objetivos, metas e investimentos previstos para a 

CONCESSÃO poderão ser revistos sempre que necessário, inclusive 

em razão de alterações ou revisões no Plano Distrital de Saneamento 

Básico e/ou Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

mediante prévia celebração de termo aditivo competente e desde que 

preservado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PROJETOS DA CONTRATADA 

13.1 A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, 

previamente à execução das obras e atividades correlatas sob sua 

responsabilidade, que fazem parte do objeto do CONTRATO, os 

projetos de engenharia necessários, bem como um planejamento para 

a transição dos serviços atualmente prestados para o novo modelo a 

ser implementado por este CONTRATO. 

13.2 Para a elaboração dos projetos, a CONTRATADA deverá levar 

em consideração as disposições do ANEXO IV do EDITAL - TERMO 

DE REFERÊNCIA. 

13.3 A CONTRATADA poderá, por sua conta e risco, apresentar, em 
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seus projetos executivos, suas propostas e soluções de engenharia 

para a melhor execução do objeto da CONCESSÃO, as quais deverão 

estar consonantes com a PROPOSTA COMERCIAL e com o ANEXO IV 

do EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA, sendo certo que eventuais 

mudanças em relação ao inicialmente proposto ou previsto, por 

decisão exclusiva da CONTRATADA, que acarretem aumento de 

custos, não ensejarão reequilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO. 

13.4 Após a data da entrega de cada projeto pela CONTRATADA, o 

CONTRATANTE terá 10 (dez) dias para a sua análise e aprovação. 

13.5 Caso o CONTRATANTE determine, justificadamente, alguma 

alteração ao projeto entregue, quando de sua análise, a 

CONTRATADA terá o prazo de até 20 (vinte) dias para proceder à 

alteração a partir da determinação. 

13.6 Entregue o projeto alterado pela CONTRATADA, o 

CONTRATANTE terá novo prazo de 10 (dez) dias para análise e 

aprovação do respectivo projeto. 

13.7 Uma vez concluído o projeto entregue, com todas as 

alterações referidas acima já realizadas, o CONTRATANTE emitirá, por 

escrito, termo de aprovação do projeto, em até 05 (cinco) dias 

contados de tal conclusão. 

13.8 Tendo transcorrido qualquer prazo mencionado nesta 

Cláusula sem a manifestação do CONTRATANTE acerca da versão 

inicial do projeto entregue ou de suas alterações, o projeto respectivo 

será considerado aprovado, ficando a CONTRATADA autorizada a 

prosseguir com as medidas para execução das obras 

correspondentes. 

13.9 Independentemente da aprovação dos projetos de engenharia, 

a CONTRATADA é integralmente responsável pela execução das 

obras e pelos projetos elaborados para a execução do objeto da 

CONCESSÃO. 

13.10 O CONTRATANTE não poderá exigir alterações que contrariem 

a legislação ambiental vigente, ou que conflitem com as exigências 

fixadas em licenças já expedidas por autoridades competentes. 

13.11 Todas as alterações aos projetos solicitados pelo 

CONTRATANTE respeitarão a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA    

14.1 As obras necessárias à prestação dos SERVIÇOS, objeto da 

CONCESSÃO, serão iniciadas a partir da aprovação do respectivo 

projeto executivo pelo CONTRATANTE, conforme previsto na 
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Cláusula 13, comprometendo-se a CONTRATADA a empregar todos 

os recursos necessários para atender às obrigações previstas neste 

CONTRATO, inclusive àquelas previstas para a obtenção das 

respectivas licenças ambientais cabíbeis. 

14.2 A execução das obras deverá obedecer ao TERMO DE 

REFERÊNCIA, à PROPOSTA TÉCNCIA, à PROPOSTA COMERCIAL e 

aos projetos executivos aprovados. 

14.3 A CONTRATADA deverá utilizar materiais cuja qualidade seja 

compatível com as normas editadas pelos órgãos técnicos 

especializados e, ainda, cumprir todas as especificações e normas 

técnicas brasileiras que assegurem a integral solidez e segurança das 

obras. 

14.4 O CONTRATANTE terá livre acesso aos locais onde serão 

realizadas as obras, podendo acompanhar sua execução, com vistas, 

especialmente, a verificar o atendimento dos termos do respectivo 

projeto executivo. 

14.5 Ao final de cada obra, a CONTRATADA deverá encaminhar ao 

CONTRATANTE toda a documentação que lhes for concernente, 

incluindo, mas sem limitação, os projetos de engenharia, 

documentação “as built”, manuais e demais documentos correlatos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DESAPROPRIAÇÃO, SERVIDÃO E LIMITAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

15.1 As desapropriações e a instituição de servidões e quaisquer 

outras limitações administrativas necessárias à prestação dos 

SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO, bem como a obtenção das 

licenças ambientais necessárias, serão efetuadas pela 

CONTRATADA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, 

quando não existirem impedimentos legais para tanto, com 

obediência da legislação aplicável do  do Distrito Federal constantes 

na ÁREA DA CONCESSÃO. 

15.2 As instalações, infraestruturas e equipamentos integrantes 

do sistema existente deverão ser transferidos pelo CONTRATANTE 

à CONTRATADA, sem quaisquer ônus e/ou impedimentos de 

qualquer natureza. 

15.3 Para dar cumprimento às suas obrigações relacionadas com 

as desapropriações ou instituição de servidões administrativas, a 

CONTRATADA deverá: 

15.3.1 apresentar ao CONTRATANTE, quando necessário, todos os 

elementos e documentos necessários à declaração de utilidade pública dos 

imóveis a serem desapropriados ou sobre os quais serão instituídas servidões 

administrativas, nos termos da legislação vigente; 
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15.3.2 conduzir os processos de desapropriação ou de instituição de 

servidões administrativas, responsabilizando-se por todos os custos 

relacionados a estes, incluindo os referentes à aquisição dos imóveis e ao 

pagamento de indenizações ou de quaisquer outras compensações 

decorrentes da desapropriação ou da instituição de servidões ou de outros 

ônus ou encargos relacionados, incluindo eventual uso temporário de bens 

imóveis ou a realocação de bens ou pessoas, bem como as despesas com 

custas processuais, honorários advocatícios e de peritos; 

 

15.3.3 proceder, às suas expensas, e na presença da fiscalização da 

AGÊNCIA REGULADORA e do CONTRATANTE, que lavrará o respectivo 

auto, a demarcação dos terrenos que façam parte integrante da prestação do 

SERVIÇO, incluindo o levantamento da respectiva planta cadastral, e com a 

identificação dos terrenos que integram a CONCESSÃO e as áreas 

remanescentes; 

 

15.3.4 ajuizar, em seu próprio nome, as ações judiciais que se mostrarem 

necessárias para viabilizar a desapropriação ou a instituição de servidões 

administrativas, assumindo as despesas relacionadas às taxas, às custas 

judiciais e às indenizações a serem destinadas aos proprietários/possuidores 

dos imóveis expropriados. 

15.4 São de responsabilidade do CONTRATANTE a declaração de 

utilidade pública dos imóveis a serem desapropriados para a 

realização do objeto da CONCESSÃO, ou a condução de diligências 

junto às Prefeituras Municipais necessárias para a emissão das 

referidas declarações, incluindo aqueles de uso temporário ou objeto 

de instituição de servidões. 

15.4.1 As PARTES, de comum acordo, estabelecerão, quando 

necessário, um programa de trabalho, contendo os prazos para a 

obtenção da declaração de utilidade pública dos imóveis, para fins de 

desapropriação ou de instituição de servidão administrativa, e os 

elementos necessários que deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, 

dentro das condições previstas na legislação aplicável e compatível com 

os prazos fixados para a prestação dos SERVIÇOS objeto da 

CONCESSÃO. 

15.4.2 Caso o CONTRATANTE não promova as medidas que lhe 

compete em relação às desapropriações ou servidões administrativas 

necessárias à execução dos SERVIÇOS, nos termos desta cláusula, os 

prazos referentes às obrigações e METAS DE DESEMPENHO diretamente 

impactados serão revistos, desde que se demonstre que a inércia do 

CONTRATANTE interferiu no cumprimento de tais obrigações e metas, 

sem prejuízo do direito à revisão contratual caso rompido o equilíbrio 

econômico-financeiro, além de não lhe serem imputadas penalidades 
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diretamente decorrentes dessa inércia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

16.1 A CONTRATADA prestará e manterá ao longo de todo período 

da CONCESSÃO, na forma do art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO em favor do 

CONTRATANTE, a ser prestada da seguinte forma: 

16.1.1 nos primeiros 5 (cinco) anos de execução do CONTRATO, a GARANTIA 

DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será de 197.907.697,70 (cento e noventa e 

sete milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e setenta 

centavos). 

 

16.1.2 após o decurso do 5º (quinto) ano de execução do CONTRATO, e até o 

final do 10º (décimo) ano de execução do CONTRATO, o valor da GARANTIA 

DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será de R$ 148.430.773,27(cento e quarenta 

e oito milhões, quatrocentos e trinta mil, setecentos e setenta e três reais e 

vinte e sete centavos).  

 

16.1.3 após o decurso do 10º (décimo) ano de execução do CONTRATO, e até 

o final do 30º (trigésimo) ano de execução do CONTRATO, o valor da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será de R$ 111.323.079,95 

(cento e onze milhões, trezentos e vinte e três mil e setenta e novereais e 

noventa e cinco centavos). 

 

 

16.1.4 após o decurso do 30º (trigésimo) ano de execução do CONTRATO, na 

hipótese de eventual prorrogação, e até o final da vigência do CONTRATO, o 

valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será de R$ 

83.492.309,96 (oitenta e três milhões, quatrocentos e noventa e dois , trezentos 

e nove reais e noventa e seis centavos.  

16.2 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser 

contratada como condição para a assinatura do CONTRATO.  

16.3 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá prever 

como beneficiário o CONTRATANTE, devendo permanecer em vigor, 

no mínimo, por até 180 (cento e oitenta) dias após o advento do termo 

contratual, por meio de renovações periódicas. 

16.4 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada não 

poderá conter qualquer tipo de ressalva ou condição que possa 

dificultar ou impedir sua execução ou que possa deixar dúvidas 

quanto à sua firmeza, podendo ser executada pelo CONTRATANTE, 

observadas as condições previstas neste CONTRATO. 

16.5 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO será reajustada 

anualmente pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPCA. 
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16.6 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser 

prestada, a critério da CONTRATADA, em qualquer das seguintes 

modalidades, ou em qualquer combinação delas: 

16.6.1 caução em moeda corrente do país, que deverá ser prestada 

mediante depósito em conta a ser designada pelo CONTRATANTE ou 

AGÊNCIA REGULADORA; 

 

16.6.2 caução em títulos da dívida pública Federal, que deverá ser 

prestada por títulos emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central 

do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

 

16.6.3 seguro-garantia; ou  

 

16.6.4 fiança bancária. 

 

16.7 As cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia deverão 

ter vigência mínima de 12 (doze) meses, sendo de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA mantê-las em plena vigência e de 

forma ininterrupta durante toda a vigência da CONCESSÃO, devendo 

para tanto promover as renovações e atualizações que forem 

necessárias. 

16.8 Quando a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO for 

prestada na forma de títulos da dívida pública, aceitar-se-á apenas 

Tesouro Prefixado (LTN), Tesouro Selic (LFT), Tesouro IPCA+ (NTN-B 

Principal), Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), ou Tesouro 

Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F), devendo estes ser emitidos 

sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Economia. 

16.9 Na hipótese de apresentação em moeda corrente nacional ou 

em títulos da dívida pública, a CONCESSIONÁRIA deverá constituir 

caução bancária, expressa em documento original, dirigida ao PODER 

CONCEDENTE, datada e assinada por instituição financeira 

custodiante dos títulos dados em garantia e da qual conste: 

16.9.1 o valor pecuniário da caução ou dos referidos títulos, 

claramente identificados, ficará(ão) caucionado(s) em favor do 

PODER CONCEDENTE como garantia do cumprimento das 

obrigações da CONCESSIONÁRIA, no CONTRATO;  

16.9.2 a identificação dos títulos caucionados, esclarecendo 
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tratar-se dos títulos regulados pela Lei Federal nº 10.179, de 06 de 

fevereiro de 2001; e 

16.9.3 que o PODER CONCEDENTE poderá executar a caução 

nas condições previstas no CONTRATO. 

16.10 As fianças bancárias devem ser contratadas com instituições 

financeiras autorizadas pelo Banco Central – BACEN a operarem no 

Brasil, estando em conformidade com as normas emitidas por tal 

entidade, devendo ainda ser apresentada em sua forma original (não 

sendo aceitas cópias de qualquer espécie). 

16.11 As fianças bancárias deverão conter cláusula específica de 

renúncia, pelo fiador, ao benefício de ordem a que se refere o art. 827 

do Código Civil, e que lhe obrigue de forma solidária com a 

CONCESSIONÁRIA, devendo ser observado o disposto nos artigos 

835 e 838 do Código Civil e as condições do modelo constate do 

CONTRATO. 

16.12 Quando em seguro-garantia, deverá ser apresentado o original 

da apólice ou cópia digital, devidamente certificada ou, ainda, sua 

segunda via, emitida em favor do PODER CONCEDENTE, fornecida 

por companhia seguradora registrada junto à Superintendência de 

Seguros Privados - SUSEP, observadas as condições do modelo 

constante do CONTRATO. 

16.13 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser utilizada nos 

seguintes casos, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório:  

 

16.13.1 nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não realizar as 

obrigações previstas neste CONTRATO ou em que o PODER CONCEDENTE 

incorrer no pagamento de custos e despesas de competência da 

CONCESSIONÁRIA; 

 

16.13.2 na hipótese de devolução de BENS REVERSÍVEIS em 

desconformidade com as exigências estabelecidas no CONTRATO; 

 

16.13.3 nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não proceder ao 

pagamento das multas que lhe forem aplicadas em razão de inadimplemento no 

cumprimento de suas obrigações contratuais, na forma do CONTRATO; e 

 

16.13.4 nas hipóteses em que a CONCESSIONÁRIA não efetuar, no prazo 

devido, o pagamento de outras indenizações ou obrigações pecuniárias devidas 

ao PODER CONCEDENTE, em decorrência do CONTRATO.  

 

16.14 No caso de execução parcial ou total da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONTRATADA deverá recompor o 
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valor integral da garantia prestada no prazo de 30 (trinta) dias da 

respectiva execução, sob pena de caracterização de inadimplemento 

contratual. 

16.15 Se o valor a ser executado pela AGÊNCIA REGULADORA ou 

CONTRATANTE for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO prestada, além da perda dessa garantia, a 

CONTRATADA responderá pela diferença mediante reposição do 

valor integral devido, assegurado o direito à ampla defesa e ao 

contraditório. 

16.16 Qualquer modificação nos termos e nas condições da 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser previamente 

aprovada pelo CONTRATANTE.  

16.17 Todas as despesas decorrentes da constituição e renovação 

da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO correrão 

exclusivamente por conta da CONTRATADA. 

16.18 Observado o prazo total de vigência da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO prevista na subcláusula 16.1, a garantia 

prestada será restituída ou liberada apenas após a integral execução 

de todas as obrigações contratuais e comprovação do integral 

cumprimento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias da 

CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS SEGUROS  

17.1 A CONTRATADA, além dos seguros exigíveis pela legislação 

aplicável, deverá contratar com SEGURADORA, durante todo o prazo 

da CONCESSÃO, no mínimo, os seguros definidos nesta cláusula, 

conforme disponibilidade no mercado brasileiro: 

17.1.1 Seguro de Riscos de Engenharia para a cobertura de 

danos materiais que possam ser causados em razão das obras civis 

e/ou instalação e montagem necessárias ao cumprimento do objeto 

do CONTRATO, que não tenham caráter de manutenção e 

conservação. 

17.1.1.1 Seguro de Risco de Engenharia deverá ser contratado e 

encerrado à medida da execução de cada uma das obras, sendo que a 

importância segurada da apólice deverá ser idêntica aos custos de 

reposição com bens novos, tendo por limite mínimo o valor do 

investimento executado.  

17.1.2 Seguro de Riscos Operacionais de Concessões (“All 

Risks”) cuja contratação se dará na data de assinatura do contrato, 
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incluindo as seguintes coberturas: 

17.1.2.1 danos materiais cobrindo a perda, destruição ou dano em todos os 

bens que integram a CONCESSÃO, incluindo coberturas adicionais de 

honorários de peritos, riscos de engenharia – pequenas obras e 

equipamentos de baixa voltagem; 

 

17.1.3 perda de receita e lucros cessantes cobrindo as consequências 

financeiras da interrupção da exploração do SISTEMA, sempre que esse 

atraso ou interrupção seja resultante de perda, destruição ou dano coberto 

pelo seguro de dano material previsto acima. 

17.1.3.1 Os montantes cobertos pelos Seguros de Riscos 

Operacionais deverão ser idênticos aos custos de reposição 

com bens novos, devendo a cobertura corresponder ao valor 

dos BENS VINCULADOS transferidos à CONTRATADA, bem 

como posteriormente construídos ou adquiridos, 

considerando a depreciação pelo uso e PODER CONCEDENTE 

de conservação vigente na data de início de cobertura da 

apólice. 

17.1.3 Seguro de Responsabilidade Civil Geral, com valor não 

inferior a R$ [*], e com vigência durante o período da CONCESSÃO, 

cobrindo o CONTRATANTE e a CONTRATADA, bem como seus 

administradores, empregados, funcionários, contratados, 

prepostos ou delegados, pelos montantes a que possam ser 

responsabilizados a título de danos materiais, ambientais, pessoais 

e morais, indenizações, custas processuais e quaisquer outros 

encargos relacionados a danos pessoais, morais, ambientais ou 

materiais, decorrentes das atividades abrangidas pela 

CONCESSÃO, incluindo as seguintes coberturas: 

17.1.3.1 responsabilidade civil empregador; 

17.1.3.2 responsabilidade civil veículos contingentes; 

17.1.3.3 responsabilidade civil cruzada;  

17.1.3.4 responsabilidade civil obras civis. 

17.2 Os valores mínimos de coberturas fixados nesta cláusula 

serão reajustados anualmente pelo IPCA.  

17.3 As respectivas apólices deverão permanecer em vigor, no 

mínimo, por 180 (cento e oitenta) dias após o advento do termo 

contratual, por meio de renovações periódicas. 

17.4 As apólices devem ser contratadas com seguradoras e 

resseguradoras devidamente constituídas e autorizadas a operar 

pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, observando 

os termos dos atos normativos da SUSEP e as condições 

estabelecidas neste CONTRATO. 
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17.5 O CONTRATANTE deverá ser indicado como cossegurado nas 

apólices dos seguros referidas nesta cláusula, devendo seu 

cancelamento, suspensão ou substituição ser previamente aprovado 

pelo CONTRATANTE nas hipóteses pertinentes, conforme previsto 

nesta Cláusula. 

17.6 As instituições financeiras que realizem empréstimos ou coloquem no 

mercado obrigações de emissão da CONTRATADA poderão ser incluídas 

nas apólices de seguro, na condição de cosseguradas ou de beneficiárias, 

tendo preferência no recebimento das apólices. 

17.7 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento integral da 

franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto neste 

CONTRATO. 

17.8 A CONTRATADA, com aprovação prévia do CONTRATANTE, 

poderá alterar coberturas ou outras condições das apólices de 

seguro, visando adequá-las às novas situações que ocorram durante 

o período deste CONTRATO. 

17.8.1 A CONTRATADA poderá alterar coberturas e franquias, bem 

como outras condições das apólices contratadas, a fim de adequá-las às 

fases de implementação e execução do objeto desta CONCESSÃO, sendo 

certo que o CONTRATANTE deverá ser comunicado das referidas 

alterações. 

17.9 A CONTRATADA deverá encaminhar ao CONTRATANTE nas 

hipóteses pertinentes previstas nesta cláusula, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, a comprovação de que 

as apólices de seguro foram renovadas ou da possibilidade de 

emissão de novas apólices. 

17.9.1 Caso a CONTRATADA não comprove a renovação das 

apólices no prazo acima, o CONTRATANTE poderá contratar os seguros 

e cobrar da CONTRATADA o valor total do prêmio, a qualquer tempo, sem 

prejuízo das sanções contratuais cabíveis. 

17.10 A CONTRATADA deverá enviar ao CONTRATANTE nas 

hipóteses pertinentes ora previstas, cópia dos comprovantes de 

quitação dos prêmios relativos aos seguros contratados, dentro de 10 

(dez) dias a contar de seu respectivo pagamento. 

17.10.1 Sem prejuízo do disposto nesta Cláusula, a CONTRATADA 

deverá comprovar ao CONTRATANTE, quando este assim solicitar, no 

prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da referida solicitação, 

que as apólices de seguro previstas neste CONTRATO estão em plena 

vigência e que os respectivos prêmios vencidos se encontram pagos. 
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17.11 Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação de as 

seguradoras informarem, imediatamente, à CONTRATADA e ao 

CONTRATANTE, alterações nos contratos de seguros, principalmente 

as que impliquem o cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s) 

contratado(s) ou redução das importâncias seguradas. 

17.12 O descumprimento, pela CONTRATADA, da obrigação de 

contratar ou manter as apólices de seguro de que trata esta Cláusula 

ensejará a aplicação das sanções previstas no presente CONTRATO. 

17.13 Ocorrendo a hipótese de sinistros não cobertos pelos seguros 

contratados, a CONTRATADA responderá isoladamente pelos danos 

e prejuízos que, eventualmente, causar ao CONTRATANTE em 

decorrência da execução das obras e dos serviços decorrentes da 

execução deste CONTRATO, correndo às suas expensas, 

exclusivamente, as indenizações decorrentes de tais danos e 

prejuízos. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CONTRATOS COM TERCEIROS  

18.1 Sem prejuízo de suas responsabilidades e dos riscos 

previstos neste CONTRATO, a CONTRATADA poderá contratar com 

terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes ou acessórias à 

CONCESSÃO, desde que não ultrapassem o prazo da CONCESSÃO. 

18.2 A execução das atividades contratadas pela CONTRATADA 

com terceiros pressupõe o cumprimento das normas legais, 

regulamentares e contratuais da CONCESSÃO. 

18.3 O fato de o CONTRATANTE ter conhecimento da contratação 

de terceiros pela CONTRATADA não poderá ser alegado pela 

CONTRATADA para eximir-se do cumprimento, total ou parcial, de 

suas obrigações decorrentes deste CONTRATO. 

18.4 Os contratos de prestação de serviços, celebrados entre a 

CONTRATADA e terceiros, reger-se-ão pelas normas de direito 

privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os 

terceiros envolvidos e o CONTRATANTE e/ou a AGÊNCIA 

REGULADORA. 

18.5 Constitui dever da CONTRATADA prover e exigir, a qualquer 

entidade com que venha a contratar, que sejam promovidas as 

medidas necessárias para salvaguardar a integridade dos BENS 

VINCULADOS, assim como o cumprimento das normas 

regulamentares da CONCESSÃO. 

18.6 A CONTRATADA deverá elaborar política de transações com 

partes relacionadas, a qual deverá ser apresentada para 

conhecimento do CONTRATANTE e AGÊNCIA REGULADORA.  
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS FINANCIAMENTOS  

19.1 A CONTRATADA é responsável pela obtenção dos recursos 

financeiros necessários ao regular desenvolvimento do SERVIÇO e 

execução das OBRAS DE APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA, de 

modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as 

obrigações assumidas neste CONTRATO. 

19.2 A CONTRATADA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou 

condição do(s) contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso 

dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas 

neste CONTRATO, cujos termos deverão ser de pleno conhecimento da(s) 

instituição(ões) financeira(s) financiadora(s). 

 

19.3 A CONTRATADA está autorizada a oferecer em garantia, nos contratos 

de financiamento, os direitos emergentes da CONCESSÃO, nos termos do art. 28 

da Lei Federal nº 8.987/95. 

 

19.4 A CONTRATADA poderá ceder ou dar em garantia à(s) instituição(ões) 

financeira(s) financiadora(s) os seus direitos emergentes e garantias relativos à 

CONTRAPRESTAÇÃO e à RECEITA EXTRAORDINÁRIA, assim como outros 

créditos ou recebíveis de titularidade da CONTRATADA, sejam existentes, a 

realizar ou contingentes, incluindo as eventuais indenizações em caso de extinção 

da CONCESSÃO. 

 
19.5 Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, em qualquer de suas 

modalidades, destinados a investimentos relacionados a este CONTRATO, a 

CONTRATADA poderá ceder ao mutuante, mediante simples notificação a 

CONTRATANTE, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais 

futuros, observadas as condições do art. 28-A, da Lei Federal nº 8.987/95. 

 
19.6 As indenizações devidas à CONTRATADA no caso de extinção 

antecipada deste CONTRATO poderão ser pagas diretamente à(s) instituição(ões) 

financeira(s) financiadora(s), na hipótese da cessão fiduciária ou outra garantia 

real. 

 
19.7 Os acionistas poderão também oferecer em garantia ou contra-garantia, 

em contratos de mútuo e/ou em contratos de financiamento, as ações da 

CONTRATADA de sua titularidade, mediante simples notificação ao 

CONTRATANTE. 

 
19.8 O CONTRATANTE poderá assinar os contratos de financiamento e os 

contratos de garantias deles decorrentes na qualidade de interveniente-anuente, 

conforme seja requerido pela CONTRATADA e/ou pela(s) instituição(ões) 

financeira(s) financiadora(s). 
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19.9 Na forma do art. 27-A da Lei Federal nº 8.987/95, o CONTRATANTE 

poderá autorizar a transferência do controle ou da administração temporária da 

CONTRATADA a seus financiadores e garantidores com quem não mantenha 

vínculo societário direto, com vistas à sua reestruturação financeira e a assegurar 

a continuidade da prestação dos SERVIÇOS. 

 
19.10 Para a obtenção da anuência para transferência do controle ou da 

administração temporária da CONTRATADA, o financiador ou garantidor deverá: 

 
 

19.10.1 atender às exigências de regularidade jurídica e fiscal necessárias 

à assunção do objeto da CONCESSÃO;  

 

19.10.2 prestar e/ou manter as garantias pertinentes, conforme o caso; e 

 

19.10.3 comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste CONTRATO. 

 

 

19.11 A assunção do controle ou da administração temporária autorizadas na 

forma da subcláusula acima não alterará as obrigações da CONTRATADA e de 

seus controladores para com terceiros, CONTRATANTE e AGÊNCIA 

REGULADORA, nos termos do art. 27-A, §2º, da Lei Federal nº 8.987/95. 

 

19.12 Para se configurar administração temporária da CONTRATADA, deverão 

ser outorgados aos seus financiadores e garantidores os poderes previstos no art. 

27-A, §4º, da Lei Federal nº 8.987/95, devendo ser definido pelo CONTRATANTE. 

 

19.13 Os financiadores da CONCESSÃO terão legitimidade para receber as 

indenizações eventualmente devidas à CONTRATADA em razão da extinção 

antecipada deste CONTRATO. 

 

19.14 Verificada a hipótese prevista nesta subcláusula, a CONTRATADA 

enviará comunicação prévia, por escrito, ao CONTRATANTE, informando os 

valores envolvidos e os dados a respeito do financiador. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

20.1 Em atendimento aos princípios de independência decisória, 

autonomia administrativa, orçamentária e financeira, transparência, 

tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões, compete à 

AGÊNCIA REGULADORA a regulação, controle e fiscalização da 

CONCESSÃO durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, em 

conformidade com a legislação vigente, cabendo-lhe especialmente: 
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20.1.1 editar normas regulamentares da CONCESSÃO, observado o 

disposto no presente CONTRATO; 

 

20.1.2 aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas, nos termos deste 

CONTRATO e da legislação incidente; 

 

20.1.3 compor conflitos entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, sem 

prejuízo da previsão constante da cláusula 47.  

 

20.1.4 acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO; 

 

20.1.5 monitorar a qualidade dos SERVIÇOS, nos termos do presente 

CONTRATO, notadamente sobre as METAS DE DESEMPENHO previstas no 

ANEXO VII - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E 

MECANISMOS DE PAGAMENTOS do EDITAL; 

 

20.1.6 observar as normas de referência para a regulação dos serviços 

públicos de manejo de resíduos sólidos que venham a ser editadas pela 

Agência Reguladora [●], eventualmente, pela Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico  (ANA); e 

 

20.1.7 cumprir suas demais atribuições legais. 

20.2 Na hipótese de normas regulamentares editadas pela 

AGÊNCIA REGULADORA supervenientes à celebração do presente 

CONTRATO, alterarem de forma significativa os encargos, riscos e 

condições previstas no EDITAL e neste CONTRATO e assumidos pela 

CONTRATADA no momento da apresentação de sua PROPOSTA 

COMERCIAL, a CONTRATADA fará jus à sua recomposição, nos 

termos da Cláusula 32 deste CONTRATO. 

20.3 A CONTRATADA facultará à AGÊNCIA REGULADORA o livre 

acesso aos BENS VINCULADOS, aos livros relativos à prestação dos 

SERVIÇOS, incluindo estatísticas e registros administrativos, e 

prestará os esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados. 

20.4 A AGÊNCIA REGULADORA poderá realizar, às suas expensas, 

na presença de representantes da CONTRATADA, testes ou ensaios 

que permitam avaliar adequadamente as condições de funcionamento 

e as características dos equipamentos, sistemas e instalações. 

20.5 As determinações e recomendações que a AGÊNCIA 

REGULADORA vier a realizar, no âmbito de seus poderes de 

fiscalização, no sentido da adequada prestação dos SERVIÇOS, 

deverão ser imediatamente analisadas pela CONTRATADA, que terá 

prazo de até 30 (trinta) dias para apresentar sua discordância por 

escrito ou efetuar as ações necessárias para adequação nos 
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SERVIÇOS. 

20.6 As METAS DE DESEMPENHO, constantes do ANEXO VII DO 

EDITAL – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E 

MECANISMOS DE PAGAMENTOS, serão utilizadas para aferir o 

desempenho da CONTRATADA, permitindo à AGÊNCIA 

REGULADORA monitorar a qualidade do SERVIÇO e aplicar, quando 

cabível, com o auxílio do CONTRATANTE, as multas contratuais e 

deduções incidentes nos valores da CONTRAPRESTAÇÃO, na forma 

do presente CONTRATO. 

20.7 Caso o CONTRATANTE identifique desconformidades na 

prestação dos SERVIÇOS pela CONTRATADA, esta comunicará à 

AGÊNCIA REGULADORA, para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessárias pela CONTRATADA. 

20.8 Durante o prazo da CONCESSÃO, a CONTRATADA obriga-se 

a apresentar ao CONTRATANTE e à AGÊNCIA REGULADORA, 

anualmente, até o último dia do mês de março, relatório operacional, 

destacando informações sobre: 

20.8.4 a execução das obras cujo projetos executivos foram aprovados, 

notadamente as executadas no ano anterior, evidenciando, para cada obra já 

executada ou em execução, o montante efetivamente investido, a respetiva 

depreciação e amortização; e 

 

20.8.5 as estatísticas de atendimento, com análise de pontos críticos e 

medidas saneadoras implementadas ou a serem implementadas. 

20.9 Durante todo o prazo de CONCESSÃO, a CONTRATADA 

recolherá anualmente à AGÊNCIA REGULADORA a Taxa de 

Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário – TFS, estabelecida pela  Lei complementar 

711/2005, em valor correspondente  equivalente a 1% (um por cento) 

do valor do benefício econômico de saneamento auferido pela 

CONTRATADA em suas respectivas áreas de atuação, obtida com a 

prestação dos SERVIÇOS, ou outro critério que venha a ser definido 

por lei. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

21.1 Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da 

legislação aplicável, são direitos do CONTRATANTE: 

21.1.1 alterar unilateralmente este CONTRATO, mantido o 

equilíbrio econômico-financeiro; 

21.1.2 receber, em reversão, quando da extinção do 

CONTRATO, os BENS VINCULADOS; 
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21.1.3 intervir na CONCESSÃO, por indicação da AGÊNCIA 

REGULADORA, nos casos e nas condições previstas na legislação 

e neste CONTRATO; 

21.1.4 ser indenizado por eventuais prejuízos causados pela 

CONTRATADA em face do descumprimento deste CONTRATO; 

21.2 Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da 

legislação aplicável, são deveres do CONTRATANTE: 

21.2.1 extinguir a CONCESSÃO nos casos e na forma previstos 

na legislação e neste CONTRATO; 

21.2.2 ceder à CONTRATADA os BENS VINCULADOS, livres e 

desembaraçados de quaisquer ônus pessoais ou reais, a fim de 

permitir o seu uso durante a vigência do CONTRATO;  

21.2.3 cumprir e fazer cumprir as disposições legais, 

regulamentares e contratuais pertinentes à CONCESSÃO; 

21.2.4 diligenciar o exercício da a competência de 

planejamento pelo titular dos SERVIÇOS e a revisão dos planos 

elaborados; 

21.2.5 estimular o aumento da qualidade e da produtividade 

dos SERVIÇOS, bem como da preservação do meio ambiente, no 

âmbito da CONCESSÃO; 

21.2.6 diligenciar, mediante solicitação da CONTRATADA, a 

emissão das declarações de utilidade pública necessárias para as 

desapropriações ou instituições de servidão administrativa, 

limitações administrativas e autorizações para ocupação 

temporária dos bens imóveis necessários para assegurar a 

realização das obras cujo projetos executivos foram aprovados, 

assumindo a responsabilidade e os riscos por quaisquer atrasos na 

edição dos Decretos, observado o disposto neste CONTRATO; 

21.2.7 ceder à CONTRATADA, a título gratuito e devidamente 

regularizadas, as servidões de passagem existentes, bem como o 

uso dos BENS VINCULADOS integrantes do SISTEMA; 

21.2.8 colaborar ativamente com a AGÊNCIA REGULADORA 

na regulação e fiscalização da prestação dos SERVIÇOS; 

21.2.9 pagar à CONTRATADA a CONTRAPRESTAÇÃO, 

conforme prevista neste CONTRATO; 

21.2.10 pagar à CONTRATADA as indenizações, se devidas, 

previstas na legislação aplicável e neste CONTRATO, decorrentes 

da extinção da CONCESSÃO; 

21.2.11 assegurar à CONTRATADA a plena utilização dos BENS 

VINCULADOS; 

21.2.12 responsabilizar-se pelas questões relativas a atos ou 

fatos pertinentes aos BENS VINCULADOS e aos SERVIÇOS, 
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anteriores à data de início da OPERAÇÃO DO SISTEMA, ainda que 

verificados após tal data, sobre os quais não será imputada 

responsabilidade à CONTRATADA, nos termos do presente 

CONTRATO; 

21.2.13 assinar como interveniente-anuente os instrumentos de 

financiamento, quando assim for solicitado pela CONTRATADA e 

agentes financiadores; 

21.2.14 dar apoio à CONTRATADA nos entendimentos e 

negociações com o Distrito Federal  e demais autoridades e órgãos 

públicos quanto à construção, reformulação ou remoção de 

acessos ao SISTEMA, incluindo o apoio necessário para a remoção 

de interferências que prejudiquem ou impeçam a execução do 

objeto da CONCESSÃO e, ainda, para as interdições de vias e locais 

públicos para tráfego de veículos ou trânsito de pessoas 

necessárias para permitir a execução do objeto da CONCESSÃO; 

21.2.15 responsabilizar-se pelos riscos relacionados a 

determinações judiciais e administrativas para satisfação de 

obrigações originalmente imputáveis ao CONTRATANTE, inclusive 

reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros 

vinculados ao CONTRATANTE ou a outras empresas contratadas 

pelo CONTRATANTE; 

21.2.16 rescindir, antes da celebração do CONTRATO, os 

contratos celebrados com empresas subcontratadas que possam 

interferir na execução do CONTRATO, assumindo a 

responsabilidade e os riscos por quaisquer atrasos ou empecilhos 

que impeçam ou afetem a execução dos SERVIÇOS; 

21.2.17 comunicar imediatamente a CONTRATADA sobre a 

citação ou intimação de qualquer ação judicial ou processo 

administrativo que impute responsabilidade à CONTRATADA ou 

gere reflexo nos SERVIÇOS, inclusive dos termos e prazos 

processuais, bem como comprometer-se a envidar os melhores 

esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os 

atos processuais cabíveis com esse objetivo; e 

21.2.18 ceder à CONTRATADA a infraestrutura necessária para a 

prestação dos SERVIÇOS, até efetiva reversão onerosa ao CONTRATANTE, 

por ocasião do encerramento contratual. 

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

22.1 Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da 

legislação aplicável, são direitos da CONTRATADA: 
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22.1.1 requerer ao CONTRATANTE que adote as providências 

necessárias para a declaração de utilidade pública de imóveis que 

serão necessários para a execução do objeto deste CONTRATO;  

22.1.2 acordar com as entidades públicas competentes o uso 

comum do solo e do subsolo quando necessário para a prestação 

dos SERVIÇOS;  

22.1.3 deixar de prestar os SERVIÇOS ou interromper sua 

prestação sempre que considerar irregulares, inseguras ou 

inadequadas as instalações prediais, ou parte delas, que forem 

feitas ou alteradas por terceiros que não a CONTRATADA, sem 

prejuízo de outras hipóteses de interrupção previstas nas normas 

aplicáveis; 

22.2 Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da 

legislação aplicável, são deveres da CONTRATADA: 

22.2.1 cumprir o CONTRATO, as disposições legais e 

regulamentares e, ainda, as determinações do CONTRATANTE e da 

AGÊNCIA REGULADORA; 

22.2.2 executar todos os serviços, controles e atividades 

relativos ao CONTRATO, incluindo os serviços de engenharia e 

supervisão, fornecimento de mão-de-obra, materiais e 

equipamentos, transporte, armazenagem, operação, manutenção e 

a execução de obras civis com zelo e diligência, de acordo com as 

especificações deste CONTRATO e demais normas pertinentes, 

utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas 

desempenhadas, assumindo os riscos relacionados aos custos na 

operação e manutenção do SISTEMA; 

22.2.3 fornecer à AGÊNCIA REGULADORA, quando por ela 

solicitado, toda e qualquer informação disponível relativa aos 

SERVIÇOS e à CONCESSÃO, bem como a qualquer modificação ou 

interferência causada por si ou por terceiros; 

22.2.4 informar o PODER CONCEDENTE e AGÊNCIA 

REGULADORA a respeito das interrupções programadas dos 

SERVIÇOS e seu restabelecimento, obedecendo as condições e 

prazos que forem fixados neste CONTRATO e em normas de 

regulação publicadas pela AGÊNCIA REGULADORA; 

22.2.5 efetuar o pagamento dos valores devidos à AGÊNCIA 

REGULADORA pelo exercício das atividades de regulação e 

fiscalização, nos termos previstos neste CONTRATO; 

22.2.6 executar obras necessárias à prestação dos SERVIÇOS, 

nos termos deste CONTRATO; 

22.2.7 implementar e manter programa de informação e 

educação ambiental; 
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22.2.8 obter os financiamentos para a realização dos 

investimentos necessários à execução dos SERVIÇOS necessários 

à execução do CONTRATO; 

22.2.9 prestar contas a respeito dos SERVIÇOS mediante o 

envio, ao CONTRATANTE e à AGÊNCIA REGULADORA, dos 

relatórios, demonstrações financeiras, registros contábeis e 

demais informações previstas neste CONTRATO; 

22.2.10 manter à disposição do CONTRATANTE e da AGÊNCIA 

REGULADORA os documentos, projetos, registros contábeis e 

demais informações técnicas, operacionais e financeiras relativas 

à CONCESSÃO; 

22.2.11 permitir que os encarregados do CONTRATANTE e da 

AGÊNCIA REGULADORA tenham livre acesso aos BENS 

VINCULADOS e aos demais equipamentos e instalações vinculadas 

à CONCESSÃO, mediante prévia comunicação; 

22.2.12 comunicar à AGÊNCIA REGULADORA e aos órgãos 

ambientais competentes a respeito de ação ou omissão que venha 

a ser de seu conhecimento, que prejudique a prestação dos 

SERVIÇOS, ou ações a ele vinculadas, para que tais autoridades 

diligenciem as providências cabíveis, sem prejuízo do reequilíbrio 

econômico-financeiro deste CONTRATO que for cabível; 

22.2.13 colaborar com as autoridades públicas, nos casos de 

emergência ou calamidade, que envolverem os SERVIÇOS, 

assegurada a preservação do equilíbrio econômico-financeiro 

deste CONTRATO; 

22.2.14 obter e manter junto às autoridades competentes as 

licenças, inclusive as ambientais, necessárias à execução de obras 

e prestação dos SERVIÇOS, sendo ainda responsável pelos 

respectivos custos; 

22.2.15 prever nos contratos celebrados com terceiros, cujo 

objeto refira-se às atividades da CONCESSÃO, que sejam 

observadas rigorosamente as regras do EDITAL, deste CONTRATO, 

e demais disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, 

estabelecendo claramente que o prazo de tais contratos não será 

superior ao prazo de CONCESSÃO, informando, ainda, aos 

terceiros que não haverá qualquer relação jurídica entre esses e o 

CONTRATANTE e AGÊNCIA REGULADORA;  

22.2.16 publicar, anualmente, as suas demonstrações 

financeiras, nos termos da legislação aplicável; 

22.2.17 cumprir as obrigações que vierem a ser negociadas pela 

CONTRATADA junto às instituições financeiras ou qualquer 

entidade para a obtenção dos financiamentos necessários à 
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execução dos SERVIÇOS; 

22.2.18 responsabilizar-se por quaisquer testes e 

comissionamentos que sejam necessários à execução dos 

SERVIÇOS; 

22.2.19 elaborar e responsabilizar-se pelos estudos de impacto 

ambiental e plano de gestão socioambiental exigíveis para a 

execução dos SERVIÇOS; 

22.2.20 garantir a adequação das instalações e infraestrutura de 

canteiro de obras, alojamentos e refeitórios que se fizerem 

necessários à execução de obras;  

22.2.21 não transferir, total ou parcialmente, a CONCESSÃO, ou 

o controle societário da CONTRATADA, mesmo que indiretamente, 

sem prévia anuência do CONTRATANTE, ressalvado o disposto 

neste CONTRATO; 

22.2.22 assegurar livre acesso das pessoas indicadas pela 

AGÊNCIA REGULADORA e pelo CONTRATANTE às instalações 

pertinentes à manutenção e à operação direta do SISTEMA; 

22.2.23 prestar as informações e documentos solicitados pelo 

CONTRATANTE e pela AGÊNCIA REGULADORA, que sejam 

necessários para que tais entidades desempenhem suas 

atribuições legais e contratuais; 

22.2.24 zelar pela integridade dos BENS VINCULADOS, 

tomando todas as providências necessárias para preservá-los, 

assumindo os riscos e responsabilidades quanto aos danos neles 

causados; 

22.2.25 conduzir, após a edição do respectivo Decreto de 

Utilidade Pública pelos órgãos competentes, os procedimentos de 

desapropriação das áreas necessárias à prestação dos SERVIÇOS, 

assumindo a responsabilidade e os riscos por quaisquer atrasos na 

condução dos referidos procedimentos; 

22.2.26 comunicar às autoridades públicas competentes 

quaisquer atos ou fatos ilícitos de que tenha conhecimento e que 

possam impactar na execução do CONTRATO; 

22.2.27 cumprir determinações legais relativas à legislação 

trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, 

em relação aos seus próprios empregados e terceiros 

eventualmente subcontratados pela CONTRATADA; 

22.2.28 observar padrões de governança corporativa e adotar 

sistemas padronizados de contabilidade e demonstrações 

financeiras; 

22.2.29 publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras 

e manter os registros contábeis de todas as operações em 
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conformidade com os princípios fundamentais de contabilidade, as 

normas técnicas brasileiras de contabilidade aprovadas pelo 

Conselho Federal de Contabilidade; 

22.2.30 apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, até o dia 1º de 

maio de cada ano, as demonstrações financeiras padrão, relativas 

ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, 

acompanhadas de parecer dos auditores externos; 

22.2.31 realizar o pagamento da Taxa de Fiscalização à 

AGÊNCIA REGULADORA; 

22.2.32 dar conhecimento imediato à AGÊNCIA REGULADORA 

e ao CONTRATANTE de todo e qualquer evento que possa vir a 

prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das 

obrigações deste CONTRATO, em especial o cumprimento das 

METAS DE DESEMPENHO, e que possa constituir causa de 

intervenção, caducidade da CONCESSÃO ou rescisão deste 

CONTRATO;  

22.2.33 dar conhecimento imediato à AGÊNCIA REGULADORA 

e ao CONTRATANTE de toda e qualquer situação que corresponda 

a fatos que alterem de modo relevante o normal desenvolvimento 

da prestação dos SERVIÇOS, apresentando, por escrito, relatório 

detalhado sobre esses fatos, indicando as medidas tomadas ou em 

curso para superar ou sanar os fatos referidos, incluindo, se for o 

caso, contribuição de entidades especializadas; 

22.2.34 responsabilizar-se por prejuízos ocasionados ao 

CONTRATANTE, na hipótese de ser devidamente declarada a 

caducidade da CONCESSÃO, nos termos estabelecidos neste 

CONTRATO e na legislação aplicável; 

22.2.35 responsabilizar-se pelos custos decorrentes da 

interrupção do CONTRATO em virtude de decretação da falência da 

CONTRATADA; 

22.2.36 responsabilizar-se pela ocorrência de fatos 

considerados como de caso fortuito e de força maior, que sejam 

objeto de cobertura dos seguros previstos expressamente neste 

CONTRATO, até o limite dos valores assegurados; 

22.2.37  contratar tempestivamente os seguros previstos neste 

CONTRATO; 

22.2.38 informar ao CONTRATANTE, quando citada ou intimada 

de qualquer ação judicial ou procedimento administrativo, que 

possa resultar em responsabilidade para o CONTRATANTE ou 

gerar qualquer reflexo para os SERVIÇOS e/ou para o CONTRATO 

inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os 

melhores esforços na defesa dos interesses comuns, praticando 
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todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo; e 

22.2.39 ressarcir o CONTRATANTE de todos os desembolsos 

decorrentes de determinações judiciais, para satisfação de 

obrigações imputadas ao CONTRATANTE, mas de 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive reclamações 

trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados à 

CONTRATADA, ainda que tais condenações sejam impostas após 

o término do CONTRATO, desde que transitadas em julgado. 

22.2.40 observar a legislação ambiental aplicpavel;  

22.2.41 publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter 

os registros contábeis de todas as operações em conformidade com as normas 

aplicáveis. 

22.3 Os impactos que afetem de qualquer modo a execução do 

CONTRATO pela CONTRATADA, decorrentes do inadimplemento por parte 

do CONTRATANTE de quaisquer das obrigações por ele assumidas, 

indicadas na cláusula anterior, não ensejarão a aplicação de penalidades à 

CONTRATADA. 

22.4 A CONTRATADA deverá dar prioridade à contratação de 

profissionais capacitados pelo Programa [•] do Governo do Distrito 

Federal.  

22.5 A CONTRATADA deverá exercitar o direto de explorar atividades 

além das contratadas desde que autorizadas pelo PODER CONCEDENTE

 e com a devida repartição de Receitas Extraordinária. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA  - DA AFERIÇÃO DAS METAS DE DESEMPENHO  

23.1 A CONTRATADA se obriga, nos termos e condições 

estipulados neste CONTRATO, a cumprir as METAS DE 

DESEMPENHO constantes do ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA, 

as quais serão consideradas para fins de cálculo da 

CONTRAPRESTAÇÃO, conforme disposto nesta cláusula. 

23.2 As METAS DE DESEMPENHO e demais disposições 

constantes do ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA serão 

regularmente aferidas pela AGÊNCIA REGULADORA. 

23.3 Nos termos do ANEXO VII DO EDITAL – SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E MECANISMOS DE 

PAGAMENTOS deste CONTRATO, a aferição do desempenho da 

CONTRATADA se dará nos seguintes termos:  

23.4 Para fins do disposto nesta Cláusula, a AGÊNCIA 

REGULADORA deverá acompanhar permanentemente a execução 

dos SERVIÇOS, cabendo ao CONTRATANTE e à CONTRATADA 
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disponibilizar informações e franquear acesso a instalações, 

conforme solicitado pela AGÊNCIA REGULADORA.  

23.5 As METAS DE DESEMPENHO poderão ser revistas em razão 

de alterações e/ou revisões no Plano Distrital de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos e de alterações nas normas legais e infralegais 

pertinentes, bem como em outros casos previstos neste CONTRATO, 

desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - VERIFICADOR INDEPENDENTE E INDICADORES DE 
DESEMPENHO  

24.1  A CONCESSIONÁRIA se obriga, nos termos e condições 

estipulados neste CONTRATO, a cumprir os indicadores e metas de 

desempenho constantes do ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA . 

24.2 Os indicadores e metas de desempenho serão regularmente 

aferidos pela AGÊNCIA REGULADORA com o apoio do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE, observadas as condições previstas no ANEXO [•] 

DISPOSIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO DE VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. 

24.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE praticará atos instrumentais 

de apoio à AGÊNCIA REGULADORA, tendo seus relatórios e 

manifestações avaliados, revisados e homologados pela referida 

Agência. 

24.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE validará os indicadores por 

amostragem trimestral com base em relatórios mensais de 

desempenho enviados pela CONCESSIONÁRIA e realizará balanço 

anual dos resultados. 

24.5 Nos termos do ANEXO VII DO EDITAL – SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E MECANISMOS DE 

PAGAMENTOS deste CONTRATO, a aferição do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA se dará nos seguintes termos: 

24.5.1  A CONCESSIONÁRIA deverá, mensalmente, elaborar o 

relatório de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e 

encaminhá-los ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, em até 5 (cinco) 

dias contados do início do mês subsequente ao da apuração. 

24.5.2  Recebido o relatório de cumprimento dos 

INDICADORES DE DESEMPENHO referido na subcláusula 24.5.1, o 

VERIFICADOR INDEPENDENTE terá o prazo de até 10 (dez) dias 

para elaborar o relatório de verificação mensal e encaminhá-lo à 

AGÊNCIA REGULADORA, com cópia para o PODER CONCEDENTE 

e para a CONCESSIONÁRIA. 
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24.5.3  As PARTES terão o prazo de até 10 (dez) dias para, se 

quiserem, manifestar-se sobre o conteúdo do relatório de 

verificação mensal apresentando eventuais divergências de forma 

fundamentada. 

24.6 A AGÊNCIA REGULADORA decidirá sobre as divergências em 

relação ao conteúdo do relatório de verificação mensal, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, podendo solicitar informações adicionais ao 

VERIFICADOR INDEPENDENTE. 

24.7 Em caso de discordância entre as PARTES a respeito da 

decisão da AGÊNCIA REGULADORA, poderão ser instaurados 

procedimentos de solução de controvérsias previstos na Cláusula 47. 

24.8 Os relatórios de verificação mensal encaminhados à AGÊNCIA 

REGULADORA se prestarão a subsidiar o exercício de sua 

fiscalização sobre o cumprimento das METAS DE ATENDIMENTO e 

obrigações contratuais relacionadas aos INDICADORES DE 

DESEMPENHO e à prestação do SERVIÇO, para todos os fins deste 

CONTRATO. 

24.9 Além da aferição mensal, o VERIFICADOR INDEPENDENTE 

elaborará, em até 15 (quinze) dias subsequentes ao período anual de 

apuração das metas, com base no relatório anual de indicadores 

elaborado pela CONCESSIONÁRIA apresentado em até 5 (cinco) dias 

contados do início do mês subsequente, o relatório de verificação 

anual contendo a mensuração de desempenho e cumprimento das 

METAS DE ATENDIMENTO e dos INDICADORES DE DESEMPENHO 

encaminhando-o, dentro do referido prazo, à AGÊNCIA 

REGULADORA, ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA. 

24.10  O relatório anual elaborado pela CONCESSIONÁRIA 

deverá atender às exigências previstas no ANEXO IV – TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

24.11 O relatório de verificação anual elaborado pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE subsidiará a deliberação da AGÊNCIA 

REGULADORA quanto à incidência dos INDICADORES DE 

DESEMPENHO sobre a TARIFA. 

24.12  No caso de inércia da AGÊNCIA REGULADORA em se 

manifestar a respeito dos documentos apresentados pelo 

VERIFICADOR INDEPENDENTE, o seu conteúdo será considerado 

aceito, inclusive para fins de cálculo de eventuais penalidades e dos 

redutores considerados para o cálculo das TARIFAS EFETIVAS, os 

quais incidirão na forma do ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA  e 

desta cláusula. 

24.13  Para fins do disposto nesta Cláusula, o VERIFICADOR 

INDEPENDENTE deverá acompanhar permanentemente a execução 
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dos SERVIÇOS, cabendo ao PODER CONCEDENTE e à 

CONCESSIONÁRIA disponibilizar informações e franquear acesso a 

instalações, conforme solicitado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.  

24.14  Os INDICADORES DE DESEMPENHO e as METAS DE 

ATENDIMENTO poderão ser revistos em razão de alterações e/ou 

revisões nos PLANO DISTRITAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS e de alterações nas normas legais e infralegais 

pertinentes, bem como em outros casos previstos neste CONTRATO, 

desde que seja preservado o equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO. 

24.15  A não verificação tempestiva dos INDICADORES DE 

DESEMPENHO e das METAS DE ATENDIMENTO, seja por inexecução 

do VERIFICADOR INDEPENDENTE ou por sua não contratação pela 

AGÊNCIA REGULADORA, ou por qualquer outro motivo, não 

autorizará a aprovação do relatório de verificação diretamente pela 

AGÊNCIA REGULADORA, hipótese em que não incidirão, para aquele 

período de apuração, os respectivos redutores na receita das 

TARIFAS. 

24.16  A não-verificação dos INDICADORES DESEMPENHO 

referida na subcláusula acima não impedirá sua verificação 

superveniente pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE relativamente ao 

período anterior e não verificado, quando isso for tecnicamente 

possível, para todos os fins previstos neste CONTRATO. 

24.17  Na hipótese prevista na subcláusula 24.16, a devolução 

dos valores eventualmente devidos pela CONCESSIONÁRIA 

relativamente à incidência retroativa dos INDICADORES DE 

DESEMPENHO poderá ser parcelada em até 5 (cinco) anos, contados 

a partir do fim do período originário de apuração. 

24.18  A não-contratação tempestiva do VERIFICADOR 

INDEPENDENTE pela CONCESSIONÁRIA deverá ser devidamente 

justificada. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO PAGAMENTO DA  CONTRATADA E DA GARANTIA DE 
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS POR PARTE DO PODER CONCEDENTE 

 

25.1. A remuneração da CONTRATADA será efetivada mediante o 

pagamento mensal, pelo CONTRATANTE de 

CONTRAPRESTAÇÃO, correspondente ao valor de R$ [●] (●) , 

em conformidade com a PROPOSTA COMERCIAL integrante 

deste CONTRATO e pela aferição de RECEITAS ORDINÁRIAS e 

EXTRAORDINÁRIAS, nos termos autorizados neste 
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CONTRATO. 

25.2.  A primeira CONTRAPRESTAÇÃO será devida após 30 (trinta) dias da 

data de assinatura do CONTRATO, devendo as próximas 

CONTRAPRESTAÇÕES serem pagas com o intervalo de 30 (trinta) 

dias do pagamento anterior. 

25.3. A CONTRAPRESTAÇÃO será paga em moeda corrente nacional, 

mediante o envio de nota fiscal pela CONTRATADA ao 

CONTRATANTE, indicando o valor da CONTRAPRESTAÇÃO, com 

eventuais descontos pela aplicação dos índices de desempenho 

conforme Cláusula 24. 

25.4. O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO será efetuado por intermédio 

do BANCO, mediante transferência do montante da CONTA DO 

CONTRATANTE para a CONTA DA CONTRATADA. 

25.5. Para a viabilização do disposto na subcláusula anterior, o 

CONTRATANTE compromete-se a, previamente à celebração do 

CONTRATO, como condição de sua validade, celebrar com o BANCO, 

com a interveniência e anuência da CONTRATADA, instrumento por 

meio do qual: 

25.5.1 autorizará o BANCO a realizar a transferência automática de 

valores da CONTA DO CONTRATANTE à CONTA DA 

CONTRATADA; 

25.5.2 obterá a declaração e o reconhecimento, pelo BANCO, de que 

as notas fiscais emitidas pela CONTRATADA são os instrumentos 

adequados e suficientes para realização da transferência 

automática de valores da CONTA DO CONTRATANTE à CONTA DA 

CONTRATADA, com vistas ao pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO; 

25.5.3 autorizará o BANCO a utilizar o SALDO MÍNIMO da CONTA 

VINCULADA, em caso de inexistência de saldo suficiente na CONTA 

DO CONTRATANTE para pagamento do valor total da 

CONTRAPRESTAÇÃO. 

25.6. A CONTA DO CONTRATANTE não poderá ser encerrada até a final 

liquidação das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE por força 

do presente CONTRATO. 

25.7. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das obrigações 

previstas neste CONTRATO, quaisquer que sejam. 

25.8. No caso de atraso do CONTRATANTE no pagamento da 

CONTRAPRESTAÇÃO devida, este deverá arcar com multa 

correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo o saldo 

devedor – principal e encargos moratórios – ser corrigido 

monetariamente, pro rata die, nos mesmos moldes do reajuste da 
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CONTRAPRESTAÇÃO, desde a data do vencimento até a data do 

efetivo pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO, sem prejuízo da 

utilização do FUNDO GARANTIDOR.  

25.9. A CONTRATADA fica desde já autorizada a obter RECEITA 

EXTRAORDINÁRIAS, por meio da exploração de fontes de receitas 

alternativas, acessórias ou de projetos associados à CONCESSÃO, 

compreendendo:  

25.9.1. os valores da produção e comercialização de composto;  

25.9.2. os valores da geração e comercialização de crédito de 

carbono, de certificado de energia renovável;  

25.9.3. os valores de tratamento dos resíduos de grandes 

geradores, nos termos da Lei Distrital nº 5.610/2016;  

25.9.4. os valores de serviços de tratamento de resíduos de 

terceiros públicos ou privados; 

25.9.5. comercialização de materiais recicláveis entregues à 

CONCESSIONÁRIA por COOPERATIVA DE CATADORES 

parceiras.  

25.9.5.1. A Concessionária receberá 15% do valor líquido 

sobre o valor de comercialização dos materiais 

recicláveis entregues por COOPERATIVAS DE 

CATADORES parceiras.  

25.10. A exploração de fontes de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 

prescindem de prévia anuência do CONTRATANTE, desde que não 

ofenda as finalidades precípuas da concessão. 

25.11. A exploração de fontes de RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 

não poderá comprometer os padrões de qualidade dos SERVIÇOS, 

conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes do 

EDITAL e deste CONTRATO. 

25.12. Não será permitida a exploração de atividades ou a veiculação 

de publicidade que infrinjam a legislação em vigor, que atentem 

contra a moral e os bons costumes, de cunho religioso ou político 

partidário, ou que possam prejudicar o desenvolvimento operacional 

e os aspectos comerciais do SISTEMA. 

25.13. O prazo de todos os contratos de exploração comercial 

celebrados pela CONTRATADA para fins de obtenção de RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS não poderá ultrapassar o prazo da CONCESSÃO. 

25.14. Os ganhos econômicos provenientes de RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS, quando envolverem o uso de BENS 

VINCULADOS à CONCESSÃO, serão partilhadas entre a 

CONTRATADA e o CONTRATANTE nos percentuais, respectivamente, 

de 65% (sessenta  e cinco por cento) para a CONTRATADA, 35% (trinta 

e cinco por cento) para o CONTRATANTE, após dedução dos tributos 
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devidos e dos custos e despesas operacionais envolvidas, para fins 

de modicidade tarifária, devendo tais valores serem descontados na 

fatura mensal da CONTRAPRESTAÇÃO pela CONTRATADA. 

25.14.1 . PODER CONCEDENTE abdica do recebimento de RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS apenas no que diz respeito às 

provenientes da comercialização de materiais recicláveis 

entregues à CONCESSIONÀRIA por COOPERATIVA DE 

CATADORES parceiras de que trata o item 24.14.  

 

25.15. Será admitida a redução do percentual das RECEITAS 

EXTRAORDINÁRIAS a ser partilhado com o CONTRATANTE nas 

hipóteses em que, mediante a concordância do CONTRATANTE, for 

constatado que o percentual de compartilhamento previsto neste 

CONTRATO inviabilizar a exploração da fonte de receita alternativa.  

25.16. O CONTRATANTE garantirá o cumprimento de todas as 

obrigações pecuniárias assumidas neste CONTRATO por meio 

do FUNDO GARANTIDOR, que subscreve o presente 

instrumento de CONTRATO na condição de interveniente-

anuente. 

25.17.  Para garantia do cumprimento das obrigações pecuniárias, o 

FUNDO GARANTIDOR vincula ao presente CONTRATO a 

CONTA VINCULADA, instituída como patrimônio de afetação 

vinculado exclusivamente à garantia deste CONTRATO, não 

podendo ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e 

apreensão ou qualquer outro ato de constrição judicial 

decorrente de outras obrigações do FUNDO GARANTIDOR. 

25.18. O FUNDO GARANTIDOR, por meio de seu administrador, 

deverá abrir e manter CONTA VINCULADA vinculada ao presente 

CONTRATO, com SALDO MÍNIMO equivalente às 3 (três) últimas 

CONTRAPRESTAÇÕES, mantendo-a segregada como patrimônio de 

afetação. 

25.19. O SALDO MÍNIMO inicial da CONTA VINCULADA 

corresponderá a 03 (três) vezes o valor da primeira 

CONTRAPRESTAÇÃO projetada nos termos da PROPOSTA 

COMERCIAL, e deverá ser depositado pelo FUNDO GARANTIDOR na 

CONTA VINCULADA, devendo ser revisto e ajustado ao longo do 

CONTRATO a fim de que seja sempre mantido o saldo mínimo das 3 

(três) últimas CONTRAPRESTAÇÕES. 

25.20. O saldo da CONTA VINCULADA será utilizado no caso de 

inadimplemento de qualquer obrigação pecuniária devida à 

CONTRATADA, observando-se os fatos geradores abaixo para a 

execução da garantia. A garantia será executada, independentemente 
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de qualquer anuência por parte do CONTRATANTE ou do FUNDO 

GARANTIDOR, na hipótese de:  

25.21.  A execução da garantia prestada na modalidade de CONTA 

VINCULADA se dará com acesso direto aos recursos de referida conta 

bancária, cabendo ao BANCO adotar todas as medidas para o 

pagamento extrajudicial diretamente à CONTRATADA, 

independentemente da autorização do CONTRATANTE e do FUNDO 

GARANTIDOR, observando-se os seguintes procedimentos: 

25.22.  Cientificado pela CONTRATADA acerca do fato gerador da 

execução da garantia, caracterizado nos termos da subcláusula 25.6, 

deverá o BANCO promover a notificação do CONTRATANTE para que 

este, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, purgue a mora. Transcorrido 

tal prazo sem ter havido manifestação do CONTRATANTE, no prazo 

de dois dias úteis deverá ser executada a garantia nos termos desta 

Cláusula, liberando-se os recursos da CONTA VINCULADA à 

CONTRATADA. 

25.23.  Sempre que forem utilizados os recursos existentes na 

CONTA VINCULADA, o SALDO MÍNIMO previsto para a CONTA 

VINCULADA deverá ser reposto de forma a sempre corresponder a 03 

(três) vezes o valor médio das últimas 03 (três) CONTRAPRESTAÇÕES 

devidas. 

25.24.  Para os fins da reposição a que se refere subcláusula 25.8 

acima, o BANCO notificará o fato ao FUNDO GARANTIDOR. 

25.25. A CONTRATADA não estará obrigada a iniciar a prestação dos 

SERVIÇOS previstos neste CONTRATO enquanto a abertura da 

CONTA VINCULADA com o SALDO MÍNIMO não tiver sido cumprido, 

cabendo reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO conforme 

o caso.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DO REAJUSTE  

26.1 O valor da CONTRAPRESTAÇÃO pela prestação dos 

SERVIÇOS será reajustado a cada 12 (doze) meses, contados a partir 

da data da apresentação da PROPOSTA COMERCIAL na LICITAÇÃO, 

segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo 

IBGE. Sobre o valor da CONTRAPRESTAÇÃO, reajustados 

anualmente na forma desta cláusula, incidirão os indicadores de 

desempenho da CONCESSÃO.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DA APLICAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO PARA 
CÁLCULO DA CONTRAPRESTAÇÃO A SER PAGA PELO PODER CONCEDENTE 

27.1 A partir do terceiro ano de vigência do CONTRATO, a 
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CONTRAPRESTAÇÃO será determinada anualmente, na mesma 

ocasião do reajuste, a partir da incidência das METAS DE 

DESEMPENHO, que serão aferidas pela AGÊNCIA REGULADORA, nos 

termos da Cláusula 27 deste CONTRATO, aplicando-se o ANEXO – 

SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E MECANISMOS DE 

PAGAMENTOS , com base na seguinte fórmula: 

27.2 O percentual de redução da CONTRAPRESTAÇÃO não poderá 

ser superior a 10% (dez por cento). 

27.3       O reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, com a aplicação dos 

indicadores de desempenho, será homologado pela AGÊNCIA 

REGULADORA por meio de procedimento administrativo único.  

27.4 O cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO será elaborado pela 

CONTRATADA, sendo a respectiva memória de cálculo encaminhada 

à AGÊNCIA REGULADORA, com cópia para o CONTRATANTE, em até 

60 (sessenta) dias antes da data prevista para o reajuste. 

27.5 A AGÊNCIA REGULADORA terá o prazo de até 20 (vinte) dias, 

contados do recebimento da memória de cálculo enviadas pela 

CONTRATADA para analisá-la e manifestar-se a respeito da sua 

adequação. 

27.6 O CONTRATANTE poderá, caso entenda pertinente, em até 10 

(dez) dias do encaminhamento da memória de cálculo elaborada pela 

CONTRATADA, manifestar-se junto à AGÊNCIA REGULADORA a 

propósito dos cálculos apresentados pela CONTRATADA.  

27.7 Havendo conclusão no sentido de que os cálculos da 

CONTRATADA estão corretos, deverá a AGÊNCIA REGULADORA 

homologar os valores apresentados, comunicando formalmente a 

CONTRATADA e ao CONTRATANTE a esse respeito, ficando o BANCO 

autorizado a efeturar o pagamento das CONTRAPRESTAÇÕES com 

base na variação apurada. 

27.8 A AGÊNCIA REGULADORA somente poderá deixar de 

homologar os cálculos apresentados pela CONTRATADA caso 

comprove, de forma fundamentada, que: 

27.8.1 houve erro matemático no cálculo do reajuste;  

27.8.2 houve erro na indicação dos índices aplicáveis ao reajuste; 

27.8.3 houve erro matemático no cálculo, considerando o valor do índice 

de desempenho validado pela AGÊNCIA REGULADORA; 

27.8.4 não se completou o período de 12 (doze) meses previsto na 

subcláusula 26.1. para reajuste.  

27.9 Na hipótese de a AGÊNCIA REGULADORA não concordar, 
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total ou parcialmente, com as memórias de cálculo elaboradas pela 

CONTRATADA, deverá informar às PARTES fundamentadamente 

acerca das razões de sua não concordância. 

27.10 Caso a AGÊNCIA REGULADORA não se manifeste no prazo 

estabelecido na subcláusula 27.5, fica o BANCO autorizado a praticar 

a CONTRAPRESTAÇÃO proposta, sem prejuízo de que seja iniciado o 

procedimento nela disposto. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA  - DA REVISÃO ORDINÁRIA DO CONTRATO 

28.1. A cada 5 (cinco) anos, contados da data de início da 

OPERAÇÃO DO SISTEMA, de acordo com o cronograma divulgado 

pela AGÊNCIA REGULADORA por ocasião da assinatura do 

CONTRATO, ocorrerá a revisão ordinária do CONTRATO, observadas 

as condições de processamento e os limites estabelecidos adiante. 

28.2. A revisão ordinária do CONTRATO será conduzida pela 

AGÊNCIA REGULADORA, com a participação da CONCESSIONÁRIA 

e do ESTADO, e terá por objetivo: 

28.2.1. processar os pleitos de reequilíbrio econômico-

financeiro não submetidos às revisões extraordinárias; 

28.2.2. atualizar as METAS DE ATENDIMENTO e os 

INDICADORES DE DESEMPENHO, em função de eventuais 

atualizações implantadas no PLANO REGIONAL DE ÁGUA, 

observados os limites estabelecidos adiante e a preservação do 

equilíbrio econômico-financeiro; 

28.2.3. promover outras adaptações no objeto do CONTRATO 

que se fizerem necessárias nos termos deste instrumento, 

respeitadas as limitações legais e mantido o equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO. 

28.3.  O processamento dos pleitos de reequilíbrio econômico-

financeiro no âmbito da revisão ordinária observará a disciplina 

contida na cláusula 33 deste CONTRATO. 

28.4. A atualização das METAS DE ATENDIMENTO poderá ser 

implementada pela via consensual, mediante acordo entre a 

CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, com a interveniência 

da AGÊNCIA REGULADORA, ou unilateral, implementada pelo PODER 

CONCEDENTE, com interveniência da AGÊNCIA REGULADORA, 

observada a disciplina sobre a alteração unilateral prevista na 

0láusula 21, mantido, em todos os casos, o equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO. 

28.5. As alterações nos INDICADORES DE DESEMPENHO 

constantes do ANEXO - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 
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DESEMPENHO E MECANISMOS DE PAGAMENTOS poderão ser 

implementadas  conjuntamente entre PODER CONCEDENTE e 

CONCESSIONÁRIA, com a interveniência da AGÊNCIA 

REGULADORA, com vistas a aperfeiçoar as condições de 

monitoramento, funcionalidade e de eficácia dos INDICADORES DE 

DESEMPENHO, a partir da consideração do desenvolvimento 

tecnológico, da percepção dos usuários e do aprimoramento 

qualitativo e quantitativo do serviço, e dependerão em todos os casos 

da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

28.6. A realização das REVISÕES ORDINÁRIAS não exclui o direito 

das PARTES à REVISÃO EXTRAORDINÁRIA quando se verificarem os 

pressupostos para tanto nos termos estabelecidos neste CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - PROCESSAMENTO DAS REVISÕES ORDINÁRIAS 

29.1 O processo de revisão ordinária será instaurado por meio de 

comunicado da AGÊNCIA REGULADORA às PARTES, notificando-as 

com 15 (quinze) dias de antecedência quanto à data e hora de 

realização da reunião de início dos trabalhos, de acordo com o 

cronograma de eventos e reuniões divulgado por ocasião da 

assinatura do CONTRATO. 

29.2. Por ocasião da assinatura do CONTRATO, a AGÊNCIA 

REGULADORA divulgará a agenda da primeira revisão ordinária a ser 

realizada após o decurso de 5 (cinco) anos contados do início da 

OPERAÇÃO DO SISTEMA, sendo que, ao final do processamento de 

cada revisão ordinária, será divulgada a agenda da próxima revisão 

ordinária, tonando-se públicas essas informações por meio da 

divulgação na página oficial da AGÊNCIA REGULADORA. 

29.3. O cronograma das agendas e a definição da forma e do número 

de reuniões e de eventos serão adaptados conforme a conveniência 

da AGÊNCIA REGULADORA e das PARTES, com vistas a conferir 

efetividade, transparência e eficiência ao processamento das revisões 

ordinárias. 

29.4. Por ocasião das revisões ordinárias, caberá à 

CONCESSIONÁRIA apresentar à AGÊNCIA REGULADORA e ao 

PODER CONCEDENTE: 

29.4.1. Relatório detalhado e atualizado acerca da evolução no 

atingimento das METAS DE ATENDIMENTO e dos INDICADORES 

DE DESEMPENHO; 

29.4.2. Cronograma atualizado de execução das OBRAS DE 

APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA; 

29.4.3. Relatório detalhado e atualizado acerca da 

disponibilidade de obras e equipamentos; 
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29.4.4. Relatório contendo eventuais alterações havidas nos 

PLANO DISTRITAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS aptas a demandar 

adaptações nas METAS DE ATENDIMENTO; 

29.4.5. Documentação de suporte complementar exigida nos 

termos deste CONTRATO para os requerimentos de reequilíbrio 

econômico-financeiro manifestados pelas PARTES. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA 

30.1. As PARTES poderão pleitear revisão extraordinária do 

CONTRATO, com vistas a promover o seu reequilíbrio econômico-

financeiro em face da materialização já verificada ou iminente de 

riscos alocados à outra PARTE, cujas consequências lhe gerem 

prejuízos econômico-financeiros e/ou a necessidade da adoção de 

providências urgentes com vistas a minorar os ônus produzidos ou 

produzíveis na esfera do CONTRATO. 

30.2. Os pleitos de revisão extraordinária também serão cabíveis 

quando se verificar prejuízo iminente sem que a promoção do 

reequilíbrio econômico-financeiro e a adoção de providências que 

lhes são inerentes tenham sido realizadas e processadas no âmbito 

da revisão ordinária. 

30.3.  A revisão extraordinária terá por objetivo reequilibrar o 

CONTRATO e/ou promover a adoção de providências e medidas 

mitigadoras do prejuízo financeiro ou econômico das PARTES e será 

processada nos termos estabelecidos adiante. 

30.4. Caso não haja urgência na promoção do reequilíbrio 

econômico-financeiro, mas ainda assim restem necessárias medidas 

e providências urgentes a serem adotadas com vistas a minorar 

impacto do risco na esfera do CONTRATO, tais poderão ser discutidas 

e implementadas no âmbito da revisão extraordinária. 

30.5. O pleito de revisão extraordinária deverá demonstrar a 

relevância e a urgência quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro e 

à adoção de providências propostos, assim como observar as demais 

estipulações deste CONTRATO previstas na cláusula 33. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

31.1 Este CONTRATO poderá ser alterado nos seguintes casos, 

observando-se sempre a necessidade de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro da CONCESSÃO:  

31.1.1 unilateralmente, pelo PODER CONCEDENTE; 

31.1.2 por acordo entre as PARTES; 

31.1.3 quando necessária a modificação para restabelecer a 
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relação que as PARTES pactuaram inicialmente, entre os encargos 

da CONTRATADA e as receitas da CONCESSÃO, objetivando a 

manutenção do inicial equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO; 

31.1.4 para adequação das METAS DE DESEMPENHO, quando 

estas se mostrarem obsoletas em razão da evolução tecnológica, 

das condições de sua monitorabilidade, da percepção dos usuários 

e da necessidade de sua adequação à política pública; 

31.1.5 para adequação dos prazos de execução previstos 

neste CONTRATO, quando se mostrarem inexequíveis em face das 

novas circunstâncias; 

31.1.6 para adequação da forma e da abrangência de relatórios 

e demonstrativos previstos neste CONTRATO, assim como de 

procedimentos para a fiscalização da prestação dos SERVIÇOS, 

com vistas a conferir maior eficiência às atividades de fiscalização 

e de regulação; 

31.1.7 para adequação do conteúdo do TERMO DE 

REFERÊNCIA e do modo de prestação dos SERVIÇOS, observada a 

inalterabilidade de suas características essenciais; 

31.1.8 para adequação do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, 

observado sempre a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro; e 

31.1.9 para adequação de seu objeto em razão do advento de 

nova política regulatória para o setor. 

31.2 Os efeitos de eventual alteração unilateral deste CONTRATO, 

que altere os encargos ou receitas da CONTRATADA, somente iniciar-

se-ão após o restabelecimento do seu inicial equilíbrio econômico-

financeiro pelo CONTRATANTE, conforme previsto na Cláusula 32. 

31.3 A omissão de qualquer das PARTES em solicitar a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro importará em 

decadência desse direito após o prazo de 5 (cinco) anos contados a 

partir da ocorrência do evento que ensejou o desequilíbrio. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DA 
ALOCAÇÃO DE RISCOS  

32.1 O equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverá ser 

mantido durante todo o prazo da CONCESSÃO. 

32.2 Sempre que atendidas as condições deste CONTRATO, 

considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. 

32.3 A CONTRATADA, a partir do início da vigência da 

CONCESSÃO, é integral e exclusivamente responsável por todos os 
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riscos e obrigações relacionados à exploração e prestação dos 

SERVIÇOS, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes: 

32.3.1 variação da demanda dos SERVIÇOS, inclusive, mas 

sem se limitar, em decorrência da alteração do padrão de consumo, 

aumento ou diminuição da população, dentre outros, conforme 

Matriz de Risco; 

32.3.2 variação dos custos de operação e manutenção do 

SERVIÇO, inclusive em relação a não obtenção do retorno 

econômico previsto pela CONTRATADA; 

32.3.3 variação do custo de mão de obra que afete a execução 

dos SERVIÇOS; 

32.3.4 riscos geológicos e climáticos relacionados à execução 

de obras; 

32.3.5 custos excedentes relacionados à prestação dos 

SERVIÇOS, bem como prejuízos decorrentes da gestão ineficiente 

dos SERVIÇOS; 

32.3.6 obtenção de licenças, permissões e autorizações 

necessárias à execução do objeto deste CONTRATO, ressalvadas 

as hipóteses em que o atraso e/ou não obtenção de licenças, 

permissões e autorizações sejam imputáveis à ação ou omissão do 

órgão ou entidade da Administração Pública responsável, quando 

a CONCESSIONÁRIA será eximida de responsabilidade e/ou 

descontos relativos aos INDICADORES DE DESEMPENHO;  

32.3.7 atualidade da tecnologia empregada nas obras e na 

prestação dos SERVIÇOS; 

32.3.8 perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou 

quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS 

VINCULADOS; 

32.3.9 indisponibilidade de financiamento e/ou aumento do 

custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de 

juros; 

32.3.10 variação das taxas de câmbio; 

32.3.11 falhas nos projetos básicos e executivos, na execução 

das obras e na infraestrutura aplicada nos SERVIÇOS; 

32.3.12 atrasos e custos adicionais na execução de obras que 

não sejam imputáveis ao CONTRATANTE nos termos previstos 

neste CONTRATO; 

32.3.13 ocorrência de fatos considerados como de caso fortuito 

e de força maior que são objeto de cobertura de seguros exigidos 

neste CONTRATO, até o limite das apólices; 

32.3.14 responsabilidade civil, administrativa e criminal por 

danos ambientais decorrentes da realização de obras, da operação 
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e manutenção dos BENS VINCULADOS e da prestação dos 

SERVIÇOS, relativamente a fatos ocorridos posteriormente a 

assinatura do CONTRATO; 

32.3.15 prejuízos causados a terceiros pela CONTRATADA ou 

seus administradores, empregados, prepostos ou subcontratados 

ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no 

exercício das atividades abrangidas pela CONCESSÃO; 

32.3.16 prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade 

empresarial; 

32.3.17 investimentos, pagamentos, custos e despesas 

decorrentes das desapropriações, instituição de servidões 

administrativas, imposição de limitações administrativas ou 

ocupação provisória de bens imóveis; 

32.3.18 dispêndios resultantes de defeitos ocultos nos BENS 

VINCULADOS; 

32.3.19 ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de 

trabalho ou falha de fornecimento de materiais e serviços pelos 

contratados da CONTRATADA, bem como ocorrência de greve do 

seu pessoal; 

32.3.20 prejuízos decorrentes de interrupções e/ou falhas no 

fornecimento de materiais e serviços por fornecedores e 

subcontratados pela CONTRATADA; 

32.3.21 responsabilidade por atrasos na condução dos 

procedimentos de desapropriação das áreas necessárias à 

prestação dos SERVIÇOS, observado o disposto na Cláusula 15; e 

32.3.22 ônus financeiro decorrente de contaminação do solo, do 

ar e dos recuros hídricos ocasionados pela CONTRATADA; 

32.4 Os riscos acima previstos, quando ocorridos, não darão 

ensejo à revisão do CONTRATO para fins de reequilíbrio econômico-

financeiro em favor da CONTRATADA. 

32.5 As hip;óteses abaixo descritas, caso se concretizem e desde 

que, comprovadamente, impactem o equilíbrio econômico-financeiro 

do CONTRATO, para mais ou para menos, ensejarão a sua revisão 

ordinária ou extraordinária nos moldes aqui fixados: 

32.5.1 aumento da ÁREA DA CONCESSÃO; 

32.5.2 descumprimento, pela AGÊNCIA REGULADORA e/ou 

CONTRATANTE, de suas obrigações contratuais ou 

regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao 

descumprimento de prazos a eles aplicáveis, previstos neste 

CONTRATO e/ou na legislação vigente; 

32.5.3 atraso no cumprimento, pelo CONTRATANTE, de suas 

obrigações pertinentes à desapropriação ou servidão 
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administrativa, previstas na Cláusula 14; 

32.5.4 modificação unilateral deste CONTRATO, da qual 

resulte, comprovadamente, em variações dos custos e/ou receitas 

da CONTRATADA; 

32.5.5 edição de normas aplicáveis à CONCESSÃO ou outras 

determinações da AGÊNCIA REGULADORA que alterem as METAS 

DE DESEMPENHO previstas no ANEXO SISTEMA DE 

MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E MECANISMOS DE 

PAGAMENTOS do EDITAL, bem como outras condições para a 

prestação dos SERVIÇOS; 

32.5.6 fato do príncipe ou da Administração que resulte, 

comprovadamente, em variações dos custos e/ou receitas da 

CONTRATADA, inclusive normas, determinações e condicionantes 

de autoridade ou órgão ambiental que não decorram de 

descumprimento da CONTRATADA das normas ambientais 

vigentes; 

32.5.7 excetuados os tributos sobre a renda, sempre que forem 

criados, alterados ou extintos tributos ou encargos legais ou 

sobrevierem novas disposições, tanto para mais quanto para 

menos, em conformidade com o disposto no § 3º, do art. 9º, da Lei 

Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; 

32.5.8 em caso de alteração legislativa de caráter específico 

que produza impacto direto sobre as receitas da CONTRATADA, 

tais como as que concedam isenção, redução, desconto ou 

qualquer outro privilégio tributário ou tarifário; 

32.5.9 quando ocorrerem circunstâncias imprevisíveis e 

supervenientes, em razão de caso fortuito ou força maior, que não 

estejam cobertos pelos seguros ou na parte que exceder o limite 

dos valores das apólices dos seguros exigidos neste CONTRATO; 

32.5.10 atraso nas obras e atividades decorrentes da demora na 

obtenção de licenças ambientais  ou autorizações de órgãos 

públicos a cargo da CONTRATADA quando os prazos de análise 

dos órgãos responsáveis pela emissão das licenças ou 

autorizações ultrapassarem aqueles previstos nas normas 

aplicáveis ou aqueles informados pelo órgão público, exceto se 

decorrente de fato imputável à CONTRATADA, sendo que se 

presume como fato imputável à CONTRATADA qualquer atraso 

decorrente da não entrega de todos os documentos, estudos e 

informações exigidos pelo órgão público, ou em qualidade inferior 

à mínima estabelecida pelo órgão licenciador ou autorizador, prévia 

ou posteriormente ao pedido de licenciamento ou de autorização; 

32.5.11 eventos decorrentes de atos ou fatos, ocorridos antes 
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da data de transferência do SISTEMA EXISTENTE, que não sejam 

de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive passivos e danos 

ambientais de eventos preexistentes, independentemente de a 

CONTRATADA ter tido ciência de tais eventos antes das assinatura 

do CONTRATO ou da data de transferência do SISTEMA 

EXISTENTE, conforme aplicável; 

32.5.12 determinações judiciais e administrativas para 

satisfação de obrigações originalmente imputáveis ao 

CONTRATANTE, inclusive reclamações trabalhistas propostas por 

empregados ou terceiros vinculados ao CONTRATANTE ou a 

outras empresas contratadas pelo CONTRATANTE; 

32.5.13 riscos arqueológicos, incluindo a eventual descoberta 

de sítios históricos e arqueológicos que afetem a execução do 

CONTRATO; 

32.5.14 indisponibilidade de energia elétrica, decorrente de 

fatos não imputáveis à CONTRATADA e que afetem a execução do 

CONTRATO; 

32.5.15 atrasos ou prejuízos à execução dos SERVIÇOS e 

execução das obras decorrentes de interferências causadas por 

movimentos sociais e quaisquer outros povos e comunidades 

tradicionais; 

32.5.16 aumento extraordinário e imprevisível dos custos de 

insumos, operação e manutenção necessários à adequada 

prestação dos SERVIÇOS; 

32.5.17 manifestações sociais que afetem de qualquer forma a 

prestação dos SERVIÇOS, incluindo greves de agentes públicos, 

que impactem na prestação dos SERVIÇOS, excetuadas as greves 

internas de empregados da própria CONTRATADA; 

32.5.18 atrasos ou suspensões da execução do CONTRATO em 

razão de decisões judiciais ou administrativas, inclusive dos 

órgãos de controle, por fatores não imputáveis a qualquer das 

PARTES; 

32.5.19 superveniência de decisão administrativa, judicial ou 

arbitral que impeça reajuste ou revisão da CONTRAPRESTAÇÃO 

nos termos previstos neste CONTRATO; 

32.5.20 danos ou prejuízos causados à CONTRATADA, 

decorrentes de fato ou ato imputável à terceiro, em atenção, 

respectivamente, às obrigações dispostas nos CONTRATOS DE 

INTERDEPENDÊNCIA; 

32.5.21 solicitação do CONTRATANTE de emprego de nova 

tecnologia ou técnica nos SERVIÇOS ou nos bens utilizados para a 

prestação dos SERVIÇOS, quando não decorrer de obrigações 
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contratuais da CONTRATADA para garantir a continuidade e a 

atualidade do SERVIÇOS, desde que as METAS DE DESEMPENHO 

já estejam sendo cumpridos pela CONTRATADA com a 

tecnologia/técnica anteriormente empregada; e 

32.5.22 alteração da composição gavimétrica dos resíduos 

encaminhados à CONTRATADA, decorrente de políticas públicas e 

de acordo com as margens estabelecidas na Matriz de Risco; 

32.6 Para fins do disposto nas subcláusulas anteriores, considera-

se: 

32.6.1  caso fortuito: toda situação decorrente de fato alheio à 

vontade das PARTES, porém proveniente de atos humanos; 

constituem nomeadamente caso fortuito os atos de guerra, atos de 

vandalismo, invasão ou terrorismo; 

32.6.2 força maior: consiste no fato resultante de situações 

independentes da vontade humana; constituem nomeadamente 

força maior as epidemias globais, radiações atômicas, graves 

inundações, ciclones, tremores de terra e outros cataclismos 

naturais, que, diretamente, afetem as obras, serviços e atividades 

compreendidos neste CONTRATO; 

32.6.3 fato do príncipe: consiste em toda determinação estatal, 

geral, imprevista e imprevisível, positiva ou negativa, que onera ou 

desonera substancialmente a execução deste CONTRATO; 

32.6.4 fato da Administração: toda ação ou omissão do 

CONTRATANTE que, incidindo direta e especificamente sobre este 

CONTRATO, retarda, agrava ou impede a sua execução pela 

CONTRATADA, ensejando as indenizações correspondentes ou 

que facilite a execução deste CONTRATO pela CONTRATADA, 

ensejando, neste caso, reequilíbrio a favor do CONTRATANTE; é 

hipótese de ato da Administração a inexecução deste CONTRATO 

por alteração na estrutura político-administrativa do 

CONTRATANTE que, diretamente, afetem as obras, serviços e 

atividades compreendidos neste CONTRATO. 

32.7 O processo de recomposição do equilíbrio econômico-

financeiro do CONTRATO será realizado de forma que seja nulo o 

valor presente líquido do FLUXO DE CAIXA MARGINAL projetado em 

razão do evento que ensejou o desequilíbrio, considerando (i) os 

fluxos marginais resultantes do evento que deu origem à 

recomposição e (ii) os fluxos marginais necessários para a 

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, mediante 

aplicação da fórmula para o cálculo do VPL prevista na subcláusula 

26.1.  

32.8 A Taxa de Desconto real a ser utilizada nos fluxos de caixa dos 
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dispêndios e das receitas marginais anuais para a recomposição do 

equilíbrio econômico-financeiro será apurada mediante a seguinte 

fórmula:  

 

X = [(1 + 4,60%) ∗ (1 + NTNB)] – 1 

 

Onde:  

 

NTNB = Taxa real bruta de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ 

com juros semestrais (NTN-B) ou, na ausência deste, outro que o 

substitua, ex-ante a dedução do imposto sobre a renda, com 

vencimento em [●] ou vencimento mais compatível com a data do 

termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, 

calculada pela média dos últimos doze meses e apurada no início de 

cada ano contratual. 

32.9 Independentemente do resultado do cálculo indicado na 

subcláusula acima, a Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no 

cálculo do Valor Presente não poderá ser inferior a 20%. 

32.10 Caso eventual ganho de produtividade e/ou eficiência esteja 

relacionado a responsabilidade ou risco atribuído neste CONTRATO à 

CONTRATADA, não haverá obrigação de compartilhamento com o 

CONTRATANTE. 

32.11 A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste 

CONTRATO será implementada por quaisquer das seguintes 

modalidades, isolada ou cumulativamente, conforme definido pela 

AGÊNCIA REGULADORA, ouvidas as PARTES: 

32.11.1 revisão extraordinária do valor da 

CONTRAPRESTAÇÃO; 

32.11.2 indenização direta à PARTE; 

32.11.3 alteração das METAS DE DESEMPENHO; 

32.11.4 assunção de investimentos por parte do 

CONTRATANTE; 

32.11.5 combinação das alternativas acima;  

32.11.6 outros métodos admitidos em lei. 

32.12 O evento ou fato que originar a recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do presente CONTRATO não poderá ser 

novamente invocado como fundamento para ulteriores revisões. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - PROCESSAMENTO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 

33.1 Sempre que se verificar eventos de desequilíbrio, a PARTE 
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interessada deverá notificar a outra e a AGÊNCIA REGULADORA de 

sua ocorrência. 

33.2 Na data estabelecida para o início do processamento da 

REVISÃO ORDINÁRIA, segundo o cronograma divulgado pela 

AGÊNCIA REGULADORA, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a 

relação dos eventos de desequilíbrio verificados até então e que não 

tenham sido objeto de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, devidamente 

acompanhada da documentação pertinente e da documentação 

prevista nas subcláusulas 34.7.1, 34.7.2 e 34.7.3, conforme o caso, 

assim como atender as demais exigências aplicáveis à hipótese 

estabelecidas neste CONTRATO para o processamento de 

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. 

33.3 Quando de iniciativa da CONCESSIONÁRIA, o pleito de 

reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser endereçado à AGÊNCIA 

REGULADORA, instruído conforme os termos das subcláusulas, 

conforme o caso. 

33.4 Quando de iniciativa do PODER CONCEDENTE, uma vez 

apresentado o pleito fundamentado à AGÊNCIA REGULADORA, a 

CONCESSIONÁRIA será notificada por esta para apresentar a 

documentação prevista nas subcláusulas eErro! Fonte de referência n

ão encontrada., conforme o caso, num prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias, manifestando-se quanto ao reequilíbrio proposto pelo ESTADO, 

nos termos previstos neste CONTRATO. 

33.5 A AGÊNCIA terá o prazo de até 120 (cento e vinte) dias para 

decidir motivadamente acerca do reequilíbrio econômico-financeiro 

postulado, a partir do recebimento da manifestação das partes e da 

apresentação dos demonstrativos e da documentação referidos nos 

itens 33.3. e 33.4. 

33.6 Caso haja manifestação de interesse das PARTES para que 

seja ouvido o COMITÊ TÉCNICO previamente à deliberação pela 

AGÊNCIA REGULADORA, o mesmo será notificado para elaborar a 

análise do caso e o parecer conclusivo, nos termos estabelecidos 

neste CONTRATO, em prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

33.7 Recebido o parecer do COMITÊ TÉCNICO, a AGÊNCIA 

REGULADORA notificará as PARTES para apresentarem sua 

manifestação sobre o mesmo em até 15 (quinze) dias, vencido o qual 

se iniciará o prazo de 90 (noventa) dias para a prolação de decisão 

final pela AGÊNCIA REGULADORA. 

33.7.1 As razões contidas no parecer do COMITÊ TÉCNICO, assim como nas 

manifestações das PARTES, deverão ser consideradas pela AGÊNCIA 

REGULADORA na motivação da decisão acerca do reequilíbrio econômico-

financeiro requerido. 
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33.8 Caso a AGÊNCIA REGULADORA entenda pela necessidade de nova 

consulta ao COMITÊ TÉCNICO, com vistas a esclarecer ou suplementar aspectos 

do parecer, assim como consultar ou contratar serviços técnicos consultivos e/ou 

auditores independentes, poderá prorrogar o prazo referido pelo período 

necessário para tanto. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 

34.1 Pelo descumprimento contratual, por parte da CONTRATADA, 

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades pela AGÊNCIA 

REGULADORA, a depender da gravidade da conduta, que será 

formalmente demonstrada, por meio de processo administrativo: 

34.1.1 advertência; 

34.1.2 multa; 

34.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos; 

34.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 

a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

da CONTRATADA perante o CONTRATANTE, que será concedida 

sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base na alínea anterior; 

34.1.5 caducidade da CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 35 

deste CONTRATO. 

34.2 A gradação das penalidades observará as seguintes escalas: 

34.2.1. a infração será considerada leve, quando decorrer de condutas 

involuntárias ou escusáveis da CONTRATADA e da qual ela não se 

beneficie; 

 

34.2.2. a infração será considerada de média gravidade quando decorrer de 

conduta inescusável, mas que não traga para a CONTRATADA 

qualquer benefício ou proveito; 

 

34.2.3. a infração será considerada grave, podendo ser aplicada a 

penalidade pelo seu valor máximo previsto, quando o CONTRATANTE 

constatar presente um dos seguintes fatores: (a) ter a CONTRATADA agido 

com má-fé; (b) da infração decorrer benefício direto ou indireto para a 

CONTRATADA; (c) a CONTRATADA for reincidente na infração. 
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34.3 A penalidade de advertência imporá à CONTRATADA o dever 

de cumprir, no prazo estabelecido, as obrigações contratuais em que 

esteja inadimplente, e será aplicada, sem prejuízo de outras hipóteses, 

quando a CONTRATADA: 

34.3.1. não permitir o ingresso dos servidores do CONTRATANTE ou da 

AGÊNCIA REGULADORA para o exercício da fiscalização na forma 

prevista neste CONTRATO; 

 

34.3.2. não facilitar ou impedir o acesso aos livros, documentação contábil e 

demais informações correlatas à prestação do SERVIÇO; 

 

34.3.3. deixar de prestar, no prazo estipulado, as informações solicitadas 

ou aquelas a que esteja obrigada independentemente de solicitação; 

 

34.3.4. descumprir qualquer uma das obrigações assumidas neste 

CONTRATO não prevista neste instrumento como hipótese ensejadora da 

aplicação de multa, ou ser negligente, imprudente ou agir com imperícia no 

cumprimento das mesmas. 

34.4 Sem prejuízo das demais hipóteses ensejadoras da aplicação 

de advertência previstas nesta cláusula, nas infrações classificadas 

como leves, quando da sua primeira ocorrência, a pena de multa será 

substituída por pena de advertência da CONTRATADA, que será 

comunicada formalmente da sanção. 

34.5 Sem prejuízo da possibilidade de cominação de multas em 

razão do descumprimento contratual, a CONTRATADA se sujeitará 

desde logo às seguintes sanções pecuniárias: 

34.5.1 por impedir ou obstar a fiscalização pela AGÊNCIA 

REGULADORA, multa, por infração, de 1% do valor da CONTRAPRESTAÇÃO 

no mês de ocorrência da infração; 

 

34.5.2 pela suspensão injustificada do SERVIÇO, por infração diária, 

multa de 1% do valor da CONTRAPRESTAÇÃO no mês de ocorrência da 

infração; 

 

34.5.3 por atraso na contratação ou renovação da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, multa, por infração, de 0,05% da 

CONTRAPRESTAÇÃO no mês de ocorrência da infração; 

 

34.5.4 por atraso na contratação ou renovação dos seguros, multa, por dia 

de atraso, de 0,05% do valor da CONTRAPRESTAÇÃO no mês de ocorrência 

da infração; 
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34.5.5 por atraso na integralização do capital social, na forma da Cláusula 

9, multa, por dia de atraso, de 0,05% do valor da CONTRAPRESTAÇÃO no 

mês de ocorrência da infração; 

34.5.6 Os eventos e desvios às METAS DE DESEMPENHO que 

ensejem a redução da CONTRAPRESTAÇÃO não serão base de 

cálculo para a aplicação de outras penalidades. Não será aplicada 

a sanção de multa à CONTRATADA como consequência de 

situações que já ensejaram a redução da CONTRAPRESTAÇÃO 

mediante aplicação dos indicadores de desempenho dispostos no 

ANEXO VII DO EDITAL – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 

DESEMPENHO E MECANISMOS DE PAGAMENTOS. 

34.6 Sob pena de decretação da caducidade da CONCESSÃO pela 

CONTRATANTE, o valor total das multas aplicadas a cada ano não 

poderá exceder a 5% (cinco por cento) do faturamento do exercício 

anterior, constante do balanço do último exercício social. 

34.7 A aplicação de multas à CONTRATADA não a isenta do 

dever de ressarcir os danos diretos eventualmente causados ao 

CONTRATANTE nem o eximirá da obrigação de sanar a falha ou 

irregularidade a que deu origem. 

34.8 As multas previstas nesta cláusula serão aplicadas sem 

prejuízo da caracterização das hipóteses de intervenção ou 

declaração de caducidade previstas neste CONTRATO. 

34.9 Identificada situação que possa ser caracterizada como 

descumprimento ou infração contratual o CONTRATANTE notificará a 

CONTRATADA para apresentar sua defesa prévia, no prazo de 30 

(trinta) dias. 

34.10 Analisada a defesa prévia e não sendo esta procedente, o 

CONTRATANTE lavrará auto de infração, que tipificará a infração 

cometida, para fins de aplicação da respectiva penalidade. 

34.11 O auto de infração deverá indicar com precisão a falta 

cometida e a disposição contratual violada, e será lavrado em 02 

(duas) vias, através de notificação entregue à CONTRATADA, sob 

protocolo, indicando a expressão monetária exata da penalidade e o 

direito à redução da mesma, conforme a seguir: 

34.11.1 redução de 10% (dez por cento) na hipótese de pagamento da 

penalidade sem contestação administrativa, sem recurso administrativo 

e ajuizamento do processo arbitral e/ou discussão judicial. 

34.12 No prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da 

notificação da penalidade, a CONTRATADA poderá apresentar 

recurso que deverá, necessariamente, ser apreciada pelo 

CONTRATANTE, sendo vedada qualquer anotação nos registros da 
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CONTRATADA, enquanto não houver a decisão final sobre a 

procedência da autuação. 

34.13 Recebido o recurso, a autoridade que lavrou o auto de infração 

poderá reconsiderar sua decisão. Caso a decisão não seja 

reconsiderada, os autos serão encaminhados à autoridade superior, 

devidamente instruídos, para decisão. 

34.14 A decisão do recurso deverá ser motivada e fundamentada 

pela AGÊNCIA REGULADORA, apontando-se os elementos atacados 

ou não na defesa apresentada pela CONTRATADA. 

34.15 Mantido o auto de infração pela autoridade superior, a 

CONTRATADA será notificada a respeito, devendo a penalidade ser 

imposta em observância ao seguinte: 

34.15.1 no caso de advertência, será anotada nos registros da 

CONTRATADA junto à AGÊNCIA REGULADORA e ao CONTRATANTE; 

 

34.15.2 em caso de multa pecuniária, a CONTRATADA deverá efetuar o 

pagamento dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento da 

notificação da decisão, sendo que o não pagamento, no prazo estipulado, 

ensejará a possibilidade de a CONTRATANTE se utilizar da GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

34.16  O não pagamento de qualquer multa fixada nos termos do 

disposto nesta cláusula, no prazo fixado, implicará a incidência de 

correção monetária pela variação do IPCA e juros de 1% (um por 

cento) ao mês pro rata die. 

34.17 A atuação da CONTRATADA no sentido de remediar a conduta 

ativa ou omissiva que ensejou o início do procedimento 

administrativo, com vistas a apuração de responsabilidade e 

aplicação de penalidade, deverá ser considerada pelas autoridades 

competentes quando da cominação da penalidade.  

34.18 Caso o CONTRATANTE identifique que a irregularidade 

praticada não represente descumprimento ou infração contratual, 

mas infringência às normas editadas pela AGÊNCIA REGULADORA, 

comunicará os fatos a esta. 

34.19 Tratando-se de infração que configure, ao mesmo tempo, 

infração contratual e regulatória, passível de aplicação de advertência 

ou multa, prevalecerá a competência da AGÊNCIA REGULADORA, 

sem prejuízo do dever de regularização da situação e reparação de os 

eventuais danos decorrentes. 

34.20 A intimação dos atos e decisões a que se referem os itens 

acima será feita mediante comunicação escrita à CONTRATADA. 

34.21 Poderão ser apuradas em um mesmo processo duas ou mais 

infrações similares ou decorrentes de um mesmo fato gerador, 
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aplicando-se penalidades individualizadas para cada uma das 

infrações ou uma única penalidade quando se tratarem de infrações 

continuadas. 

34.22 Considerar-se-ão continuadas as infrações que decorram 

comprovadamente de um mesmo fato gerador. 

34.23 Para o estabelecimento da penalidade a ser aplicada e da sua 

dosimetria, devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: 

34.23.1 a natureza e gravidade da infração; 

 

34.23.2 caráter técnico e as normas de prestação do SERVIÇOS; 

 

34.23.3 os danos resultantes da infração para a prestação do SERVIÇO; 

 

34.23.4 a vantagem auferida pela CONTRATADA em virtude da infração; 

 

34.23.5 a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da 

sanção; 

 

34.23.6 as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, especialmente a 

existência de má-fé da CONTRATADA ou o não cumprimento das obrigações 

contratuais pelo CONTRATANTE; 

 

34.23.7 histórico de infrações da CONTRATADA; e 

 

34.23.8 a reincidência da CONTRATADA no cometimento da infração. 

 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – DA INTERVENÇÃO  

35.1 Sem prejuízo das penalidades cabíveis e das 

responsabilidades incidentes, o CONTRATANTE poderá, 

excepcionalmente e em última instância e sempre assegurado à 

CONTRATADA o direto à ampla defesa e o contraditório, intervir na 

CONCESSÃO, com o fim de assegurar a adequação da prestação dos 

SERVIÇOS, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, 

regulamentares e legais pertinentes. 

35.2 A intervenção também poderá se dar em virtude de 

recomendação realizada pela AGÊNCIA REGULADORA, a qual 

indicará o prazo sugerido para intervenção, bem como os objetivos e 

limites da medida, inclusive territoriais. 

35.3 A intervenção será instituída mediante edição de Decreto pelo 

Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal. 

35.4 Declarada a intervenção, o CONTRATANTE deverá, no prazo 
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de até 30 (trinta) dias, instaurar procedimento administrativo para 

comprovar as causas determinantes da medida e apurar 

responsabilidades, assegurado à CONTRATADA o direito à ampla 

defesa e ao contraditório. 

35.5 Caso seja comprovado que a intervenção não observou os 

pressupostos legais e regulamentares, será declarada a sua nulidade, 

devolvendo-se imediatamente à CONTRATADA a administração dos 

serviços, sem prejuízo de seu direito à indenização por eventuais 

perdas e danos incorridos em virtude da intervenção. 

35.6 O procedimento administrativo a que se refere esta cláusula 

deverá ser concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, 

sob pena de cessarem os efeitos da intervenção, devolvendo-se 

imediatamente à CONTRATADA a administração dos SERVIÇOS, sem 

prejuízo de seu direito à indenização por eventuais perdas e danos 

incorridos em virtude da intervenção. 

35.7 Cessada a intervenção sem que seja cassado o CONTRATO, 

deverá ser realizada a prestação de contas pelo interventor, que 

responderá por todos os atos praticados durante a sua gestão. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO  

36.1 Extingue-se a CONCESSÃO por: 

36.1.1 advento do termo contratual; 

 

36.1.2 encampação;  

 

36.1.3 caducidade;  

 

36.1.4 rescisão; 

 

36.1.5 anulação da CONCESSÃO, e 

 

36.1.6 falência, liquidação judicial ou extinção da CONTRATADA. 

36.2 Com exceção das hipóteses de advento do termo contratual, 

caducidade da CONCESSÃO e anulação em virtude de fatos 

imputáveis à CONTRATADA, a reversão dos BENS VINCULADOS e 

assunção dos SERVIÇOS pelo CONTRATANTE se dará sempre 

mediante o prévio pagamento, pelo CONTRATANTE, das indenizações 

devidas à CONTRATADA, na forma do presente CONTRATO. 

36.3 Extinto o CONTRATO em qualquer hipótese prevista na 

subcláusula 36.1 acima operar-se-á, de pleno direito, a reversão dos 

BENS VINCULADOS ao CONTRATANTE e a retomada dos SERVIÇOS, 
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pagando-se à CONTRATADA a respectiva indenização de acordo com 

a hipótese de extinção, nos termos deste CONTRATO. 

36.4 Em ocorrendo a extinção da CONCESSÃO, o CONTRATANTE 

poderá, a seu exclusivo critério, e desde que observada a legislação 

vigente, assumir os contratos celebrados pela CONTRATADA com 

terceiros necessários à continuidade dos SERVIÇOS, incluindo-se, 

dentre estes, os contratos de financiamento para execução de obras 

ou serviços e que não comportem período de amortização superior ao 

prazo restante para o término da CONCESSÃO. 

36.5 A extinção da CONCESSÃO faculta ao CONTRATANTE, a seu 

exclusivo critério, o direito de manter a CONTRATADA na prestação 

dos SERVIÇOS até que se processe e finalize a licitação para a 

outorga de nova concessão. Nesse caso, obriga-se a CONTRATADA a 

continuar a prestar, de maneira adequada, os SERVIÇOS, nas mesmas 

bases deste CONTRATO, até que ocorra a substituição por outra 

CONTRATADA, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro previsto 

neste CONTRATO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DO ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL  

37.1 O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno 

direito, a extinção da CONCESSÃO. 

37.2 A AGÊNCIA REGULADORA procederá, nos 180 (cento e 

oitenta) dias que antecederem o termo final do CONTRATO, aos 

levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante 

de indenização eventualmente devida à CONTRATADA. 

37.3 Todos os investimentos realizados pela CONTRATADA nos 

BENS REVERSÍVEIS devem ser amortizados durante o prazo de 

vigência da CONCESSÃO. 

37.4 Caso a CONTRATADA tenha direito a alguma indenização, esta 

deverá será paga, em no máximo 6 parcelas mensais, até a data da 

retomada dos SERVIÇOS pelo CONTRATANTE. 

37.5 Da indenização prevista nesta cláusula, será descontado o 

montante das multas contratuais eventualmente aplicadas e dos 

danos diretos causados pela CONTRATADA. 

37.6 O atraso no pagamento da indenização prevista nesta cláusula 

ensejará, ao CONTRATANTE, o pagamento de multa correspondente 

a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo o saldo devedor 

(principal e encargos moratórios) ser corrigido monetariamente pro 

rata die, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento 

do valor. 

37.7 Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto 
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nesta cláusula poderão ser dirimidos por meio do mecanismo de 

solução de controvérsias previsto na Cláusula 47. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA  – DA ENCAMPAÇÃO  

38.1 A encampação é a retomada da CONCESSÃO pelo 

CONTRATANTE, durante o prazo da CONCESSÃO, por motivo de 

interesse público, precedida de lei autorizativa específica e de 

pagamento de indenização na forma prevista neste CONTRATO. 

38.2 O CONTRATANTE, previamente à encampação da 

CONCESSÃO, deverá contratar empresa de consultoria dotada de 

expertise na avaliação de ativos para proceder aos levantamentos e 

avaliações necessários à determinação do montante da indenização 

eventualmente devida à CONTRATADA, a qual deverá ser composto 

das seguintes parcelas: 

38.2.1 Saldo devedor atualizado vencido e vincendo de 

quaisquer financiamentos contraídos pela CONTRATADA para a 

execução de obras, incluindo principal e juros pro rata die; 

38.2.2 Investimentos que tenham sido realizados com capital 

próprio para o cumprimento das obrigações contratuais ainda não 

amortizados ou depreciados, atualizados pelo IPCA. Para fins do 

cálculo do valor indenizável, ressalvada exigência legal em sentido 

diverso, a amortização deverá ser considerada de acordo com as 

regras contábeis brasileiras aplicáveis a projetos de concessão; e 

38.2.3 Custo de desmobilização, incluindo o valor de todos os 

encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações 

devidas a empregados, fornecedores e outros terceiros credores da 

CONTRATADA, a qualquer título, devidamente atualizados pelo 

IPCA. 

38.2.4 Valor da outorga paga pela CONTRATADA ainda não 

amortizado, nos termos da cláusula oitava, atualizado pelo IPCA. 

Para fins do cálculo do valor indenizável, ressalvada exigência legal 

em sentido diverso, a amortização deverá ser considerada de 

acordo com as regras contábeis brasileiras aplicáveis a projetos de 

concessão.  

38.3 A avaliação do valor indenizatório devido em razão da 

reversão dos BENS VINCULADOS será feita por empresa de 

consultoria dotada de expertise na avaliação de ativos, contratada 

pela CONTRATADA para tal fim.  

38.3.1 As PARTES terão o prazo de 30 (trinta) dias para 

examinar o laudo de avaliação produzido nos termos da 

subcláusula 34.2 e apresentar eventuais objeções, devidamente 

fundamentadas.  
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38.3.2 As PARTES terão o prazo de 30 (trinta) dias para se 

manifestar sobre as objeções eventualmente apresentadas pela 

outra PARTE acerca do laudo de avaliação. 

38.3.3 Não havendo manifestação de objeção das PARTES, 

considerar-se-á aprovado o laudo de avaliação, hipótese em que o 

CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento da indenização 

correspondente no prazo de 30 (trinta) dias. 

38.3.4 Se as PARTES não chegarem a um consenso quanto ao 

valor da indenização devida, a controvérsia deverá ser resolvida 

pela AGÊNCIA REGULADORA, que terá prazo de 30 (trinta) dias 

para emissão de parecer definindo o valor de indenização, devendo 

o CONTRATANTE efetuar o pagamento correspondente no prazo de 

30 (trinta) dias. 

38.4 A parte da indenização devida à CONTRATADA, 

correspondente ao saldo devedor dos financiamentos, poderá ser 

paga diretamente aos Financiadores, devendo o remanescente ser 

pago diretamente à CONTRATADA. 

38.5 As multas, indenizações e quaisquer outros valores devidos 

pela CONTRATADA, regularmente apurados no âmbito de processos 

administrativos, serão descontados da indenização prevista para o 

caso de encampação, até o limite do saldo devedor dos 

financiamentos contraídos pela CONTRATADA para cumprir as 

obrigações de investimento previstas no CONTRATO. 

38.6 Em caso de extinção da CONCESSÃO por encampação, a 

indenização devida pelo CONTRATANTE à CONTRATADA deverá ser 

paga previamente à reversão dos BENS VINCULADOS, nos termos do 

art. 37 da Lei Federal n° 8.987/1995. 

 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVA – DA CADUCIDADE 

39.1 A inexecução total ou parcial reiterada do CONTRATO poderá 

acarretar, a critério do CONTRATANTE, a declaração de caducidade 

da CONCESSÃO, respeitadas as disposições deste CONTRATO, 

especialmente desta cláusula, sempre garantido o direito à ampla 

defesa e ao contraditório. 

39.2 A caducidade da CONCESSÃO, por ação ou omissão da 

CONTRATADA, poderá ser declarada quando ocorrer, de forma 

insanável: 

39.2.1  perda das condições econômicas, técnicas ou operacionais, 

necessárias para manter a adequada prestação dos SERVIÇOS; 

39.2.1 transferência da CONCESSÃO, sem prévia autorização 

do CONTRATANTE; 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ MINUTA DO CONTRATO 

 

 236 

39.2.2 caso a CONTRATADA atinja o IDG abaixo do mínimo [●] 

em 2 (dois) anos consecutivos ou 3 (três) vezes não consecutivas 

em menos de 5 (cinco) anos; 

39.2.3 reiterado descumprimento das obrigações contratuais, 

normas técnicas e das condições da adequada prestação dos 

SERVIÇOS, devidamente consignadas em processo administrativo, 

garantido o direito a ampla defesa e ao contraditório. 

39.3 A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser 

precedida da verificação da efetiva inadimplência da CONTRATADA 

em processo administrativo prévio instaurado pela AGÊNCIA 

REGULADORA, devendo ser assegurado à CONTRATADA o direito à 

ampla defesa e ao contraditório. 

39.4 Não será instaurado processo administrativo antes de a 

CONTRATADA ter sido previamente comunicada a respeito das 

infrações contratuais praticadas, devendo ser-lhe concedido prazo 

para corrigir as falhas e transgressões apontadas, observadas as 

condições previstas neste CONTRATO. 

39.5 Ao final do processo administrativo a AGÊNCIA 

REGULADORA emitirá parecer final com suas conclusões. 

39.6 Caso o parecer final seja no sentido da improcedência da 

declaração de caducidade da CONCESSÃO, o processo 

administrativo será arquivado. 

39.7 Caso o parecer final seja no sentido da procedência da 

declaração de caducidade da CONCESSÃO, será encaminhado ao 

CONTRATANTE para decisão final. 

39.8 A caducidade será declarada mediante Decreto expedido pelo 

Chefe do Poder Executivo do Distrito Federal. 

39.9 Na hipótese de extinção do CONTRATO por caducidade, a 

CONTRATADA fará jus ao recebimento da devida indenização, a qual 

se restringirá ao valor calculado na forma das Cláusulas 34.2.1, 34.2.2 

e 34.2.4, descontados: 

39.9.1 os prejuízos causados pela CONTRATADA em 

decorrência do descumprimento de obrigações contratuais e os 

valores devidos pela CONTRATADA ao CONTRATANTE; 

39.9.2 as multas contratuais aplicadas à CONTRATADA que 

não tenham sido pagas até a data do pagamento do montante da 

indenização;  

39.9.3 quaisquer valores recebidos pela CONTRATADA a título 

de cobertura de seguros relacionados à reversão dos bens ou 

término antecipado da concessão; 

39.10 A parte da indenização devida à CONTRATADA, 

correspondente ao saldo devedor dos financiamentos efetivamente 
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aplicados em investimentos em BENS VINCULADOS, poderá ser paga 

diretamente aos Financiadores, caso o contrato de financiamento 

celebrado assim disponha, sendo o remanescente pago diretamente 

à CONTRATADA. 

39.11 O CONTRATANTE deverá contratar empresa de consultoria 

dotada de expertise na avaliação de ativos para proceder aos 

levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante 

da indenização devido à CONTRATADA, sendo que os valores 

associados a tal contratação serão debitados do montante 

indenizatório devido.  

39.12 A declaração de caducidade da CONCESSÃO acarretará, 

ainda, para a CONTRATADA: 

39.12.1. execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO pelo 

CONTRATANTE para ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela 

CONTRATADA ao CONTRATANTE; 

 

39.12.2. retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até 

o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE; 

 

39.12.3. reversão imediata ao CONTRATANTE dos BENS VINCULADOS e 

 

39.12.4. retomada imediata pelo CONTRATANTE da prestação dos 

SERVIÇOS. 

39.13 A declaração de caducidade não resultará ao CONTRATANTE 

qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, 

obrigações ou compromissos com terceiros, ou com empregados da 

CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA  – DA RESCISÃO  

40.1 A CONTRATADA poderá rescindir o CONTRATO no caso de 

descumprimento das normas contratuais pelo CONTRATANTE 

amigavelmente ou mediante ação judicial especialmente intentada 

para esse fim, hipótese em que os SERVIÇOS não poderão ser 

interrompidos ou paralisados até ser proferida decisão transitada em 

julgado pelo Poder Judiciário, exceto nas hipóteses expressamente 

autorizadas neste CONTRATO. 

40.2 O CONTRATO também poderá ser rescindido por consenso 

entre as PARTES.  

40.3 A indenização devida à CONTRATADA, no caso de rescisão 

judicial do CONTRATO por culpa do CONTRATANTE, será equivalente 

à encampação e calculada na forma prevista na subcláusula 38.3 
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deste CONTRATO.  

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – DA ANULAÇÃO 

41.1 Nos casos de verificação de vícios no EDITAL e nos seus 

ANEXOS, na LICITAÇÃO e/ou neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, 

o CONTRATANTE e a AGÊNCIA REGULADORA se comprometem a 

convalidar, sempre que possível, os atos administrativos no intuito de 

preservar o interesse público, a ordem social e atender ao princípio 

da segurança jurídica. 

41.2 Na impossibilidade, comprovada e motivada de acordo com a 

Lei nº 13.655/2018, da convalidação dos atos administrativos viciados 

decorrentes de eventuais irregularidades verificadas no EDITAL e 

seus ANEXOS, na LICITAÇÃO, neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, 

o CONTRATANTE, por recomendação da AGÊNCIA REGULADORA, 

poderá anular a CONCESSÃO mediante indenização a ser paga pelo 

CONTRATANTE à CONTRATADA, nos termos do art. 35, V, da Lei 

Federal  n.º 8.987/95, observando o disposto no art. 59 da Lei Federal 

nº 8.666/93 e os mesmos valores previstos na Cláusula 38.3. 

41.3 A AGÊNCIA REGULADORA, no caso de anulação da 

CONCESSÃO, procederá aos levantamentos e avaliações necessários 

à determinação do montante da indenização eventualmente devida à 

CONTRATADA, nos termos deste CONTRATO. 

41.4 A indenização a que se refere a subcláusula 41.2 acima será 

paga previamente à retomada dos SERVIÇOS e da assunção dos 

BENS VINCULADOS. 

41.5 Até que seja efetuado o pagamento integral da indenização 

devida pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá prestar os 

SERVIÇOS, preservado o equilíbrio econômico-financeiro do 

CONTRATO. 

41.6 Em caso de anulação da CONCESSÃO por fatos atribuíveis à 

CONTRATADA, será devida indenização à CONTRATADA equivalente 

à caducidade e calculada na forma prevista no item 38.3 deste 

CONTRATO. 

41.7 Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto 

nesta cláusula poderão ser dirimidos por meio do mecanismo de 

solução de controvérsias previsto na Cláusula 47. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – DA FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONTRATADA  

42.1 A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONTRATADA tenha 

a sua falência decretada, liquidação judicial ou no caso de extinção da 

CONTRATADA. 

42.2 Neste caso, a indenização devida pela CONTRATANTE será 
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calculada tomando como base os investimentos realizados pela 

CONTRATADA, que não se achem ainda totalmente amortizados, no 

curso do CONTRATO, corrigidos monetariamente pelo IPCA. 

42.3 A indenização a que se refere o item acima será paga à massa 

falida, devidamente corrigida monetariamente pelo IPCA, desde a data 

do investimento até a data do pagamento integral do valor devido. 

42.4 Na hipótese de dissolução ou liquidação da CONTRATADA, 

não poderá ser procedida a partilha do respectivo patrimônio social 

sem que o CONTRATANTE ateste, mediante auto de vistoria, o PODER 

CONCEDENTE em que se encontram os BENS VINCULADOS que 

serão revertidos livres de ônus, ou sem que se efetue o pagamento 

das quantias eventualmente devidas ao CONTRATANTE, a título de 

indenização ou a qualquer outro título. 

42.5 Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto 

nesta cláusula poderão ser dirimidos por meio do mecanismo de 

solução de controvérsias previsto na Cláusula 47. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DA 
CONCESSIONÁRIA 

43.1  Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da 

CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento pelo PODER 

CONCEDENTE de suas obrigações, mediante ação judicial especialmente 

intentada para esse fim, nos termos do artigo 39, da Lei Federal nº 8.987/95. 

43.2    Os serviços OBJETO do CONTRATO não poderão ser 

interrompidos ou paralisados até o trânsito em julgado da sentença que 

decretar a rescisão do CONTRATO.  

43.3 A indenização devida à CONCESSIONÁRIA, no caso de rescisão 

judicial, será equivalente à encampação, calculada pelos mesmos critérios 

descritos na cláusula 38.3 deste CONTRATO. 

 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA  QUARTA – DA REVERSÃO DOS BENS VINCULADOS  

44.1 Na extinção da CONCESSÃO, os BENS VINCULADOS 

reverterão automaticamente ao CONTRATANTE, nas condições 

estabelecidas neste CONTRATO. 

44.2 Para os fins previstos nesta Cláusula, obriga-se a 

CONTRATADA a reverter ao CONTRATANTE os BENS VINCULADOS, 

livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, devendo 

estar em condições normais de operacionalidade, utilização e 

manutenção, ressalvado o normal desgaste resultante do seu uso e 
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operação. 

44.3 Até 180 (cento e oitenta) dias antes da extinção da 

CONCESSÃO por advento do termo contratual, a CONTRATADA 

deverá promover a verificação, em conjunto com equipes técnicas do 

CONTRATANTE e com o acompanhamento da AGÊNCIA 

REGULADORA. 

44.4 Nas demais hipóteses de extinção da CONCESSÃO, em até 10 

(dez) dias contados da notificação enviada pela CONTRATADA à 

AGÊNCIA REGULADORA, será promovida uma vistoria prévia dos 

BENS VINCULADOS pela CONTRATADA e pela AGÊNCIA 

REGULADORA e elaborado o TERMO DE REVERSÃO DO SISTEMA, 

com a indicação do PODER CONCEDENTE de conservação dos BENS 

VINCULADOS, o qual deverá ser assinado pela CONCESSINÁRIA e 

AGÊNCIA REGULADORA. 

44.5 Na hipótese de omissão da AGÊNCIA REGULADORA em 

relação à realização da vistoria e/ou à emissão do TERMO DE 

REVERSÃO DO SISTEMA acima citado, ter-se-ão como revertidos os 

BENS VINCULADOS no 10º (décimo) dia seguinte à notificação 

encaminhada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE indicando tal 

reversão. 

44.6 Caso os BENS VINCULADOS, em relação aos quais a 

CONTRATADA tenha ingerência ou utilização por força das atividades 

a ela ora atribuídas, quando de sua devolução, não se encontrem em 

condições adequadas conforme previsto nesta Cláusula, a 

CONTRATADA deverá indenizar o CONTRATANTE, no montante a ser 

calculado pela AGÊNCIA REGULADORA, conferindo-se a ampla 

defesa e participação da CONTRATADA. 

44.7 O CONTRATANTE, após manifestação da AGÊNCIA 

REGULADORA, poderá, ainda, reter ou executar a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO, a seu exclusivo critério, no caso de se 

verificar, na vistoria, que os BENS VINCULADOS não se encontram 

em conformidade com as especificações previstas neste CONTRATO. 

44.8 Caso o montante da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO seja insuficiente para atender o cumprimento da 

obrigação prevista na subcláusula 39.7, o CONTRATANTE poderá 

descontar seus créditos do valor da indenização devida à 

CONTRATADA, por força da extinção da CONCESSÃO. 

44.9 Com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias 

contados para o advento do termo contratual, as PARTES e a 

AGÊNCIA REGULADORA deverão elaborar PLANO DE TRANSIÇÃO 

com vistas a facilitar a reversão ao CONTRATANTE dos BENS 

VINCULADOS e SISTEMA. 
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44.10 Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, o 

CONTRATANTE poderá assumir os contratos celebrados pela 

CONTRATADA, inclusive aqueles relativos a financiamentos 

contraídos para a realização dos investimentos decorrentes do 

presente CONTRATO, desde que necessários à continuidade dos 

SERVIÇOS. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL  

45.1 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e 

projetos elaborados para os fins específicos das atividades 

integradas na CONCESSÃO, bem como projetos, planos, plantas, 

documentos e outros materiais, serão transmitidos, sem qualquer 

custo, de modo permanente, ao CONTRATANTE ao longo da 

CONCESSÃO, competindo à CONTRATADA adotar todas as medidas 

necessárias para este fim. 

45.2 De igual forma, a propriedade intelectual atualmente detida 

pelo CONTRATANTE e parte integrante do EDITAL ou deste 

CONTRATO, considerar-se-á cedida gratuitamente à CONTRATADA 

para uso exclusivo na CONCESSÃO durante seu prazo de vigência. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DA CONTRATADA 

46.1 A CONTRATADA se compromete a durante a execução do 

CONTRATO não promover ações que demonstrem preferências 

partidárias, religiosas, raciais e sociais. 

46.2 A CONTRATADA se compromete a reservar parte das vagas do 

quadro de contratação de funcionários para que sejam preenchidas por 

Pessoas com Deficiencia (PcD), consoante Lei Federal nº 13.146/2015. 

46.3 A CONTRATADA deverá reservar parte das vagas do quadro de 

contratação de funcionários, para que sejam preenchidas por ex-detentos 

das penitenciárias e presídios do Distrito Federal, de forma a contribuir 

com a reabilitação e a reinserção dessas pessoas na sociedade. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA  – DA ARBITRAGEM  

47.1 Em conformidade com o art. 23-A da Lei nº 8.987/95 e com a 

Lei nº 9.307/1996, as controvérsias decorrentes do presente 

CONTRATO ou com ele relacionadas, que não puderem ser resolvidas 

amigavelmente entre as PARTES, serão definitivamente dirimidas por 

arbitragem, por 3 (três) árbitros que serão escolhidos dentre pessoas 

naturais de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria objeto 

da controvérsia. 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ MINUTA DO CONTRATO 

 

 242 

47.1.1 Os árbitros deverão ser designados no prazo de 30 

(trinta) dias, sendo 1 (um) pela CONTRATANTE, 1 (um) pela 

CONTRATADA e 1 (um) pela câmara arbitral responsável por 

instaurar o procedimento, conforme estabelecido na Cláusula 47. 

47.1.2 Na hipótese das PARTES não designarem os árbitros na 

forma da subcláusula anterior, caberá à câmara arbitral indicar o 

àrbitro faltante. 

47.1.3 Poderão ser dirimidas por arbitragem controvérsias 

relacionadas ao equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 

pois consideradas direitos patrimoniais disponíveis. 

47.2 O procedimento arbitral será instaurado no âmbito do Centro 

de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que 

será responsável pela condução do procedimento arbitral, de acordo 

com o seu Regulamento.  

47.2.1 Em caso de extinção do Centro de Arbitragem e Mediação da 

Câmara de Comércio Brasil-Canadá, tal entidade será substituída por uma 

outra elegida em comum acordo pelas PARTES. 

47.3 A arbitragem instaurada deverá ser apreciada e decidida 

exclusivamente com base nas leis da República Federativa do Brasil.  

47.4 Os procedimentos de arbitragem serão realizados em língua 

portuguesa e terá lugar em Brasília, com a aplicação do Direito 

brasileiro ao mérito da disputa, à convenção de arbitragem e ao 

processo arbitral 

47.5 A sentença arbitral será definitiva e obrigatória para as 

PARTES. 

47.6 As PARTES elegem o foro da comarca de Brasília/DF, com 

exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para, se 

necessário, e apenas e tão somente com essa finalidade, (i) propor 

medidas cautelares ou de urgência ou (ii) conhecer ações cujo objeto, 

nos termos da subcláusula 47.7 abaixo, não possa ser discutido por 

meio de arbitragem, além de ações que garantam a instituição do 

procedimento arbitral e a execução da sentença arbitral, nos termos 

do disposto na Lei Federal nº 9.307/96 e alterações posteriores. 

47.7 As controvérsias que vierem a surgir entre a CONTRATADA, a 

CONTRATANTE e a AGÊNCIA REGULADORA durante a execução 

deste CONTRATO, única e exclusivamente no que tange às matérias 

abaixo indicadas, deverão ser submetidas à apreciação do Poder 

Judiciário, tendo em vista que tais matérias tratam de direitos 

indisponíveis e que, portanto, não são passíveis de solução pela via 

arbitral: 

47.7.1 Discussão sobre a possibilidade ou não do 
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CONTRATANTE e da AGÊNCIA REGULADORA alterarem 

unilateralmente o CONTRATO em razão da necessidade de 

modificação das cláusulas técnicas regulamentares dos 

SERVIÇOS; e 

47.7.2 Discussão sobre o conteúdo da alteração das cláusulas 

técnicas regulamentares dos SERVIÇOS. 

47.8 Os interessados estabelecem, no entanto, que toda e qualquer 

controvérsia referente às consequências econômicas e financeiras 

decorrentes da alteração unilateral das cláusulas regulamentares dos 

SERVIÇOS serão obrigatoriamente submetidas à arbitragem. 

47.9 Os custos e despesas relativos ao procedimento arbitral tais 

como taxas de administração cobradas pela Câmara de Arbitragem e 

honorários do árbitro e de peritos, porém sem se limitar a esses 

custos e despesas, serão adiantados pela CONTRATADA. A sentença 

arbitral, no entanto, determinará o ressarcimento pelo 

CONTRATANTE, se for o caso, dos custos, despesas e honorários 

antecipados. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA – DAS COMUNICAÇÕES  

48.1 As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por 

escrito e remetidas: 

48.1.1 em mãos, desde que comprovadas por protocolo; 

48.1.2 por correio registrado, com aviso de recebimento; e 

48.1.3 por correio eletrônico, com aviso de recebimento. 

48.2 Consideram-se, para os efeitos de remessa das 

comunicações, na forma desta cláusula, os seguintes endereços: 

48.2.1 CONTRATANTE:  

(endereço completo)  

Tel.: [●] 

(e-mail) 

48.2.2 CONTRATADA:  

(endereço completo)  

Tel.: [●] 

(e-mail) 

48.3 As PARTES poderão modificar o seu endereço mediante 

comunicação às demais. 
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – DA CONTAGEM DE PRAZOS  

49.1 Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-

se-ão em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita 

referência a dias úteis, excluindo-se o primeiro dia e contando-se o 

último. 

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA  – DO EXERCÍCIO DE DIREITOS  

50.1 O não-exercício, ou o exercício tardio ou parcial de qualquer 

direito que assista a quaisquer das PARTES por este CONTRATO não 

importa na renúncia a este direito, não impede o seu exercício 

posterior e não constitui novação da respectiva obrigação, salvo 

expressa disposição em sentido contrário. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA  PRIMEIRA – DA INVALIDADE PARCIAL  

51.1 Se quaisquer disposições deste CONTRATO forem declaradas 

nulas ou inválidas, essa declaração não afetará a validade das demais 

disposições contratuais, que se manterão em pleno vigor. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA  SEGUNDA - DA INTERVENIÊNCIA/ANUÊNCIA  

52.1 O INTERVENIENTE-ANUENTE declara, neste ato, ter pleno e integral 

conhecimento quanto ao conteúdo do presente instrumento e seus 

anexos, com relação aos quais declaram não ter qualquer ressalva ou 

reserva, manifestando, por conseguinte, sua plena anuência aos 

termos deste CONTRATO. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA  TERCEIRA - DA INVALIDADE PARCIAL E INDEPENDÊNCIA ENTRE 
AS CLÁUSULAS DO CONTRATO 

53.1  Sempre que possível, cada disposição deste CONTRATO deverá ser 

interpretada de modo a se tornar válida e eficaz à luz da legislação aplicável. 

53.2  Caso alguma das disposições deste CONTRATO seja considerada 

ilícita, inválida, nula ou inexequível por decisão judicial, ela deverá ser julgada 

separadamente do restante do CONTRATO e substituída por disposição lícita 

e similar, que reflita as intenções originais das PARTES, observando-se os 

limites da legislação. 

53.3 Todas as demais disposições continuarão em pleno vigor e efeito, não 

sendo prejudicadas ou invalidadas. 
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CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO  

54.1 O CONTRATO e seus aditamentos serão lavrados nas repartições 

interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e 

registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre 

imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de 

tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. 

54.2  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo 
o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de 
valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, 
inciso II, alínea "a" da Lei Federal n.º 8.666/93, feitas em regime de 
adiantamento. 

54.3 O CONTRATO deve mencionar os nomes das partes e os de seus 
representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do 
processo da licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a sujeição dos 
contratantes às normas da Lei Federal n.º 8.666/93 e às cláusulas 
contratuais.  

54.4 A publicação resumida do instrumento de CONTRATO ou de seus 
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua 
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela 
data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o 
disposto no art. 26 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

54.5 As Súmulas dos Contratos e dos Aditivos referente ao objeto deste 

CONTRATO serão publicadas no Portal da Transparência do Distrito Federal, 

contendo informações referentes ao valor, ao objeto, à finalidade, a duração e 

ao prazo de vigência do CONTRATO, bem como, o nome, e a razão social da 

contratada.  

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

55.1  Nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.987/1995, será permitida a subcontratação de 
empresas, denominadas simplesmente SUBCONTRATADAS, para a prestação de parcela do 
objeto da concessão, desde que expressamente autorizada pelo Poder Concedente e vedada a 
subcontratação intregral do objeto.  

 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA  SEXTA - DA OUVIDORIA DE COMBATE À CORRUPÇÃO 

56.1 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a 

Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. 

56.2 E por assim estarem de pleno acordo com as disposições e condições 

do presente CONTRATO, as PARTES o assinam em 03 (duas) vias de igual teor 
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e forma na presença das testemunhas, que também o assinam, para que se 

produzam seus efeitos legais e jurídicos. 

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA  -– DO FORO  

57.1 É competente para dirimir as questões relativas a este 

CONTRATO não passíveis de serem decididas mediante arbitragem, e 

para a execução da sentença arbitral, o foro da Comarca de 

Brasília/DF, observadas as disposições previstas na Cláusula 42 

deste CONTRATO, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

E, por estarem assim ajustadas, assinam o presente CONTRATO em 4 (quatro) vias, 

de igual teor e forma, devendo o CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato 

deste CONTRATO na imprensa oficial, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei 

Federal nº 8.666/93: 
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ANEXO III 

CONCORRÊNCIA Nº. [●]/[●] 

PROCESSO Nº. [●]/[●] 

EDITAL Nº. [●]/[●] 

 

MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES 

 

 

 

 

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRIAGEM, PARA 

FINS DE RECICLAGEM, E DE TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DA COLETA CONVENCIONAL DE BRASÍLIA, 

PRECEDIDA DA INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) UNIDADES DE TRATAMENTO 

MECÂNICO BIOLÓGICO (UTMB), TAMBÉM CONHECIDAS COMO ECOPARQUES, 

NAS LOCALIDADES DE ASA SUL, GAMA E PSUL. 
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MODELO A - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 

 

[Local], [●] de [●] de 2021 
 
Ao 
PODER CONCEDENTE 
 
 
 
Ref.: Edital de Concorrência n° [●] /2021  

 
 
 
 
Prezados Senhores, 

[Licitante ou Cidadão] apresenta a seguinte solicitação de esclarecimentos a 

respeito do Edital de licitação acima referenciado. 

Número 

da 

questão 

 

 

 

Item do Edital 

 

 

Esclarecimento solicitado 

 

1. 

Inserir item do Edital que se 

relaciona ao esclarecimento 

solicitado. 

Expor de forma clara e objetiva o 

esclarecimento desejado em forma de 

questão. 

 

2. 

Inserir item do Edital que se 

relaciona ao esclarecimento 

solicitado. 

Expor de forma clara e objetiva o 

esclarecimento desejado em forma de 

questão. 

 

Atenciosamente, 

______________________________________ 

[Licitante ou Cidadão]  

Responsável para contato: [●]  

Dados para contato: [●] 
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MODELO B – MODELO DE PROCURAÇÃO 

Pelo presente instrumento de mandato, [Licitante], [qualificação], doravante 

denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os Srs. [•], 

[qualificação], para, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de 

nomeação, praticar os seguintes atos na República Federativa do Brasil, em juízo e 

fora dele: 

 

(a) representar a Outorgante perante o PODER CONCEDENTE, quaisquer 
entidades, órgãos ou departamentos governamentais, sociedades abertas ou 
fechadas e quaisquer agências governamentais, incluindo o Serviço de Limpeza 
Urbana do Distrito Federal, para estabelecer e manter entendimentos com referidas 
entidades, agências, órgãos ou departamentos, para receber citação, notificação e 
intimação de qualquer natureza, para requerer e/ou promover consultas, para requerer 
certificados e outros documentos e para praticar os atos necessários durante a 
realização do certame licitatório descrito no Edital de Concorrência n° [●] /2021, 
inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos; 

(b) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer 

forma contratar, fazer acordos, renunciar a direitos, dar e receber quitação em nome 

da Outorgante; 

(c) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em qualquer 

instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a contratação de 

advogados, com poderes especiais para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, 

dar e receber quitação; 

(d) receber citação para ações judiciais; e 

(e) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, 

qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem 

apropriadas. 

 Esta procuração tem prazo de validade até a assinatura do Contrato,sendo vedado o 

substabelecimento. 

[local], [•] de [•] de 2021 

_____________________________________________ 

[Licitante] 

[representante(s) legal(is)] 
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MODELO C – MODELO DE PROCURAÇÃO (CONSÓRCIO) 

Pelo presente instrumento de mandato, [Consorciada], [qualificação], doravante 

denominada "Outorgante", nomeia e constitui, de modo irrevogável e irretratável, sua 

bastante procuradora, a empresa [qualificação], líder do Consórcio [Nome do 

Consórcio], [qualificação], para praticar os seguintes atos ou outorgá-los a 

representantes credenciados, mediante procuração específica: 

(a) representar a Outorgante perante o PODER CONCEDENTE, quaisquer 
entidades, órgãos ou departamentos governamentais, sociedades abertas ou 
fechadas e quaisquer agências governamentais, incluindo o Serviço de Limpeza 
Urbana do Distrito Federal, para estabelecer e manter entendimentos com referidas 
entidades, agências, órgãos ou departamentos, para receber citação, notificação e 
intimação de qualquer natureza, para requerer e/ou promover consultas, para requerer 
certificados e outros documentos e para praticar os atos necessários durante a 
realização do certame licitatório descrito no Edital de Concorrência n° [●] /2021, 
inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos; 

(b) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer 

forma contratar, fazer acordos, renunciar a direitos, dar e receber quitação em nome 

da Outorgante; 

(c) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em qualquer 

instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a contratação de 

advogados, com poderes especiais para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, 

dar e receber quitação; 

(d) receber citação para ações judiciais; e 

(e) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, 

qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem 

apropriadas. 

Esta procuração tem prazo de validade até a assinatura do Contrato, sendo vedado o 

substabelecimento. 

[local], [•] de [•] de 2021 

_____________________________________________ 

[Consorciada] 

[representante(s) legal(is)] 
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MODELO D – MODELO DE PROCURAÇÃO (ESTRANGEIRO) 

Pelo presente instrumento de mandato, [Licitante], [qualificação], doravante 

denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes procuradores, Srs. [•], 

[qualificação], para, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de 

nomeação, praticar os seguintes atos na República Federativa do Brasil, em juízo e 

fora dele: 

(a) representar a Outorgante perante o PODER CONCEDENTE, quaisquer 
entidades, órgãos ou departamentos governamentais, sociedades abertas ou 
fechadas e quaisquer agências governamentais, incluindo a incluindo o Serviço de 
Limpeza Urbana do Distrito Federal, para estabelecer e manter entendimentos com 
referidas entidades, agências, órgãos ou departamentos, para receber citação, 
notificação e intimação de qualquer natureza, para requerer e/ou promover consultas, 
para requerer certificados e outros documentos e para praticar os atos necessários 
durante a realização do certame licitatório descrito no Edital de Concorrência n° [●] 
/2021, inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos; 

(b) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer 

forma contratar, fazer acordos, renunciar a direitos, dar e receber quitação em nome 

da Outorgante; 

(c) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em qualquer 

instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a contratação de 

advogados, com poderes especiais para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, 

dar e receber quitação; 

(d) receber citação para ações judiciais; e 

(e) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, 

qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem 

apropriadas. 

Esta procuração tem prazo de validade até a assinatura do Contrato, sendo vedado o 

substabelecimento. 

[local], [•] de [•] de 2021 

_____________________________________________ 

[Licitante] 

[representante(s) legal(is)] 
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MODELO E - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 

 

[Local], [●] de [●] de 2021 

 

Ao 

PODER CONCEDENTE 

 

Ref.: Edital de Concorrência n° [●] /2021  

 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao item 21.24 do Edital de Concorrência nº [●]/2021, a [Licitante],  
por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s) DECLARA, sob as penas da 
legislação aplicável, que dispõe ou tem capacidade de obter recursos financeiros 
suficientes para cumprir as obrigações necessárias à consecução do objeto da 
Concessão. 

Declara, outrossim, que (i) tem capacidade de contratar todos os seguros 
necessários à consecução do objeto da Concessão e (ii) dispõe ou tem capacidade 
de obter os recursos para a integralização em moeda corrente nacional de, no 
mínimo, R$ 3.828.324,36 (três milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e vinte 
e quatro reais e trinta e seis centavos) no capital social da Sociedade de Propósito 
Específico a ser constituída para a execução do objeto da Concessão. 

_____________________________________________ 

[Licitante] 

[representante(s) legal(is)] 
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MODELO F - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE TRABALHISTA 

 

[Local], [●] de [●] de 2021 

 

 

Ao 

PODER CONCEDENTE 

 

Ref.: Edital de Concorrência n° [●] /2021  

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 21.26.1 do Edital de Concorrência nº [●]/2021, a [Licitante], 
por seus representantes abaixo assinados, declara, sob as penas da legislação 
aplicável, por si, por seus sucessores e cessionários, que se encontra em situação 
regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto 
no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal. 

 

_____________________________________________ 

[Licitante] 

[representante(s) legal(is)] 
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MODELO G - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E 

INFORMAÇÕES LOCAIS 

[Local], [●] de [●] de 2021 

Ao 

PODER CONCEDENTE 

 

Ref.: Edital de Concorrência n° [●] /2021  

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao item 21.26.2 do Edital, a [Licitante], por seu(s) representante(s) 
legal(is) abaixo assinado(s), DECLARA, sob as penas da legislação aplicável, que leu 
o Edital, seus anexos e inclusive, as manifestações de esclarecimento da Comissão 
de Licitação que lhe foram anexadas, tendo pleno conhecimento do seu conteúdo e 
das informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta 
Licitação. Declara, ainda, estar ciente de que, nos termos do item 15.1 do Edital, foi 
oportunizada aos interessados a realização de visita técnica à ÁREA DA 
CONCESSÃO e que na hipótese de tê-la dispensado não poderá pleitear 
modificações nos preços, prazos, ou condições do CONTRATO, ou alegar qualquer 
prejuízo ou reivindicar qualquer benefício, sob a invocação de insuficiência de dados 
ou informações sobre o objeto da Licitação. 

 

_____________________________________________ 

[Licitante] 

[representante(s) legal(is)] 
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 MODELO H - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA 

PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA 

 

 

[Local], [●] de [●] de 2021 

Ao 

PODER CONCEDENTE 

 

 

Ref.: Edital de Concorrência n° [●] /2021  

 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao item 21.26.3 do Edital em referência, a [Licitante], por seu(s) 

representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), DECLARA, sob as penas da lei, que não 

está impedida de participar desta licitação, conforme disposto no item 12.3 do Edital e 

da legislação aplicável. 

 

 

_____________________________________________ 

[Licitante] 

[representante(s) legal(is)] 
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MODELO I - CARTA DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

 

[Local], [●] de [●] de 2021 

Ao 

PODER CONCEDENTE 

 

Ref.: Edital de Concorrência n° [●] /2021  

 

Prezados Senhores, 

A [Licitante], por seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), nos termos do item 

19.1 e seguintes do Edital em referência, vem pelo presente instrumento apresentar a(s) 

sua(s) GARANTIA DE PROPOSTA, nas modalidades e valores abaixo descritas, 

totalizando o valor de R$ [●]: 

 

Nº Modalidade Valor 

   

   

   

 

_____________________________________________ 

[Licitante] 

[representante(s) legal(is)] 
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MODELO J - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE  CONSTITUIÇÃO DE SPE E 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

 

[Local], [●] de [●] de 2021 

 

Ao 

PODER CONCEDENTE 

 

Ref.: Edital de Concorrência n° [●] /2021  

 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao EDITAL Nº [•]/20[•] a [Licitante], por seu(s) representante(s) legal(is) 

abaixo assinado(s),  declara, sob as penas da legislação aplicável: 

a) que caso declarada ADJUDICATÁRIA, constituirá a SPE para a assinatura do 

CONTRATO, segundo as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil, 

em Brasília, Distrito Federal. 

b) que o objeto social da SPE a ser constituída se restringirá à execução do 

OBJETO do CONTRATO, o que deverá estar contemplado em seus atos 

constitutivos; 

c) que se compromete a realizar o projeto de engenharia e a execução da obra 

de acordo com o EDITAL DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA XXX/2021, DAS 

PROPOSTAS TÉCNICA E ECONÔMICA APRESENTADAS NO REFERIDO 

CERTAME LICITATÓRIO.  

 

_____________________________________________ 

[Licitante] 
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[representante(s) legal(is)] 

MODELO L - DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO DISTRITAL Nº 

39.860/2019 

 

[Local], [●] de [●] de 2021 

Ao 

PODER CONCEDENTE 

 

Ref.: Edital de Concorrência n° [●] /2021  

 

Prezados Senhores, 

 

Empresa Licitante: 

CNPJ no: 

Inscrição Estadual/Distrital no: 

Representante Legal: 

CPF: 

 

A pessoa física ou jurídica acima identificada, por intermédio do(s) seu(s) 

representante(s) legal(is), DECLARA que não incorre nas vedações previstas no art.44 

da Lei Federal no 13.303/2016, e no art.1º do Decreto no 39.860/2019 do Distrito 

Federal. 

 

Esta declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei. 

_____________________________________________ 

[Licitante] 

[representante(s) legal(is)] 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente TERMO DE REFERÊNCIA visa a detalhar as condições técnicas 

para execução do OBJETO do CONTRATO, tratando-se de documento de 

observância obrigatória pelas LICITANTES na concepção e elaboração de suas 

PROPOSTAS no âmbito da Concorrência nº [•]. 

 

Os serviços integrantes deste ANEXO serão executados nas áreas 

especificadas abaixo, em conformidade com as disposições contidas no EDITAL, no 

CONTRATO e em seus ANEXOS. 

 

Ademais, o presente ANEXO destina-se (i) a estabelecer os elementos 

técnicos capazes de propiciar a avaliação de custo/benefício, pela Administração 

Pública, da contratação que será feita, justificando a sua necessidade e pertinência, 

(ii) ao passo que serve para fornecer os elementos técnicos suficientes — com nível 

de precisão adequado para caracterizar o serviço a ser contratado e orientar a 

execução e fiscalização contratual —, os quais são complementares às disposições 

contidas no corpo do EDITAL e em seus Anexos. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA 

 

Trata-se da Contratação de parceria público-privada, na modalidade 

concessão administrativa, de empresa para prestação dos SERVIÇOS, que 

compreendem as seguintes atividades:  

• Prestação de serviços públicos de triagem, para fins de reciclagem, e de 

tratamento mecânico e biológico de resíduos sólidos urbanos da coleta 

convencional de Brasília, precedida da instalação de 3 (três) Unidades de 

Tratamento Mecânicos Biológicos (UTMB), quais sejam UTMB Gama, UTMB 

Asa Sul e UTMB PSul, também conhecidas como Ecoparques, nas localidades 

dos transbordos atuais de Gama, Asa Sul e PSul; e  
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• Desenvolvimento, bem como a execução de informação, educação e cultura 

ambiental, com vistas a conscientizar a população acerca dos temas relativos 

ao tratamento de resíduos sólidos, sustentabilidade e meio ambiente. 

 

 

Ademais, trata-se de projeto com as seguintes características técnicas: 

 

I. Contrato: 

• Objeto é a prestação de serviços de tratamento mecânico e biológico de 

resíduos domiciliares da coleta convencional de Brasília; 

• Modelo concessão de serviços públicos; 

• Prazo de 30 anos; 

• Lote único; 

 

II. Descrição do Projeto: 

• 03 plantas de tratamento mecânico e biológico: Gama, Asa Sul e PSUL; 

• Tratamento mecânico: 

o Triagem mecanizada; 

o Recuperação de recicláveis; 

o Separação da fração orgânica; 

• Tratamento biológico: 

o  Biodigestão extra-seca; 

o Geração de energia elétrica a partir do biogás; 

o Utilização da energia térmica para aquecimento do sistema de 

metanização; 

o Compostagem aeróbia com membranas semipermeáveis para 

maturação/secagem do digestato sólido; 
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• Retirada dos rejeitos a cargo do GDF (transporte e envio ao ASB / 

Tratamento Térmico) – até 53% da entrada da unidade e com 

PCI>1.700kcal/kg. Para material com PCI < 1.700kcal/kg, retirada dos 

rejeitos a cargo do GDF mediante pagamento de taxa de R$100,00/t. Para 

excedente aos 53% de entrada, retirada do material a cargo do GDF 

mediante pagamento de taxa de R$ 120,00; 

• Retirada do composto a cargo do GDF (até 34% da fração orgânica 

(biodegradável) de entrada e com cumprimento da qualidade exigida 

pela Resolução nº 1, de 15 de dezembro de 2009. Para excedente aos 34% de 

fração orgânica na entrada do tratamento biológico, retirada do material a 

cargo do Poder Concedente mediante pagamento de taxa de R$ 150,00; 

III. Operação: 

• 02 turnos, 25 d/mês; 

• Efetivo de 300 pessoas; 

• Capacidade de cada sistema: 65 (ano 5) a 75 (ano 30) t/h 

• Rendimento: 

o Tratamento mecânico: 

▪ Quantidade total RSU processada: 690.370 t/a (ano 5) a 

850.500 t/a (ano 30); 

▪ Recuperação de materiais recicláveis: 46.260 t/a (ano 5) a 

45.386 t/a (ano 30) (6,7% e 5,3% da massa total de entrada); 

▪ Saída de rejeitos: 342.460 t/a (ano 1) a 410.142 t/a (ano 30) com 

PCI>1700 Kcal/Kg; 

o Tratamento biológico:  

▪ Quantidade total fração orgânica tratada: 301.648 t/a (ano 5) a 

394.970 t/a (ano 30); 

http://www.tc.df.gov.br/sinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_file=d8689bb4-07a6-38dd-b1c2-97021ef44d92
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▪ Geração de energia elétrica: 69.732 MW (ano 5) a 92.504 MW 

(ano 30), o que corresponde a 3,0 MWh (ano 5) a 3,9 MWh de 

potência instalada; 

▪ Produção de composto: 102.508 t/a (ano 5) a 143.990 t/a (ano 

30); 

▪ Saída de rejeitos: 26.457 t/a (ano 1) a 29.557 t/a (ano 30) com 

PCI<1700 Kcal/Kg; 

o Balanço de massa: redução de 47% a 48% na destinação final de 

rejeitos; 

 

IV. Impactos sociais e econômicos 

• Geração de 300 empregos diretos e os mais de 740 indiretos; 

• Introdução no mercado local de cerca de R$81,1 milhões por ano, sendo 

R$16,9 milhões em pagamentos de salários e R$64,2 milhões através da 

contratação de serviços e aquisição de materiais; 

• Arrecadação estimada de impostos sobre as receitas de R$40,2 milhões por 

ano, sendo aproximadamente R$15,1 milhões por ano em impostos 

distritais (ICMS e ISS), destes R$11,6 milhões de ICMS e R$3,5 milhões de 

ISS, e os R25,1 milhões restantes de PIS COFINS; 

 

V. Impactos ambientais: 

• Recuperação materiais reciclados: crescimento de 250% (acréscimo de 

46.260 t/a às 18.199 t/a recuperados pelo sistema atual); 

• Tratamento de resíduos orgânicos: crescimento de 387% (das 61.975 t/a 

para 301.648 t/a de resíduos orgânicos tratados); 

• Redução das emissões de carbono:  10,5 milhões tCO2eq (rejeito a aterro 

sanitário) e 15,2 milhões de tCO2eq (rejeito a tratamento térmico), o que 
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equivale a uma redução em relação ao cenário base de 49,9% e 72,3%, 

respectivamente.  

• Geração de energia renovável e/ou biocombustível; 

• Redução da geração de chorume no aterro sanitário; 

• Redução do descarte de resíduos; 

• Aumento da vida útil do aterro sanitário; 

• Geração de composto orgânico (ciclagem de carbono e nutrientes); 

• Redução de consumo de combustível fóssil e emissões pelo transporte de 

resíduos; 

• Alinhamento com a Lei 4.797 de 06/03/2012, que estabelece princípios, 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a Política de Mudança 

Climática no âmbito do Distrito Federal; 

• Alinhamento com o Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PDGIRS) de março de 2018.  

• Revitalização das Unidades de PSUL, Asa Sul e Gama; 

• Realização de gravimetrias mensais – criação de séries históricas e 

possibilidade de ações focadas em logística reversa; 

• Criação de centros de visitação e capacitação da comunidade nos 

Ecoparques; 

• Campanhas de comunicação continuada à sociedade, em alinhamento com 

a Lei 6.518 de 22 de março de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

tratamento dos resíduos sólidos orgânicos no Distrito Federal por processos 

biológicos. 

 

IV. Investimentos 

• Investimento inicial de R$698.914.367,00 (03 Ecoparques) sendo:  

o Equipamentos: R$430.543.398,00; 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ TERMO DE REFERÊNCIA 

 268 

o Infraestrutura: R$252.713.867,00; 

o Outros: R$15.657.101,00; 

• Reinvestimento total de R$119.462.745,00 em equipamentos; 

 

V. Custos 

• Custo operacional médio total de R$81.094.096,00 (03 lotes), sendo:  

o R$16.861.348,00 custos de mão de obra: 

o R$40.010.700,00 custos variáveis operacionais; 

o R$24.222.047,00 outras despesas operacionais; 

 

VI. Receita total 

• Receita líquida anual média de R$230.690.518,00: 

o R$117.095.388,00 (50,76%) contraprestação pública; 

o R$33.355.082,00 (14,46%) arrendamento das unidades de geração de 

energia elétrica; 

o R$76.292.272,00 (33,07%) venda recicláveis; 

o R$3.947.777,00 (1,71%) venda créditos reciclagem; 

 

VII. Viabilidade 

• Principais linhas totais do projeto (30 anos): 

o Receita bruta: R$8.125.467.905,00; 

o Receita líquida: R$6.920.715.540,00; 

o Custos e despesas: R$2.432.584.467,00; 

o EBITDA: R$4.488.131.073,00; 

o Investimento inicial: R$698.914.367,00; 

o Reinvestimento: R$119.462.746,00. 

• Retorno (cenário base): 

o VPL: R$397.328.509,00; 
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o TIR descontada: 9,8%; 

o Payback descontado do projeto: ano 12; 

• Principais médias: 

o Receita líquida anual: R$230.690.518,00; 

o EBITDA / receita bruta: 55,2%; 

o Lucro líquido / receita bruta: 29,6%; 

 

VIII. Contraprestação pública pelos serviços 

• Tarifa média estimada (sem impostos): R$158,00; 

• Pagamento total (30 anos): R$3.958.153.954,00; 

 

IX. Impactos na gestão: 

• Custos GDF após implantação do projeto (30 anos): R$4.826.367.240,00; 

• Custos GDF evitados (30 anos): R$4.309.075.872,00;  

• Impacto nas despesas GDF (30 anos): R$517.291.368,00; 

• Acréscimo anual nas despesas: R$17.243.046,00 (+12,0%); 

• Custos unitário por tonelada resíduo tratado: R$217,08; 

 

X. Impactos ambientais: 

• Recuperação materiais reciclados: crescimento de 250% (acréscimo de 

46.260 t/a às 18.199 t/a recuperados pelo sistema atual); 

• Tratamento de resíduos orgânicos: crescimento de 387% (das 61.975 t/a 

para 301.648 t/a de resíduos orgânicos tratados); 

• Redução das emissões de carbono:  10,5 milhões tCO2eq (rejeito a aterro 

sanitário) e 15,2 milhões de tCO2eq (rejeito a tratamento térmico), o que 

equivale a uma redução em relação ao cenário base de 49,9% e 72,3%, 

respectivamente.  

• Geração de energia renovável; 
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• Redução da geração de chorume no aterro sanitário; 

• Redução do descarte de resíduos; 

• Aumento da vida útil do aterro sanitário; 

• Geração de composto orgânico (ciclagem de carbono e nutrientes); 

• Redução de consumo de combustível fóssil e emissões pelo transporte de 

resíduos; 

• Alinhamento com a Lei 4.797 de 06/03/2012, que estabelece princípios, 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a Política de Mudança 

Climática no âmbito do Distrito Federal. 

• Alinhamento com a Lei 6.518 de 22 de março de 2020, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de tratamento dos resíduos sólidos orgânicos no Distrito 

Federal por processos biológicos 

• Alinhamento com o Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PDGIRS) de março de 2018.  

• Revitalização das Unidades de PSUL, Asa Sul e Gama; 

• Realização de gravimetrias mensais – criação de séries históricas e 

possibilidade de ações focadas em logística reversa; 

• Campanhas de comunicação continuada à sociedade. 

 

XI. Impactos sociais e econômicos 

• Geração de 300 empregos diretos e os mais de 740 indiretos; 

• Introdução no mercado local de cerca de R$81,1 milhões por ano, sendo 

R$16,9 milhões em pagamentos de salários e R$64,2 milhões através da 

contratação de serviços e aquisição de materiais; 

• Arrecadação total estimada de impostos de R$2.445.061.786,00, sendo 

R$1.204.752.366,00 de impostos sobre as receitas e R$1.240.309.420,00 de 
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impostos e contribuições sobre o lucro. Estima-se que sejam arrecadados 

R$453.146.584,00 em impostos distritais (ICMS e ISS); 

 

De outro lado, com o objetivo de garantir a adequada compreensão do escopo 

e abrangência contratual e adequada acurácia por parte dos proponentes na 

elaboração das propostas técnicas e econômicas, apresenta-se a Tabela abaixo, em 

que se descreve os entregáveis da EDT (Estrutura de Desdobramento do Projeto) 

com maior nível de detalhamento. 

 

Tabela – Detalhamento do Escopo e Abrangência do Contrato 

EDT Escopo Descrição 

1 TRATAMENTO 

MECÂNICO E 

BIOLÓGICO DOS 

RESÍDUOS 

DOMICILIARES DO 

DISTRITO FEDERAL 

Compreende o escopo das atividades que serão 

implementadas. Tratamento mecânico compreende 

etapas de recepção, pesagem, armazenamento 

temporário, unidade mecanizada de segregação de 

materiais recicláveis e finos orgânicos, etapas de 

prensagem e armazenamento temporário de 

recicláveis, sistema de desodorização. Tratamento 

biológico compreende estabilização biológica dos 

finos orgânicos através do processo de biodigestão 

anaeróbia, sistema de condicionamento e 

aproveitamento energético do biogás, sistema de 

maturação aeróbia do digestato, sistema de 

remoção de impróprios do composto. 

1.1 IMPLANTAR E 

COLOCAR EM 

OPERAÇÃO OS 

SISTEMAS DE 

TRATAMENTO 

MECÂNICO E 

BIOLÓGICO 

Compreende as atividades para a realização do 

investimento inicial e colocação dos sistemas em 

operação dos ECOPARQUES Gama, Asa Sul e 

PSUL. Engloba os investimentos dos quatro 

primeiros anos, a partir da ordem de serviço, 

conforme cronograma apresentado no capítulo 9 - 

Plano de Investimento e Operação.   

1.1.1 Obter licenciamento Compreende as atividades necessárias ao 

processo de licenciamento junto ao(s) órgão(s) 
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competentes envolvidos no processo, tais como, 

mas não se restringindo apenas, ao Instituto 

Brasília Ambiental (IBRAM) e Secretaria de Obras. 

Consideram-se aqui a elaboração de estudos, 

memoriais descritivos e de cálculo e demais 

documentos solicitados pelos órgãos oficiais 

licenciadores. 

1.1.2 Implantar a infraestrutura 

necessária 

Entende-se como “infraestrutura necessária” itens 

como acessos, galpões, pátios, instalações 

prediais, balança rodoviária, portarias, laboratórios, 

oficinas e almoxarifados, subestações de energia, 

redes de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, sistema de combate a incêndios, sistema 

de proteção atmosférica, sistema de exaustão e 

tratamento de gases e demais itens necessários 

para adequada implantação e operação dos 

tratamentos objeto da concessão, definidos nos 

projetos elaborados pelo futuro concessionário. 

1.1.2.1 Elaborar os projetos de 

engenharia 

Compreende a elaboração dos projetos de 

engenharia civil (implantação, terraplenagem, 

fundações, estruturas, viário e hidráulica) e elétrica 

(alimentação e distribuição de força, iluminação e 

SPDA) para a implantação da infraestrutura dos 

ECOPARQUES, e os projetos eletromecânicos das 

unidades de tratamento (diagramas de processo, 

layouts mecânicos, lista e especificação de 

equipamentos, alimentação e comando, estruturas 

metálicas, entre outros). Inclui levantamentos de 

campo como topografia, sondagens e ensaios 

geotécnicos. 

1.1.2.2 Construir a infraestrutura 

de civil, hidráulica, 

elétrica e iluminação e 

outros 

Compreende a realização das obras de civil, 

envolvendo demolições, retirada e destinação de 

entulhos, obras de terraplenagem, fundações, 

estruturas, cobertura e fachadas das edificações, 

drenagem pluvial, acessos, além dos demais 
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sistemas de infraestrutura como cabines de 

energia, SPDA, exaustão e tratamento de gases, 

sistema de combate a incêndios, abastecimento de 

água potável e esgotamento sanitário, entre outros. 

Os itens necessários serão definidos e 

especificados pelo proponente, garantindo a 

inclusão dos itens mínimos necessários definidos 

neste caderno de encargos.   

1.1.2.3 Implantar e colocar os 

sistemas em operação 

Compreende a realização das entregas visando à 

construção dos ECOPARQUES, instalação dos 

equipamentos e posta dos sistemas em operação. 

1.1.2.3.1 Projetar, fabricar e 

transportar os 

equipamentos até a obra 

Engloba a elaboração dos projetos e especificação 

dos equipamentos e estruturas metálicas para 

fabricação (e aquisição). Engloba também todas as 

atividades de transporte terrestre e marítimo, e 

processo de importação e nacionalização dos 

equipamentos que porventura tiverem origem no 

exterior, até a sua entrega no local de instalação.  

1.1.2.3.2 Instalar os equipamentos Compreende a estocagem, movimentação e 

instalação eletromecânica dos equipamentos, 

assim como de suas estruturas metálicas de 

suportação e plataformas de acesso. 

1.1.2.3.3 Colocar os sistemas em 

operação 

Etapa de comissionamento e testes de 

funcionamento dos sistemas, até a comprovação 

do alcance dos requisitos mínimos de performance 

estabelecidos por esse caderno. 

1.1.2.4 Gerenciar a implantação 

do sistema 

Engloba as atividades de planejamento e 

gerenciamento da implantação do projeto, de 

acordo com as melhores práticas recomendadas de 

gestão de projetos, disponibilizando reportes 

periódicos sobre o desempenho do projeto 

(cronogramas físicos, análises de valor agregado 

entre outros).  

1.2. OPERAR OS SISTEMAS 

E REALIZAR O 
- 
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TRATAMENTO DOS 

RESÍDUOS 

1.2.1 Realizar a operação dos 

sistemas 

Compreende o desenvolvimento das atividades de 

rotina da operação dos sistemas, demandadas para 

o tratamento mecânico e biológico dos resíduos e 

alcance dos requisitos de desempenho 

estabelecidos neste caderno. Engloba a 

contratação de mão de obra própria, contratação de 

serviços de terceiros, locação de máquinas e 

equipamentos, compra de materiais e insumos de 

produção.    

1.2.2 Realizar a manutenção 

dos sistemas 

Atividades de manutenção preventiva, preditiva e 

corretiva necessárias para a garantia do adequado 

funcionamento e desempenho dos sistemas de 

tratamento, e da infraestrutura dos ECOPARQUES. 

Engloba a contratação de mão de obra própria, 

contratação de serviços de terceiros, locação de 

máquinas e equipamentos, peças de reposição e 

compra de materiais.    

1.2.3 Realizar os 

reinvestimentos definidos 

ao longo do contrato 

O projeto deverá prever os reinvestimentos 

necessários ao longo do contrato para o 

atendimento dos quantitativos de resíduos 

destinados a tratamento, para a substituição de 

itens no término da sua vida útil e para possíveis 

atualizações tecnológicas definidas pelo 

concessionário em sua proposta para o 

atendimento de metas de desempenho.   

1.3 ADMNISTRAR O 

CONTRATO 

 

Compreende as atividades de administração, 

controle e supervisão das atividades técnicas, 

operacionais e administrativas englobadas pelo 

contrato, incluindo a apuração dos serviços 

realizados e emissão de relatórios de prestação de 

contas da prestação dos serviços e indicadores de 

desempenho. Abrange as atividades internas do 

concessionário e externas junto aos órgãos de 
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controle envolvidos. Engloba a contratação de mão 

de obra própria, contratação de serviços de 

terceiros, locação de veículos, análises de campo e 

laboratório. 

 

3. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA CONCESSÃO 

As figuras abaixo apresentam a localização e layout das áreas de instalação 

dos ECOPARQUES, a saber: 

 

• ECOPARQUE GAMA:  

o Latitude 15°59'58.6"S e longitude 48°03'45.4"W; 

o Área disponível 86.500 m2; 

• ECOPARQUE ASA SUL: 

o Latitude 15°50'27.3"S e longitude 47°54'40.4"W; 

o Área disponível 133.500 m2; 

• ECOPARQUE PSUL: 

o Latitude 15°50'45.19"S e longitude 48° 8'4.16"W; 

o Área disponível 106.500 m2. 

 

Localização dos ECOPARQUES: 
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Localização ECOPARQUE GAMA: 

 

 

 

 

Localização ECOPARQUE ASA SUL: 
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Localização ECOPARQUE PSUL: 

 

Ademais, um conceito preliminar de ocupação interna das áreas de imlantação das 

para locação da Unidade de Tratamento Mecânico Biológico de Gama, Asa Sul e PSul 

são apresentadas a seguir. Caberá a cada proponente a determinação dos 

respectivos projetos de layout e ocupação das área: 

• Gama: 

 

Layout preliminar para a UTMB Gama 

3

2

1

Legenda:

1. Área Total do Terreno (75.000 m2) 

2. Tratamento Mecânico (7.000 m2)

3. Tratamento Biológico (22.000 m2)
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• Asa Sul: 

 

Layout preliminar para a UTMB Asa Sul 

• PSul: 

 

Layout preliminar para a UTMB PSul 

 

 

 

3

2

1

Legenda:

1. Área Total do Terreno (100.000 m2)

2. Tratamento Mecânico (7.500 m2)

3. Tratamento Biológico (30.000 m2)
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4. FUNDAMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA: PERTINÊNCIA E 

NECESSIDADE 

 

 

COMPLEMENTAR (Este tópico é relevante pois serve para justificar a contratação. É importante 
explicar, de um lado, como os serviços são prestados atualmente e, de outro lado, o que se espera 
com essa concessão de serviço público, com projeção dos ganhos sociais decorrentes dessa 
delegação. 

 

 

O conjunto de projetos desenvolvidos pelo SLU e SEPE, além de se 

enquadrarem de forma integral e completa em todos os ditames legais, sociais, 

políticos, ambientais e econômicos, são de fundamental importância na atualidade, 

pois visam, ainda, a dar solução aos questionamentos dos órgãos de controle do DF, 

em termos de: 

 

• Encerramento definitivo e recuperação/remediação do Lixão da Estrutural; 

• Adequação da estrutura do Aterro Sanitário de Brasília – ASB às condições de 

seu licenciamento,  e às exigências dos órgãos ambientais e Ministério Público, bem 

como o PDGIRS; 

• Adequação das áreas de transbordo de resíduos às suas finalidades sem a 

presença de catadores em situação de trabalho inadequada e sem a contaminação 

do solo e atmosférica; 

• Buscar a recuperação máxima de resíduos com a destinação a aterramento da 

parcela mínima, composta apenas de material não passível de 

aproveitamento/recuperação. 

• Adequação das estruturas de reciclagem e tratamento de resíduos por 

compostagem a tecnologias mais modernas; 

• Buscar maior eficiência nos gastos do Governo do Distrito Federal com a 

Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

Apenas pelas razões citadas, os projetos ora apresentados já se caracterizam 

como de suma importância para o Distrito Federal. Porém, é viável afirmar que, se 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ TERMO DE REFERÊNCIA 

 280 

implementados, tais projetos tornarão a Gestão de Resíduos do DF uma das mais 

modernas do mundo e referência para o país e para a América Latina.  

 

Nesse sentido, este projeto caracteriza-se como etapa fundamental na 

estruturação e modernização da gestão de RSU no DF, uma vez que um Ecoparque 

é a instalação que deve ser priorizada na hierarquia de gestão de resíduos atual, 

trazendo conceitos de reciclagem de materiais, carbono e nutrientes, geração de 

energia renovável, geração de empregos e renda, redução de massa enviada a 

aterros sanitários, dentre outros benefícios. 

 

Desde logo, observa-se que a gestão de resíduos no Brasil ainda é focada na 

destinação final, sendo a reciclagem uma atividade realizada majoritariamente por 

“catadores” vinculados ou não a cooperativas. Isso faz com que os números de 

reciclagem no Brasil sejam insatisfatórios.  

 

Unidades de Tratamento Mecânico Biológicos, ou comumente 

conhecidos como Ecoparques, tiveram um avanço tecnológico nos últimos 20 

anos. A Europa é o grande líder, tanto em número de instalações quanto na 

quantidade de resíduos tratados. Depois da Diretiva 31/1999 da Comunidade 

Europeia, que trouxe metas progressivas de redução de material biodegradável em 

aterros sanitários, iniciou-se um progressivo avanço deste tipo de instalação, 

destinado prioritariamente à recuperação e estabilização de materiais provenientes de 

coleta de resíduos domiciliares não segregados na origem.  

 

Dessa forma, um Ecoparque tem como principal objetivo segregar materiais 

de RSU misto. Como o resíduo tem uma variabilidade de composição em função da 

época do ano, rota, dia da semana, dentre outros, estas unidades são bastante 

flexíveis quanto à composição do material de entrada. Atualmente, com a 

intensificação da segregação na origem, e em função da diretiva europeia 851/2018, 

que prevê metas para o estabelecimento de coleta seletiva de resíduos 

biodegradáveis, essas unidades estão sendo adaptadas para recebimento da fração 

reciclável e da fração orgânica segregadas em origem. O principal objetivo desta 
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modificação foi o de incrementar a segregação de materiais recicláveis e qualidade 

do composto gerado nos Ecoparques, e reduzir o percentual de rejeitos destas 

unidades. 

 

Importante destacar que, na hierarquia de gestão de resíduos recomendada 

pelas principais instituições internacionais, um Ecoparque sempre é a primeira 

unidade para o tratamento adequado de resíduos, pois é nesta unidade que ocorre 

recuperação de materiais, nas etapas de reciclagem e estabilização da fração 

orgânica. Esta unidade ainda gera rejeito, que varia entre 30 e 55% do material de 

entrada a depender da configuração estabelecida. Ess rejeito pode ser direcionado 

a um aterro sanitário ou a um tratamento térmico. 

 

A figura a seguir resume o tratamento de resíduos nos 28 países da 

Comunidade Europeia: 

 

 

Figura – Resumo do tipo de tratamento nos principais países europeus. Fonte: Eurostat 

 

A grande meta atual é ampliar a parte superior do gráfico, focando em 

incrementar a compostagem (aeróbia ou anaeróbia), reciclagem e outras 

alternativas de tratamento e, por outro lado, reduzir progressivamente o 

aterramento. Importante salientar que as curvas azuis deste gráfico ocorrem 
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majoritariamente em UTMBs, acarretando, consequentemente, na redução do 

aterramento. 

 

Uma UTMB é constituída basicamente de uma etapa de recepção, uma 

unidade segregação e preparação de materiais (basicamente recicláveis, 

combustível derivado de resíduos (CDR), material biodegradável e rejeitos).  

Os recicláveis geralmente são compactados e comercializados, o CDR e 

rejeitos, dependendo da logística, podem ser compactados para reduzir custos de 

transporte, e a fração orgânica pode ser estabilizada via aeróbia (compostagem) 

ou anaeróbia (metanização), sendo neste segundo caso, além da geração de 

composto, é gerado o biogás, que comumente é utilizado para geração de 

energia térmica, elétrica ou biometano.  Importante destacar que a comercialização 

de CDR, na maioria dos casos é vinculada a uma cimenteira, o que acarreta riscos de 

garantia da previsibilidade da comercialização deste material, seja na quantidade ou 

valor atribuído. 

 

A figura a seguir resume as etapas de uma UTMB: 

 

 

Figura  – Resumo de uma Unidade de Tratamento Mecânico Biológico 

 

Como pode ser observado, uma UTMB é basicamente o conceito adotado 

para o Distrito Federal desde sua construção – reciclagem de materiais e estabilização 
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da fração orgânica, com as unidades de Asa Sul e PSul, inauguradas em 1963 e 1986, 

respectivamente. Como mencionado, as tecnologias evoluíram consideravelmente 

nos últimos anos, incrementando eficiências de segregação, qualidade dos produtos 

e reduzindo consumos energéticos, geração de rejeitos e área necessária para 

instalação. 

 

Após avaliação técnica de possíveis cenários, foi definido aquele que melhor 

atende às necessidades do distrito, atendendo aos seguintes pilares:  

 

a) Atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos, PDGIRS e Lei 4.797 

de 06/03/2012; 

b) A unidade deve ser um modelo a ser seguido principalmente no Brasil, 

mas também deve ser um exemplo para países em vias de 

desenvolvimento; 

c) A instalação deve priorizar equipamentos e fornecedores de primeira 

linha; 

d) É necessário que a instalação tenha elevada disponibilidade operacional; 

e) O sistema de estabilização biológica deve ser robusto e concebido para 

operar com um material com presença de até 15% de impróprios; 

f) Deve-se reduzir a geração de lixiviados de planta, com o consequente 

tratamento e/ou destinação adequada; 

g) Deve-se gerar energia elétrica/térmica e/ou biometano para incorporar as 

receitas ao empreendimento; 

h) Deve-se priorizar sistemas que ampliem a mitigação das emissões de 

gases do efeito estufa; 

i) Deve-se trabalhar para que a contraprestação pública seja adequada à 

realidade do Distrito Federal; 

j) Deve-se trabalhar com escalas de planta que aliem economia de escala e 

no primeiro momento logística atual dos resíduos; 

 

Em relação ao substrato, foi definido que o resíduo a tratar corresponde 

prioritariamente ao resíduo sólido urbano (RSU) provenientes da coleta 
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convencional. Em função da falta de uma série histórica da composição gravimétrica 

dos resíduos do DF e que os dados oficiais são os apresentados no PDGIRS de 2017, 

as unidades devem utilizar a gravimetria ali contida. A gravimetria deverá ser adaptada 

em função da atualização do PDGIRS, que está prevista para ocorrer em 2022. 

 

A meta de se tornar um modelo e desenvolver os primeiros Ecoparques para 

o Brasil é audaciosa e foi necessária a ampliação de discussões técnicas, visando 

garantir a definição tecnológica mais adequada ao projeto. Para tanto, foram 

consultados os principais fornecedores de instalações de pré-tratamento e 

estabilização biológica que estão ou pretendem estar presentes na América Latina, 

cabendo destacar: 

 

Tratamento 

mecânico 

Tratamento 

biológico 

Aproveitamento 

do biogás 

BHS 

Bianna 

Deisa 

Stadler 

Sutco 

Tomra 

Aikan 

Bekon 

Convaero 

Biodegma 

Paques 

Acesa 

CHP Brasil 

Ecomethan 

ETW 

Greenlane 

Jenbacher 

Luming 

Sotreq 

Tabela  – Resumo das empresas consultadas 

De mais a mais, de acordo com o PDGIRS (Plano Distrital de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos, 2017), a geração per capita de resíduos domiciliares 

do DF é de 0,86 Kg/hab. dia, contabilizando 75.000 t/mês. 

 

Impactam na disponibilidade de resíduos o crescimento populacional, cuja 

projeção, até 2037, será um acréscimo médio de 1,86% ao ano (PDGIRS, 2017).  

 

Entretanto, de acordo com o Relatório Anual 2020 do SLU (Ampliação da 

Coleta Seletiva e Impactos da Pandemia nos Serviços de Limpeza Urbana, 2021), 

a série histórica entre 2017 e 2020 apresentou uma redução média de -1,75% ao 
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ano na coleta dos resíduos domiciliares e comerciais (828.765 em 2017, 800.685 em 

2018, 782.125 em 2019 e 786.122 em 2020). A redução na geração per capita de 

resíduos é uma tendência mundial, decorrente de políticas públicas 

direcionadas a esta finalidade. 

 

Outro ponto considerado na evolução da disponibilidade de resíduos é 

a coleta seletiva no DF, que conforme avança em abrangência e eficiência, vai 

retirando materiais recicláveis da coleta convencional, redirecionando-os para o 

sistema exclusivo de recicláveis (cooperativas), não abrangido pelo escopo deste 

projeto.  

 

O impacto da coleta seletiva será sentido não apenas em redução da massa 

total, mas principalmente na alteração da composição gravimétrica da coleta 

convencional objeto do projeto, O avanço da coleta seletiva da situação atual a 

patamares mais elevados de eficiência gera um “empobrecimento” dos resíduos 

do projeto ao longo do tempo (coleta convencional porta a porta), verificado pela 

redução do percentual de materiais recicláveis e incremento da fração orgânica.  

 

Ainda de acordo com o Relatório Anual 2020 do SLU, a coleta seletiva em 

2020 totalizou 18.311 ton. Desse total, 10.013 ton foram coletadas no Lote I (área 

correspondente ao transbordo de Sobradinho), 3.286 ton ao Lote II e 5.029 ton ao 

Lote III. Para efeitos de modelagem, e considerando uma abrangência de 100% dos 

serviços, a eficiência média da coleta seletiva no DF corresponde a 

aproximadamente 7,9%. 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 

=  
𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑹𝑫𝑶 𝒙 % 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒊𝒔 𝑹𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝑹𝑫𝑶
 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝟏𝟖. 𝟑𝟏𝟏

𝟕𝟖𝟔. 𝟏𝟐𝟐 𝒙 𝟐𝟗, 𝟒%
= 𝟕, 𝟗% 

 

De acordo com os pontos expostos acima, e procurando adotar uma premissa 

mais realista ao projeto com relação à disponibilidade futura de resíduos ao projeto, 
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optou-se por considerar um acréscimo de 1,00% ao ano na disponibilidade de 

resíduos para o tratamento mecânico biológico, acompanhado de uma redução de 

16% na presença de materiais recicláveis nos resíduos entre os anos 1 e 25 do 

projeto decorrente do aumento de mais de 200% da eficiência da coleta seletiva (de 

7,9% a 30%).  

 

Estima-se que países como Espanha e Portugal, com coleta seletiva 

implementada há mais de duas décadas, alcancem eficiência do sistema em 

torno de 30 a 35%. O primeiro gráfico abaixo apresenta uma estimativa da evolução 

da composição média dos resíduos da coleta convencional ao longo do contrato, 

enquanto o segundo gráfico apresenta a evolução da composição em massa. A 

terceira tabela da sequência apresenta a evolução da composição gravimétrica 

detalhada dos resíduos disponibilizados para tratamento. 

 

Gráfico – Evolução estimada da composição média dos resíduos da coleta 

convencional 

 

Matéria orgânica                Recicláveis                Rejeitos 

Notas: composição gravimétrica média por período 
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Gráfico – Evolução estimada da composição média dos resíduos da coleta 

convencional 

 

Matéria orgânica                Recicláveis                Rejeitos 

Notas: valores médios anuais por período, em toneladas 

 

Gráfico – Evolução estimada da composição gravimétrica dos resíduos da 

coleta convencional 

Material 
Ano  

1 a 5 

Ano  

6 a 10 

Ano  

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

Matéria orgânica  48,3% 49,1%  50,3%  51,6%  52,4%  52,4%  

  Resíduos alimentares 46,6% 47,4% 48,5% 49,8% 50,6% 50,6% 

  Resíduos de jardim 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

Plásticos 14,4% 13,8% 13,0% 12,0% 11,4% 11,4% 

  PET 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 

  PEAD 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 

  PP 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 

  Plástico filme PE 2,3% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,8% 

  Plástico filme misto 5,7% 5,4% 5,1% 4,8% 4,5% 4,5% 

  Outros plásticos 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 

Papéis 10,8% 10,3% 9,7% 9,0% 8,6% 8,6% 

  Papelão ondulado 4,1% 3,9% 3,7% 3,4% 3,3% 3,3% 

  Papel branco 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 

  Papel misto 2,3% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,8% 

  Tetrapak 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 

  Outros papéis 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 

Metais 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 

  Ferrosos 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 
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  Alumínio 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Vidros 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 

Outros resíduos 23,2% 23,5% 24,0% 24,6% 24,9% 24,9% 

  Tecidos, vestuários e calçados 4,5% 4,5% 4,6% 4,8% 4,8% 4,8% 

  Madeiras 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

  Borrachas 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

  Isopor 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 

  Fraldas e absorventes 2,7% 2,8% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 

  Areia, pedras e outros 14,3% 14,6% 14,9% 15,3% 15,6% 15,6% 

Nota: composição do ano 1 conforme dados do PDGIRS, 2016. 

 

O estudo elaborado pela SLU de redistribuição dos resíduos domiciliares 

(RDO) da coleta convencional entre os transbordos de Sobradinho, PSUL e Asa Sul 

e o Aterro ASB, aponta uma disponibilidade média de 68.000 t/mês de resíduos 

para processamento dentro do novo contrato, distribuídos nas três unidades de 

tratamento da seguinte forma: 18.700 t/m em Gama, 18.700 t/m em Asa Sul e 18.700 

t/m em PSUL, sendo os 11.900 t/m restantes direcionados da coleta diretamente 

ao ASB. 

 

A tabela a seguir apresenta a evolução das quantidades médias dos resíduos 

disponibilizadas para tratamento ao longo do contrato, a partir da situação atual. 

 

Tabela – Evolução da disponibilidade dos resíduos  

 

Descrição 
Ano 

1 a 5 

Ano 

6 a 10  

Ano  

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

Disponibilidade 

resíduos (t/mês) 
57.531 59.846 62.572 65.677 69.383 73.528 

  Gama 19.177 19.949 20.857 21.892 23.128 24.509 

  Asa Sul 19.177 19.949 20.857 21.892 23.128 24.509 

  PSUL 19.177 19.949 20.857 21.892 23.128 24.509 

Nota: valores médios por período de 05 anos, em ton/mês de resíduos domiciliares da coleta 

convencional 
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Em continuação, calcularam-se os balanços de massa médios por período, 

com a indicação das quantidades processadas, materiais recicláveis recuperados e 

rejeitos gerados. 

 

A eficiência do sistema de tratamento mecânico, definida em termos de 

recuperação das frações específicas de materiais com base na gravimetria dos 

resíduos na entrada, foi definida com base em estudo de mercado realizado na 

etapa inicial do projeto, e definidas como requerimentos de eficiência no 

capítulo 6 Metas de Prestação dos Serviços. O objeto da recuperação, por meio do 

tratamento mecânico, são os materiais de maior valor agregado, tais como plásticos 

rígidos e metais. Além disso, a eficiência de recuperação desses materiais é 

significativamente maior em comparação com outras frações (plásticos filmes e 

papéis, por exemplo). 

 

As eficiências de recuperação de recicláveis adotadas foram: 

• PET: 75%; 

• PEAD: 75%; 

• PP: 60%; 

• Plásticos filmes: 0%; 

• Papelão ondulado: 30%; 

• Papéis: 0%; 

• Embalagens longa vida: 75%; 

• Ferro: 90%; 

• Alumínio: 80%. 

 

Com relação à separação da fração orgânica incorporada nos resíduos 

domiciliares da coleta convencional, a eficiência recomendada é de 80%, ou seja, 

80% da fração orgânica presente nos resíduos será separada e destinada à etapa de 

tratamento biológico. Outra premissa de eficiência, a ser considerada com relação à 

separação da fração orgânica, diz respeito ao percentual de “impurezas” presentes na 

fração orgânica, como resíduos plásticos, vidros, metais entre outros.  
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Segundo recomendações das empresas projetistas e fabricantes dos 

processos de biodigestão, a tecnologia extra-seca, adotada neste projeto, tem 

um limite admissível de impróprios na fração orgânica de até 15% (em massa). 

 

A primeira tabela a seguir apresenta um resumo do balanço de massa do 

tratamento mecânico consolidado para as operações de Gama, PSUL e Asa Sul, ao 

passo que a segunda tabela apresenta o detalhamento dos materiais recuperados. 

 

Tabela – Evolução do balanço de massa consolidado do tratamento mecânico  

 

Descrição 
Ano 

1 a 5 

Ano 

6 a 10 

Ano 

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

1. Entrada RDO 506.425 718.156 750.865 788.120 832.594 850.500 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Saída recicláveis 33.934 46.221 45.463 44.271 44.430 45.386 

 6,7% 6,4% 6,1% 5,6% 5,3% 5,3% 

3. Saída finos orgânicos 

(p/ biodigestão) 

221.276 317.616 337.845 361.515 386.656 394.970 

43,7% 44,2% 45,0% 45,9% 46,4% 46,4% 

4. Destinação rejeitos 

(WtE ou aterro) 
251.214 354.320 367.558 381.705 401.508 410.142 

Poder calorífico estimado (Kcal/Kg) 2.147 2.097 2.023 1.924 1.880 1.880 

 49,6% 49,3% 49,0% 48,4% 48,2% 48,2% 

Nota: balanço médio anual por período, valores em ton/ano e percentuais sobre a massa total de 

entrada 

 

Tabela – Evolução da recuperação de materiais recicláveis no tratamento 

mecânico  

 

Descrição 
Ano 

1 a 5 

Ano 

6 a 10 

Ano 

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

1. Entrada RDO 517.777 718.156 750.865 788.120 832.594 850.500 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Saída de recicláveis 34.695 46.221 45.463 44.271 44.430 45.386 

 6,7% 6,4% 6,1% 5,6% 5,3% 5,3% 

2.1. Plásticos 16.604 22.120 21.757 21.186 21.263 21.720 

 3,2% 3,1% 2,9% 2,7% 2,6% 2,6% 

2.1.1. PET  6.796 9.054 8.905 8.672 8.703 8.890 
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 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 

2.1.2. PEAD 5.980 7.967 7.836 7.631 7.658 7.823 

 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 

2.1.3. PP 3.827 5.099 5.015 4.884 4.901 5.007 

 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 

2.2. Papéis 11.588 15.438 15.184 14.786 14.840 15.159 

 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 

2.2.1. Papelão 6.384 8.505 8.366 8.146 8.176 8.352 

 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 

2.2.2. EVL (tetrapak) 5.204 6.932 6.819 6.640 6.664 6.807 

 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 

2.3. Metais 6.503 8.664 8.522 8.298 8.328 8.507 

 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 

2.3.1. Ferro 4.474 5.960 5.862 5.708 5.729 5.852 

 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 

2.3.2. Alumínio 2.030 2.704 2.660 2.590 2.599 2.655 

 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 

Nota: balanço médio anual por período, valores em ton/ano e percentuais sobre a massa total de 

entrada 

 

A quantidade média de resíduos tratados de 517.777 ton/ano no primeiro 

quinquênio (Ano 1 a 5) é significativamente inferior ao período subsequente (718.156 

ton/ano) em função da implantação e posta em marcha escalonada dos 

Ecoparques, estando prevista a entrada em operação de Gama no ano 1 

(abril/2024), Asa Sul no ano 2 (abril/2025) e PSUL no ano 3 (abril/2026).  

 

Pode-se observar o incremento da quantidade total de resíduos 

disponibilizados ao tratamento mecânico, e consequentemente o acréscimo das 

saídas de finos orgânicos para biodigestão e demais rejeitos para destinação 

final (projeto de tratamento térmico WtE ou aterro). 

 

Em decorrência da alteração da composição dos resíduos ao longo do tempo 

(retirada de materiais recicláveis pela coleta seletiva), observa-se a redução gradual 

da quantidade de materiais recicláveis recuperados e no poder calorífico dos 

rejeitos destinados à destinação final ou ao tratamento térmico. 
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A etapa de tratamento mecânico consegue recuperar entre 5,3% a 6,7% da 

massa total de entrada em materiais recicláveis como plásticos, papelão e metais, 

que serão vendidos ao mercado e reinseridos na cadeia produtiva. Entre 43,7 e 46,4% 

da massa total compreende a fração de orgânicos recuperada e destinada à etapa 

de tratamento biológico. 

 

Ficará, entretanto, aberto aos proponentes privados a estruturação de 

separação de recicláveis mais ampla de forma a separar itens outros, uma vez que 

seja viável sua comercialização. Os dados apresentados são, portanto, os mínimos a 

serem exigidos. 

 

As entradas do tratamento biológico compreendem as saídas de rejeitos 

orgânicos do balanço de massas do tratamento mecânico, linha 3. A tabela abaixo 

apresenta o balanço de massa consolidado para a etapa de tratamento 

biológico. 

 

As principais premissas de eficiência consideradas no balanço de 

massas do processo de biodigestão e geração de energia são detalhadas a 

seguir. Esses valores farão parte das metas de prestação dos serviços. 

 

• Taxa de degradação de sólidos voláteis (SV): 50%; 

• Concentração de metano no biogás: 55%; 

• Perda de água no biogás: 101,7 g/m3; 

• Rendimento do biogás: 850 m3/tSVdeg; 

• Fator de capacidade de biodigestão: 95%; 

• Eficiência geração CHP: 40%; 

• Fator de capacidade do CHP: 95%. 

 

Considera-se também como premissa a aplicação dos compostos 

orgânicos gerados na sua totalidade (cerca 7.000 t/m), sendo 50% através de 

doação e outros 50% de venda subsidiada. 
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Tabela – Evolução do balanço de massa consolidado do tratamento biológico  

 

Descrição 
Ano 

1 a 5 

Ano 

6 a 10 

Ano 

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

Entrada fração orgânica (t/a) 226.237 317.616 337.845 361.515 386.656 394.971 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Saída composto (t/a) 76.881 108.160 117.598 128.692 140.270 143.990 

 34,0% 34,1% 34,8% 35,6% 36,3% 36,5% 

Redução massa 

(perda H2O e volatilização) 
129.513 182.440 192.749 203.422 217.455 221.423 

 57,2% 57,4% 57,1% 56,3% 56,2% 56,1% 

Destinação rejeitos 

(WtE ou aterro) (t/a) 
19.843 27.015 27.498 29.401 28.931 29.558 

Poder calorífico estimado 

(Kcal/Kg) 
928 915 895 871 855 856 

 8,8% 8,5% 8,1% 8,1% 7,5% 7,5% 

Geração de biogás 

(Nm3 x ano) 
26.419.890 37.190.285 39.706.556 42.666.896 45.746.291 46.730.102 

Rendimento (Nm3/t) 117 117 118 118 118 118 

Geração energia elétrica 

(MW.h x ano) 
52.299 73.620 78.601 84.461 90.557 92.504 

Potência total instalada (MW) 6,6 9,3 9,9 10,7 11,5 11,7 

Potência média instalada por 

Ecoparque (MW) 
2,2 3,1 3,3 3,6 3,8 3,9 

Nota: balanço médio anuais por período  

 

As figuras abaixo apresentam um resumo dos inputs e outputs do projeto 

em termos de massa e energia e respectivo fluxo de processo (tratamentos 

mecânico e biológico). O balanço de massa considera o envio dos rejeitos a uma 

etapa final de tratamento térmico antes da disposição em aterro, atualmente em 

análise pela SEPE através de edital de chamamento publicado em 09/02/2021. 

 

Os processos de tratamento mecânico e biológico são capazes de 

proporcionar uma redução de 46,6% (ano 5) e até 48,3% (ano 30) da massa 

destinada a aterro (em comparação com a massa total de entrada no sistema). 

Caso os rejeitos sejam destinados a uma etapa de tratamento térmico 
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(incineração) para aproveitamento energético antes da destinação a aterro, a 

redução total pode chegar a até 87%.  

 

 

 

Figura – Balanço de massa anual consolidado e fluxo dos resíduos até a 

destinação final (média Ano 1 a 5) 
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Figura – Balanço de massa anual consolidado e fluxo dos resíduos até a 

destinação final (média Ano 26 a 30) 
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convenções coletivas do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (SELUR), 

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e 

Conservação e Limpeza Urbana (SIEMACO) e Sindicato dos Trabalhadores 

Rodoviários e Setor Diferenciado de São Paulo (S.T.E.R.I.I.I.S.P).  

 

Todo o planejamento e gestão da mão de obra, seja ela direta ou através de 

terceirização, deverá atender à legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, além das 

normas reguladoras do Ministério do Trabalho aplicáveis ao objeto da prestação dos 

serviços alvo da concessão, aplicando e cumprindo todas as normas e instruções 

sobre Medicina e Segurança do Trabalho pertinentes. 

 

Deverão ser disponibilizados aos seus funcionários diretos e terceiros envolvidos na 

prestação de serviços os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários 

com a devida certificação de aprovação de uso (CA), juntamente com o treinamento 

adequado quanto à sua utilização e manutenção. Caberá ainda ao concessionário 

proporcionar a todos os funcionários e terceiros envolvidos na prestação dos serviços 

os treinamentos e capacitação necessários ao adequado e seguro desempenho das 

suas atividades. 

 

Ficará a cargo da concessionária a implementação das rotinas periódicas de exames 

médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de função e 

demissional de acordo com Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da 

empresa (PCMSO). Deverá também cumprir as medidas previstas no Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) visando estabelecer medidas de eliminação, 

redução e/ou controle dos riscos laborais em prol da preservação da integridade física 

e mental dos trabalhadores. Todo o planejamento anual e acompanhamento da 

implementação das ações definidas no PPRA, com o estabelecimento de metas, 

temas prioritários e cronograma de implantação deverão ser reportados anualmente 

ao GDF. 

 

Com relação ao acesso aos ECOPARQUES, só poderão adentrar às áreas 

operacionais para a realização de suas funções os funcionários e terceiros 
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devidamente documentados (exames, fichas de registro, certificados de treinamento 

e outros), orientados, supervisionados e portando os uniformes completos, crachás 

de identificação e EPIs (e EPCs) necessários de acordo com a função que 

desempenham na prestação dos serviços. Mais uma vez, a concessionária será 

responsável pela capacitação técnica, treinamento e atualização de todos os seus 

colaborados, sejam eles funcionários contratados ou terceiros. 

 

Mesmo estando a cargo do concessionário a definição e dimensionamento da mão de 

obra necessária, entende o GDF necessário que se observem e atendam os seguintes 

requerimentos mínimos a serem observados. A determinação e cumprimento dos 

requisitos mínimos para a alocação de mão de obra e assim como para demais itens 

de escopo definidos neste caderno não exclui do futuro concessionário a 

responsabilidade exclusiva e intransferível pela prestação dos serviços alvo deste 

Edital. Os requisitos mínimos de mão de obra a serem observados são: 

 

• Equipe de gestão e apoio: 

o Gerente / Diretor de contrato: profissional de nível superior com 

experiência comprovada na gestão de contratos, o qual responderá 

formalmente pelo mesmo perante o GDF; 

o Gerente / coordenador de recursos humanos com formação e 

experiência comprovada na gestão e desenvolvimento de pessoas e 

departamento de pessoal; 

o Gerente / coordenador administrativo e financeiro com formação e 

experiência comprovada em administração de empresas e contratos; 

o Engenheiro (civil, mecânico, eletricista, ambiental ou outro) com 

formação e experiência comprovada na operação e manutenção de 

sistemas industriais e/ou tratamento de resíduos;  

o Técnico de segurança do trabalho por ECOPARQUE; 

• Equipe de operação e manutenção: 

o Operadores de máquinas com carregadeiras, escavadeiras, 

empilhadeiras ou outros deverão ter treinamento de capacitação válido 

na operação do maquinário em questão; 
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o Priorizar a contratação de catadores de materiais recicláveis para 

compor seus quadros de mão de obra operacional (e outra) sempre que 

possível.  

 

 

6. ESPECIFICAÇÕES E METAS DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

A seguir estão especificados os serviços alvo da concessão a serem prestados pela 

concessionária ao GDF. As especificações abaixo correspondem a cada um dos três 

ECOPARQUES Gama, Asa Sul e PSUL, objetos da concessão. 

 

Tratamento mecânico: 

• Descrição: separação e triagem mecânica / manual para recuperação de 

materiais recicláveis tais como plásticos, papéis, embalagens longa vida, 

metais e outros que o concessionário avaliar viável técnica e economicamente; 

• Tipo de resíduos processados: 

o Resíduo domiciliar (RDO) da coleta convencional; 

o Possibilidade de recebimento de resíduos da coleta privada de grandes 

geradores (comércio e serviços);  

• Quantidade média de resíduo processado por ECOPARQUE (variação 

possível de ±10%):  

o Ano 2 a 5: 230.123 ton/ano; 

o Ano 6 a 10: 239.385 ton/ano; 

o Ano 11 a 15: 250.288 ton/ano; 

o Ano 16 a 20: 262.707 ton/ano; 

o Ano 21 a 25: 277.531 ton/ano; 

o Ano 26 a 30: 283.500 ton/ano; 

• Rendimento mínimo de recuperação (em peso, sobre a massa total de 

entrada):  

o Ano 2 a 5: 6,7%; 

o Ano 6 a 10: 6,4%; 

o Ano 11 a 15: 6,1%; 
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o Ano 16 a 20: 5,6%; 

o Ano 21 a 25: 5,3%; 

o Ano 26 a 30: 5,3%; 

• Rendimento mínimo requerido por material (em peso, sobre a gravimetria de 

entrada): 

o PET: 75%;   

o PEAD: 75%; 

o PP: 60%; 

o Papelão: 30%; 

o Embalagem longa vida: 75%; 

o Embalagens de ferro: 90%; 

o Embalagens de alumínio: 80%; 

• Contaminantes na sucata recuperada (em peso, sobre a saída de material): 

<6%; 

• Separação de “fração orgânica” e envio ao tratamento biológico (em peso, 

sobre a gravimetria de entrada): >80%; 

• Contaminantes na fração orgânica (em peso, presença de outros materiais 

como resíduos de plásticos, papéis, metais, vidros, pedras e outros): <12% em 

peso; peso 

• Realizar análises mensais da composição gravimétrica dos resíduos na entrada 

do tratamento mecânico e dos rejeitos do tratamento mecânico disponibilizado 

ao GDF; 

 

Tratamento biológico: 

• Quantidades processadas de rejeitos por ECOPARQUE (variação possível 

±5%):  

o Ano 2 a 5: 100.550 ton/ano; 

o Ano 6 a 10: 105.872 ton/ano; 

o Ano 11 a 15: 112.615 ton/ano; 

o Ano 16 a 20: 120.516 ton/ano; 

o Ano 21 a 25: 128.885 ton/ano; 

o Ano 26 a 30: 131.657 ton/ano; 
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• Rendimento da produção de biogás: 117 Nm3/ton de fração orgânica na 

entrada da planta de tratamento biológico; 

• Caso escolhida a rota tecnológica de geração de energia elétrica a partir do 

biogás: 

o Recuperação energética (geração de energia elétrica pela entrada de 

fração orgânica no tratamento biológico): >1,98 KW.h/ton; 

o Premissas consideradas: 

▪ Metano no biogás: 55%; 

▪ Poder calorífico do metano: 9,97 Kw.h/m3; 

▪ Eficiência energética dos grupos geradores: >40%. 

• Caso escolhida a rota de produção de biometano a partir do biogás: 

o Recuperação energética (geração de biometano pela entrada de fração 

orgânica no tratamento biológico): 56,73 Nm3/ton; 

o Premissas consideradas: 

▪ Metano no biogás: 55%; 

▪ Concentração do biometano: >90% (resolução ANP nº 685 de 

29/06/2017); 

▪ Eficiência energética dos grupos geradores: >40%. 

• Produção de composto orgânico (em peso, sobre a entrada de fração orgânica 

na planta de tratamento biológico): <34%; 

• Contaminantes no composto final (em peso, sobre a saída de composto): 

<1,4%;  

• Especificação do composto: observar parâmetros limites estabelecidos na 

Resolução CONAM nº 1 de 15/12/2009;. 

• Especificação do biometano: observar parâmetros limites estabelecidos na 

Resolução ANP nº 685 de 29/06/2017; 

• Realizar análises mensais da composição gravimétrica da fração orgânica na 

entrada do tratamento biológico (fração separada pelo tratamento mecânico), 

dos rejeitos do afino do composto e do próprio composto orgânico final. 

 

7. PLANO DE INVESTIMENTOS 
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Este item trata do planejamento preliminar da implantação do projeto nos anos 

iniciais do contrato. O estudo prevê um investimento inicial total nos três 

ECOPARQUES de aproximadamente R$698.914.367,00, sendo R$231.323.554,00 

para Gama, R$233.337.515,00 para Asa Sul e R$234.253.298,00 para PSUL.  

 

O edital de concessão considera a contratação de um lote único, ou seja, os três 

ECOPARQUES de um mesmo operador. Desta forma, definiu-se um cronograma 

mínimo desejado de escalonamento dos investimentos e entrada em operação dos 

ECOPARQUES. A tabela 7.1 apresenta os principais eventos, atividades e datas 

requeridas de entrega a serem cumpridos pelo futuro concessionário. A figura 7.2 

apresenta o cronograma em formato de gráfico de Gantt para melhor visualização do 

escalonamento das atividades.   

 

Considerando a previsão de emissão da ordem de serviço até 30/09/2022, o primeiro 

evento é a entrada em operação do ECOPARQUE Gama até 29/02/2024, ou seja, em 

até 18 meses aproximadamente da ordem de serviço. O segundo evento é a entrada 

em operação do ECOPARQUE Asa Sul até 28/02/2025 e o terceiro a entrada em 

operação do ECOPARQUE PSUL até 27/02/2026. O cronograma de investimento se 

desenvolverá durante 3,5 anos aproximadamente, com a partida de um ECOPARQUE 

por ano, a partir de 29/02/2024. 

 

A operação dos ECOPARQUES se desenvolverá durante o prazo de 30 anos a partir 

da partida do ECOPARQUE Gama de 29/02/2024 a 05/10/2051. A operação do 

ECOPARQUE Asa Sul de desenvolverá por 29 anos, de 28/02/2025 até 05/10/2051 e 

o ECOPARQUE PSUL por 28 anos, de 27/02/2026 até 05/10/2051.  

 

O prazo total do contrato será de 31,5 anos, desde a ordem de serviço em 30/09/2022 

até 05/10/2051. 
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Tabela 7.1 – Cronograma de macro de investimento e operação 

 

ID Evento Prazo 

(anos) 

Início 

Previsto 

Término 

Previsto 

1 TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO 

DOS RESÍDUOS 

31,5 Set/22 Out/51 

1.1 Emissão da Ordem de Compra (INÍCIO) 0 Set/22 Set/22 

1.2 IMPLANTAR E COLOCAR EM OPERAÇÃO 

OS SISTEMAS DE TRATAMENTO 

MECÂNICO E BIOLÓGICO 

3,5 Set/22 Fev/26 

1.2.1    Gama 1,5 Set/22 Fev/24 

12.2    Asa Sul 1,5 Set/23 Fev/25 

1.2.3    PSUL 1,5 Set/24 Fev/26 

1.3 OPERAR OS SISTEMAS E REALIZAR O 

TRATAMENTO DOS RESÍDUOS 

30 Mar/24 Out/51 

1.3.1    Gama 30 Mar/24 Out/51 

1.3.2    Asa Sul 29 Mar/25 Out/51 

1.3.3    PSUL 28 Mar/26 Out/51 
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Figura 7.2. – Cronograma Macro de Investimentos – Lote Único 

 

O fluxo de caixa dos investimentos por ECOPARQUE e consolidado (03 

unidades) pode ser visualizado através dos gráficos 7.3 e 7.4 a seguir. 

 

Gráfico 7.3 – Fluxo de Caixa de Investimentos Aproximado por Ecoparque 

 

 

 

               Valores em milhões de reais 

                    Legenda:          CAPEX Gama       CAPEX Asa Sul         CAPEX PSUL 
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Gráfico 7.4 – Fluxo de Caixa de Investimentos Aproximado Consolidado 

 

               

Valores em milhões de reais 

                    Legenda:            CAPEX anual      CAPEX acumulado 

                                           S1: Semestre 01 
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Figura – Cronograma de Investimentos – Lote Único 
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8. ESTIMATIVA DA TARIFA DE CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA 

 
 

 

A Figura 1.11.1 apresenta a distribuição das tarifas resultantes da análise dos 

cenários considerados na análise de sensibilidade.  

 

A maior parte dos cenários analisados resultaram em possíveis tarifas 

variando entre R$140,00 (-11%) e R$180,00 (+14%) por tonelada de resíduo 

tratado, contra R$158,00 calculadas com base no cenário base esperado.  

 

Num cenário de competição entre licitantes, espera-se que essa tarifa baixe 

significativamente dos R$158,00 estimados em decorrência de estratégias de 

alavancagem financeira, otimizações nos valores de investimento, ganhos de 

compra e custos operacionais (cenário competitivo), e principalmente dos 

acordos firmados pelo operador com a indústria de reciclagem para a compra 

/ venda dos recicláveis. Estima-se que a tarifa num cenário de competição 

possa alcançar e até baixar de R$120,00.  

 

As tarifas máxima e mínima decorrentes de cenários extremos verificadas da 

análise de sensibilidade foram R$127,08 (-20%) e R$201,09 (+27%) em 

decorrência dos cenários de redução e acréscimo do valor do investimento 

(CAPEX) em -15% e +20%, respectivamente.  
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Figura 1.11.1 – Tarifas Calculadas na Análise de Sensibilidade 

 

 

 

 

Notas: tarifas médias sem impostos 

158,00

127,08

140,00

185,00 182,50

172,77

164,00

187,54

116,86

201,09

182,90

146,63

136,36

146,53
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ANEXO V  

CONCORRÊNCIA Nº. [●]/[●] 

PROCESSO Nº. [●]/[●] 

EDITAL Nº. [●]/[●] 

 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

TÉCNICA E ECONÔMICA 

 

Encontram-se descritas neste documento anexo ao Edital as diretrizes para 

elaboração e julgamento das Propostas Técnica e Econômica apresentadas pelos 

ofertantes. 

 

1. REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

De forma a uniformizar as propostas e auxiliar na sua análise e pontuação, solicita-

se aos ofertantes considerar para a elaboração e apresentação de suas Propostas 

Técnicas a estrutura de desdobramento dos trabalhos (EDT) a seguir. 

 

PROPOSTA TÉCNICA 

1. ECOPARQUE GAMA 

1.1. INFRAESTRUTURA 

1.2. SISTEMAS DE TRATAMENTO 

1.2.1. TRATAMENTO MECÂNICO 

1.2.2. TRATAMENTO BIOLÓGICO 

1.2.3. VALORIZAÇÃO DO BIOGÁS 

1.3. OPERAÇÃO 

1.4. RENDIMENTO 

2. ECOPARQUE ASA SUL 

2.1. INFRAESTRUTURA 
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2.2. SISTEMAS DE TRATAMENTO 

2.2.1. TRATAMENTO MECÂNICO 

2.2.2. TRATAMENTO BIOLÓGICO 

2.2.3. VALORIZAÇÃO DO BIOGÁS 

2.3. OPERAÇÃO 

2.4. RENDIMENTO 

3. ECOPARQUE PSUL 

3.1. INFRAESTRUTURA 

3.2. SISTEMAS DE TRATAMENTO 

3.2.1. TRATAMENTO MECÂNICO 

3.2.2. TRATAMENTO BIOLÓGICO 

3.2.3. VALORIZAÇÃO DO BIOGÁS 

3.3. OPERAÇÃO 

3.4. RENDIMENTO 

4. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

5. ADMINISTRAÇÃO DE GESTÃO DO CONTRATO 

 

A continuação, são apresentados os requisitos mínimos de conteúdo de deverão 

estar presentes nas Propostas Técnicas apresentadadas.  

 

INFRAESTRUTURA 

• Memorial Descritivo detalhado dos itens e sistemas de Infraestrutura dos 

Ecoparques, tais como portaria, balança rodoviária, galpões, acessos, 

pátios, subestação de energia, sistema de exaustão e tratamento de gases, 

sistema de combate a incêndios, instalações de apoio (vestiários, 

sanitários, auditório, almoxarifado, oficina) entre outros. Deverão ser 

observados os requisitos mínimos de Infraestrutura previstos no Caderno 

de Encargos; 

• Planta de layout básico de implantação (galpões, acessos, pátios, passeios 

entre outros) e localização dos itens de Infraestrutra, em escala, com 

indicação de dimensões e áreas construídas; 
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• Características técnicas de iluminação, ventilação, sistemas de 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, instalação de 

combate a incêndio, instalação elétrica, cerca perimetral e vigilância por 

vídeo; 

• Dimensionamento das capacidades e quantidades dos principais itens de 

infraestrutura (balança rodoviária, subestação de energia, áreas de 

recebimento e estocagem de resíduos e materiais, entre outros; 

 

TRATAMENTO MECÂNICO 

• Memorial Descritivo detalhado do sistema de Tratamento Mecânico; 

• Fluxograma básico de processos de tratamento; 

• Planta de layout básico de implantação mecânica, incluindo seções de 

corte; 

• Balanço de massa com a indicação das entradas de resíduos, fluxos de 

resíduos ao longo dos processos e saídas de materiais recuperados e 

rejeitos. Indicar as eficiências de recuperação global do sistema e por tipo 

de material. Comparação com os requisitos mínimos de eficiência descritos 

no Caderno de Encargos; 

• Dimensionamento da capacidade / quantidade dos principais 

equipamentos, com base nos dados do Balanço de Massas; 

• Lista com os principais equipamentos e suas especificações técnicas; 

• Lista de potências instaladas e estimativa de consumo total de energia 

elétrica; 

• Lista com demais insumos da operação; 

• Atestados de capacidade técnica do fornecedor / integrador do sistema 

para projetos similares no Brasil ou Exterior utilizando resíduos sólidos 

urbanos não segregados na origem (coleta convencional); 

• Atestado de capacidade técnica do proponente de implantação e/ou 

operação de projetos similares no Brasil ou Exterior utilizando resíduos 

sólidos urbanos não segregados na origem (coleta convencional). 
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TRATAMENTO BIOLÓGICO 

• Memorial Descritivo detalhado do sistema de Tratamento Biológico; 

• Fluxograma básico de processos de tratamento; 

• Planta de layout básico de implantação mecânica, incluindo seções de 

corte; 

• Balanço de massa com a indicação das entradas de resíduos, fluxos de 

resíduos ao longo dos processos, geração de biogás, recirculação de 

chorume e saídas de composto estabilizado e rejeitos. Conter a indicação 

das eficiências de geração de biogás do sistema de metanização e de 

remoção de impurezas durante o afino do composto. Comparação com os 

requisitos mínimos de eficiência descritos no Caderno de Encargos; 

• Dimensionamento da capacidade / quantidade dos principais 

equipamentos ou sistemas, com base nos dados do Balanço de Massas; 

• Lista com os principais equipamentos e suas especificações técnicas; 

• Lista de potências instaladas e estimativa de consumo total de energia 

elétrica; 

• Lista com demais insumos da operação; 

• Atestados de capacidade técnica do fornecedor / integrador do sistema 

para projetos similares no Brasil ou Exterior utilizando resíduos sólidos 

urbanos não segregados na origem (coleta convencional); 

• Atestado de capacidade técnica do proponente de implantação e/ou 

operação de projetos similares no Brasil ou Exterior utilizando resíduos 

sólidos urbanos não segregados na origem (coleta convencional); 

   

VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA DO BIOGÁS 

• Memorial Descritivo detalhado do sistema de valorização energética do 

biogás escolhido (geração de energia elétrica / térmica ou biometano); 

• Fluxograma básico de processos; 

• Planta de layout básico de implantação mecânica; 
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• Balanço energético com a indicação das entradas de biogás, geração de 

energia elétrica (e térmica) ou biometano. Indicar as eficiências de 

recuperação energética, em MWe.h, MWt.h e Nm3 por tonelada de fração 

orgânica. Comparação com os requisitos mínimos de eficiência descritos 

no Caderno de Encargos; 

• Dimensionamento da capacidade / quantidade dos principais 

equipamentos ou sistemas, com base nos dados do Balanço de Massas; 

• Lista com os principais equipamentos e suas especificações técnicas; 

• Lista de potências instaladas e estimativa de consumo total de energia 

elétrica; 

• Lista com demais insumos da operação; 

• Atestados de capacidade técnica do fornecedor / integrador do sistema 

para projetos similares no Brasil ou Exterior utilizando resíduos sólidos 

urbanos não segregados na origem (coleta convencional); 

• Atestado de capacidade técnica do proponente de implantação e/ou 

operação de projetos similares no Brasil ou Exterior utilizando resíduos 

sólidos urbanos não segregados na origem (coleta convencional); 

 

OPERAÇÃO: 

• Lista com as premissas operacionais consideradas para cada sistema 

(tratamento mecânico, biológico e valoriação energética do biogás), 

incluindo dados como turnos de operação, horas trabalhadas, 

disponibilidade operacional, major overhaul dos equipamentos, entre 

outros; 

• Histograma de mão de obra operacional e de manutenção dos sistemas; 

• Histograma de veículos e equipamentos alocados na operação dos 

sistemas (veículos utilitários, caminhões, pá-carregadeira, escavadeira, 

empilhadeira, entre outros); 

• Premissas adotadas e cálculos de dimensionamento da mão de obra 

operacional e de manutenção;  
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• Plano de manutenção dos sistemas de tratamento, sistemas de 

infraestrutura e edificações;  

 

RENDIMENTO: 

• Lista com os rendimentos garantidos pelos futuros concessionários, 

agrupadas por tratamento mecânico, tratamento biológico e valorização do 

biogás, e comparação com os requisitos mínimos apresentados no 

Caderno de Encargos; 

• Lista com as premissas de cálculo dos rendimentos; 

• Plano de testes para posta em marcha dos sistemas e comprovação do 

alcance das eficiências de tratamento, segundo critérios estabelecidos no 

Caderno de Encargos. 

 

CRONOGRAMA 

• Cronograma macro com as principais etapas de implantação e entrada em 

operação dos Ecoparques; 

 

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO 

• Organograma da equipe de administração, suporte técnico e gestão do 

contrato, com indicação da equipe própria contratada, serviços 

terceirizados e utilização de backoffice e/ou suporte de outras empresas do 

grupo. 

 

 

2. CRITÉRIOS DE ANÁLISE E PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 

A seguir, encontram-se detalhados os critérios de análise e pontuação das 

propostas técnicas. 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS TÉCNICA E ECONÔMICA 

 

 315 

Tabela 1 – Critérios de Análise e Pontuação das Propostas Técnicas 

 

Id Critério Parâmetro Pontuação 

1 INFRAESTRUTURA   4 

1.1 Memorial descritivo detalhado 

Apresentou? Sim ou Não 

1 
Atende aos requisitos mínimos do Caderno Encargos? Sim 

ou Não 

1.2 Planta de layout básico de implantação Apresentou? Sim ou Não 1 

1.3 Características dos sistemas de infraestrutura Apresentou? Sim ou Não 1 

1.4 Dimensionamento dos itens  Apresentou? Sim ou Não 1 

2 TRATAMENTO MECÂNICO   21 

2.1 Memorial descritivo detalhado Apresentou? Sim ou Não 2 

2.2 Fluxograma básico de processos Apresentou? Sim ou Não 2 

2.3 Planta de layout mecânico Apresentou? Sim ou Não 2 

2.4 Balanço de massas 

Apresentou? Sim ou Não 

3 

Atende aos requisitos mímimos do Caderno de Encargos? 
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2.5 Dimensionamento dos principais equipamentos Apresentou? Sim ou Não 2 

2.6 Lista de equipamentos e especificações Apresentou? Sim ou Não 2 

2.7 Lista de  potências instaladas e consumo de energia Apresentou? Sim ou Não 2 

2.8 
Atestado de capapcitação técnica do fornecedor / integrador 
do sistema 

Apresentou? Sim ou Não 3 

2.9 Atestado de capapcitação técnica do proponente Apresentou? Sim ou Não 3 

3 TRATAMENTO BIOLÓGICO    21 

3.1 Memorial descritivo detalhado Apresentou? Sim ou Não 2 

3.2 Fluxograma básico de processos Apresentou? Sim ou Não 2 

3.3 Planta de layout mecânico Apresentou? Sim ou Não 2 

3.4 Balanço de massas 

Apresentou? Sim ou Não 

3 

Atende aos requisitos mímimos do Caderno de Encargos? 

3.5 Dimensionamento dos principais equipamentos Apresentou? Sim ou Não 2 

3.6 Lista de equipamentos e especificações Apresentou? Sim ou Não 2 

3.7 Lista de  potências instaladas e consumo de energia Apresentou? Sim ou Não 2 

3.8 
Atestado de capapcitação técnica do fornecedor / integrador 
do sistema 

Apresentou? Sim ou Não 3 
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3.9 Atestado de capapcitação técnica do proponente Apresentou? Sim ou Não 3 

4 VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA DO BIOGÁS   21 

4.1 Memorial descritivo detalhado Apresentou? Sim ou Não 2 

4.2 Fluxograma básico de processos Apresentou? Sim ou Não 2 

4.3 Planta de layout mecânico Apresentou? Sim ou Não 2 

4.4 Balanço energético 

Apresentou? Sim ou Não 

3 

Atende aos requisitos mímimos do Caderno de Encargos? 

4.5 Dimensionamento dos principais equipamentos Apresentou? Sim ou Não 2 

4.6 Lista de equipamentos e especificações Apresentou? Sim ou Não 2 

4.7 Lista de  potências instaladas e consumo de energia Apresentou? Sim ou Não 2 

4.8 
Atestado de capapcitação técnica do fornecedor / integrador 
do sistema 

Apresentou? Sim ou Não 3 

4.9 Atestado de capapcitação técnica do proponente Apresentou? Sim ou Não 3 

5 OPERAÇÃO   10 

5.1 Lista com as premissas operacionais Apresentou? Sim ou Não 2 

5.2. Histograma de mão de obra Apresentou? Sim ou Não 2 
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Atende aos requisitos mímimos do Caderno de Encargos? 

5.3 Histograma de veículos e maquinário Apresentou? Sim ou Não 2 

5.4 Lista de premissas adotadas Apresentou? Sim ou Não 2 

5.5 Plano de manutenção Apresentou? Sim ou Não 2 

6 RENDIMENTO   18 

6.1 Eficiência global de recuperação de materiais recicláveis 

Apresentou? Sim ou Não 

3 

Atende aos requisitos mímimos do Caderno de Encargos? 

6.2 Eficiências de recuperação por material 

Apresentou? Sim ou Não 

3 

Atende aos requisitos mímimos do Caderno de Encargos? 

6.3 Rendimento de biogás (Nm3/ton fração orgânica) 

Apresentou? Sim ou Não 

3 

Atende aos requisitos mímimos do Caderno de Encargos? 

6.4 
Eficiência energética (MWe, MWt e/ou Nm3 de biometano 
por ton de fração orgânica) 

Apresentou? Sim ou Não 

3 

Atende aos requisitos mímimos do Caderno de Encargos? 

6.5 Plano de testes e comprovação das eficiências Apresentou? Sim ou Não 3 

6.6 
Geração de rejeitos do tratamento mecânico disponibilizados 
ao GDF com PCI>1.500 Kcal/Kg  

Apresentou? Sim ou Não 3 
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Atende aos requisitos mímimos do Caderno de Encargos? 

7 CRONOGRAMA   3 

7.1 
Cronograma macro de implantação e entrada em operação 
dos Ecoparques, incluindo fase de transição 

Apresentou? Sim ou Não 

3 

Atende aos requisitos mímimos do Caderno de Encargos? 

8 ADMINISTRAÇÃO   2 

8.1 
Organograma da equipe e indicação de serviços 
terceirizados 

Apresentou? Sim ou Não 

2 

Atende aos requisitos mímimos do Caderno de Encargos? 

  TOTAL MÁXIMO 100 
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Serão rejeitados automaticamente os projetos, levantamentos, investigações e 

estudos que não alcançarem o mínimo de 80 pontos na classificação final. 

 
 
 

 

3. REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA 

 
Encontram-se apresentados a seguir os requisitos a serem considerados pelos 

ofertantes para a elaboração da proposta econômica.  

 

• Apresentação da tarifa (R$/ton) a ser aplicada para o cálculo do valor da 

contraprestação pública pelos serviços. Apresentar valor líquido sem 

impostos;  

• Detalhamento da composição dos investimentos de capital (CAPEX) para 

a impantação inicial e manutenção da operação do longo do período do 

contrato (reinvestimentos); 

• Detalhamento da composição dos custos operacionais e de manutenção 

(OPEX) dos sistemas necessários à adequada prestação dos serviços; 

• Detalhamento da composição das receitas operacionais ordinárias, 

envolvendo a contraprestação pública pelos serviços de tratamento de 

resíduos e as outras receitas ordinárias decorrentes da comercialização 

dos materiais e produtos resutantes dos processos de tratamento 

(materiais recicláveis e seus créditos de logística reversa, energia elétrica, 

biometano). Apresentar as premissas de valores e preços de  mercado 

considerados;  

• Indicação da aderência ou não ao modelo de arrendamento garantido das 

unidades de tratamento de enegia elétrica pelo GDF; 

• Premissas e o plano de financiamento; 

• Premissas macroeconômicas consideradas; 

• Cálculo do custo de capital médio ponderado; 

• Demonstrações projetadas de resultado (contas de resutado, contas de 

investimento e capital de giro) não inflacionadas; 

• Projeções de fluxo de caixa livre do projeto; 

• Cálculo dos indicadores de retorno (VPL, TIR descontada, Payback 

descontado do projeto); 

• Seguros e garantias ofertadas. 

 

 

4. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PACOTE ECONÔMICO 

FINANCEIRO 
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Entendemos que para a apresentação do valor da contraprestação pública, as 

diretrizes acima devem ser apresentadas, sob critério de desqualificação.  

 

A avaliação do Pacote Financeiro deverá ser basicamente valor da 

contraprestação pública, sendo que o limite superior é R$158,00/tonelada de 

resíduo de entrada na unidade.  
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Tabela 4.1 – Critério de Avaliação e Pontuação da Proposta Econômica 

 

Id Critério Parâmetro Pontuação 

1 TARIFA   66 

1.1 Tarifa da contraprestação (valor sem impostos) (1) Menor tarifa 66 

2 TAXA DE GERAÇÃO DE REJEITOS   25 

2.1 
Geração de rejeitos do tratamento mecânico disponibilizados 
ao GDF com PCI>1.700 Kcal/Kg (2) 

Menor geração 25 

3 PROPOSTA ECONÔMICA   9 

3.1 
Detalhamento da composição dos investimentos de capital 
(CAPEX)  

Apresentou? Sim ou Não 1 

3.2 
Detalhamento da composição dos custos operacionais e de 
manutenção (OPEX) 

Apresentou? Sim ou Não 1 

3.3 
Detalhamento da composição das receitas operacionais 
ordinárias 

Apresentou? Sim ou Não 1 

3.4 Premissas e o plano de financiamento Apresentou? Sim ou Não 1 

3.5 Premissas macroeconômicas consideradas Apresentou? Sim ou Não 1 

3.6 Cálculo do custo de capital Apresentou? Sim ou Não 1 

3.7 Demonstrações projetadas de resultado  Apresentou? Sim ou Não 1 

3.8 Projeções de fluxo de caixa  Apresentou? Sim ou Não 1 
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3.9 Cálculo dos indicadores de retorno  Apresentou? Sim ou Não 1 

3.10 Seguros e garantias ofertadas Apresentou? Sim ou Não 1 

  TOTAL MÁXIMO 100 
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Nota (1): Forma de cálculo da pontuação da tarifa: 

 

• Menor preço: 66 pontos 

• Desqualificada o ofertante cuja tarifa superar R$158,00 / ton de resíduo 

tratado 

• A partir de incrementos percentuais, reduz-se a nota proporcionalmente 

através da fórmula: 

 

Pontuação por tarifa = 66 x [1 – (preço ofertado – menor preço) / menor 

preço] 

  

Nota (2): forma de cálculo da pontuação da taxa de geração de rejeitos do 

tratamento da UTMB: 

 

• Menor taxa: 25 pontos 

• Desqualificada o ofertante cuja tarifa superar R$158,00 por tonelada de 

de entrada na UTMB; 

• A partir de incrementos percentuais, reduz-se a nota proporcionalmente 

através da fórmula: 

  

Pontuação por taxa geração rejeito = 25 x [1 – (taxa – menor taxa 

apresentada) / menor taxa apresentada] 

 

 

A pontuação final do ofertante será calaculada da seguinte forma: 

 

Pontuação total = 30% x Pontuação da Proposta Técnica + 70% x 

Pontuação da Proposta Econômica.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta o Caderno de Encargos técnicos, operacionais e 

contratuais para a prestação dos serviços de Tratamento Mecânico e Biológico dos 

resíduos domiciliares do Distrito Federal, sendo o mesmo parte integrante do 

Edital de Licitação dos referidos serviços.  

 

O objetivo do Caderno de Encargos é definir o escopo, abrangência e requisitos 

da prestação dos serviços durante o período de concessão definido. 

 

Serão abordados neste documento os seguintes itens: 

 

• Escopo e abrangência do contrato; 

• Prazo e etapas da concessão; 

• Diagnóstico da situação atual dos resíduos e projeções futuras; 

• Especificações das instalações e sistemas de tratamento; 

• Especificações dos serviços prestados; 

• Metas a serem alcançadas; 

• Mão de obra; 

• Modelo tarifário e de cobrança; 

• Administração do contrato e prestação de contas; 

• Plano de investimentos e operação.  
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2. ESCOPO E ABRANGÊNCIA DO CONTRATO 

 

O escopo e abrangência do contrato em questão referem-se à prestação dos 

serviços de tratamento mecânico e biológico dos resíduos sólidos urbanos do 

Distrito Federal, conforme detalhado a seguir. 

 

Para uma compreensão adequada sobre o escopo dos serviços alvo da concessão, 

elaborou-se a EDT (Estrutura de Desdobramento do Projeto) apresentada a seguir 

a qual identifica e delimita os entregáveis de escopo do futuro concessionário 

quanto às suas obrigações contratuais. 

 

1. TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES DO 

DISTRITO FEDERAL 

1.1. IMPLANTAR E COLOCAR EM OPERAÇÃO OS SISTEMAS DE 

TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO 

1.1.1. Obter licenciamento 

1.1.2. Implantar a infraestrutura necessária 

1.1.2.1. Elaborar os projetos de engenharia 

1.1.2.2. Construir a infraestrutura de civil, hidráulica, elétrica 

e iluminação 

1.1.3. Implantar e colocar os sistemas em operação 

1.1.3.1. Projetar, fabricar e transportar os equipamentos até 

a obra 

1.1.3.2. Instalar os equipamentos 

1.1.3.3. Colocar os sistemas em operação 

1.1.4. Gerenciar a implantação do sistema 

1.2. OPERAR OS SISTEMAS E REALIZAR O TRATAMENTO DOS RESÍDUOS 

1.2.1. Realizar a operação dos sistemas 
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1.2.2. Realizar a manutenção dos sistemas 

1.2.3. Realizar os reinvestimentos definidos ao longo do contrato 

1.3. ADMINISTRAR O CONTRATO 

 

Em suma, configuram-se obrigações do futuro concessionário as atividades de 

projeto, suprimentos, construção de infraestrutura dos ECOPARQUES e 

implantação dos sistemas de tratamento, assim como a operação e devida 

manutenção dos sistemas ao longo do contrato com garantia de alcance de metas 

para os serviços. 

 

Com objetivo de garantir a adequada compreensão do escopo e abrangência 

contratual e adequada acurácia por parte dos proponentes na elaboração das 

propostas técnicas e econômicas, apresenta-se a continuação do texto a Tabela 

2.1 a qual descreve os entregáveis da EDT com maior nível de detalhamento. 

 

Considerar como parte integrante do escopo do futuro concessionário a 

construção de 02 (duas) plantas de triagem manual de materiais recicláveis 

a serem operadas por cooperativas, com capacidade nominal de 5,0 

ton/hora. Ficará a cargo do futuro concessionário a elaboração dos projetos, 

licenciamento, construção civil, fornecimento e instalação dos sistemas, até 

o apoio no treinamento das cooperativas e posta em marcha dos sistemas. 

Ficará a cargo do poder concedente a viabilização do(s) terreno(s) adequados 

para a instalação dessas plantas. Ficará a cargo do futuro concessionário a 

obtenção das licenças de operação, elaboração dos projetos, construção da 

infraestrutura interna nos terrenos, fornecimento e montagem dos 

sistemas, ademais do treinamento das cooperativas e posta em marcha dos 

sistemas. 
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Tabela 2.1 – Detalhamento do Escopo e Abrangência do Contrato 

 

EDT Escopo Descrição 

1 TRATAMENTO MECÂNICO E 

BIOLÓGICO DOS RESÍDUOS 

DOMICILIARES DO DISTRITO 

FEDERAL 

Compreende a recuperação, enfardamento, armazenamento temporário 

e comercialização de materiais recicláveis e recuperação, estabilização 

biológica através da biodigestão anaeróbica da fração orgânica 

recuperada, condicionamento, aproveitamento energético e 

comercialização do biogás e maturação, afino e armazenamento 

temporário do digestato, além de todas a infraestrutura necessária e 

tecnologias complementares. 

1.1 IMPLANTAR E COLOCAR EM 

OPERAÇÃO OS SISTEMAS DE 

TRATAMENTO MECÂNICO E 

BIOLÓGICO 

Compreende às atividades para a realização do investimento inicial e 

colocação dos sistemas em operação dos ECOPARQUES Gama, Asa Sul e 

PSUL. Engloba os investimentos os quatro primeiros anos a partir da 

ordem de serviço, conforme cronograma apresentado no capítulo 9 Plano 

de Investimento e Operação.   

1.1.1 Obter licenciamento Compreende às atividades necessárias ao processo de licenciamento 

junto ao(s) órgãos competentes envolvidos no processo, tais como, mas 
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não se restringindo apenas, ao Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) e 

Secretaria de Obras. Consideram-se aqui a elaboração de estudos, 

memoriais descritivos e de cálculo e demais documentos solicitados pelos 

órgãos oficiais licenciadores. 

1.1.2 Implantar a infraestrutura necessária Entende-se como “infraestrutura necessária” itens como acessos, galpões, 

pátios, instalações prediais, balança rodoviária, portarias, laboratórios, 

oficinas e almoxarifados, subestações de energia, redes de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, sistema de combate a incêndios, sistema 

de proteção atmosférica, sistema de exaustão e tratamento de gases e 

demais itens necessários para adequada implantação e operação dos 

tratamentos alvo da concessão, definidos nos projetos elaborados pelo 

futuro concessionário. 

1.1.2.1 Elaborar os projetos de engenharia Compreende à elaboração dos projetos de engenharia civil (implantação, 

terraplenagem, fundações, estruturas, viário e hidráulica) e elétrica 

(alimentação e distribuição de força, iluminação e SPDA) para a 

implantação da infraestrutura dos ECOPARQUES, e os projetos 

eletromecânicos das unidades de tratamento (diagramas de processo, 
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layouts mecânicos, lista e especificação de equipamentos, alimentação e 

comando, estruturas metálicas, entre outros). Inclui levantamentos de 

campo como topografia, sondagens e ensaios geotécnicos. 

1.1.2.2 Construir a infraestrutura de civil, 

hidráulica, elétrica e iluminação e 

outros 

Compreende à realização das obras de civil, envolvendo demolições, 

retirada e destinação de entulhos, obras de terraplenagem, fundações, 

estruturas, cobertura e fachadas das edificações, drenagem pluvial, 

acessos, além dos demais sistemas de infraestrutura como cabines de 

energia, SPDA, exaustão e tratamento de gases, sistema de combate a 

incêndios, abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, entre 

outros. Os itens necessários serão definidos e especificados pelo 

proponente, garantindo a inclusão dos itens mínimos necessários 

definidos neste caderno de encargos.   

1.1.2.3 Implantar e colocar os sistemas em 

operação 

Compreende à realização das entregas visando a construção dos 

ECOPARQUES, instalação dos equipamentos e posta dos sistemas em 

operação. 

1.1.2.3.1 Projetar, fabricar e transportar os 

equipamentos até a obra 

Engloba a elaboração dos projetos e especificação dos equipamentos e 

estruturas metálicas para fabricação (e aquisição). Engloba também todas 
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as atividades de transporte terrestre e marítimo, e processo de 

importação e nacionalização dos equipamentos que porventura tiverem 

origem no exterior, até a sua entrega no local de instalação.  

1.1.2.3.2 Instalar os equipamentos Compreende à estocagem, movimentação e instalação eletromecânica 

dos equipamentos, assim como de suas estruturas metálicas de 

suportação e plataformas de acesso. 

1.1.2.3.3 Colocar os sistemas em operação Etapa de comissionamento e testes de funcionamento dos sistemas, até a 

comprovação do alcance dos requisitos mínimos de performance 

estabelecidos por esse caderno. 

1.1.2.4 Gerenciar a implantação do sistema Engloba as atividades de planejamento e gerenciamento da implantação 

do projeto, de acordo com as melhores práticas recomendadas de gestão 

de projetos, disponibilizando reportes periódicos sobre o desempenho do 

projeto (cronogramas físicos, análises de valor agregado entre outros).  

1.2. OPERAR OS SISTEMAS E REALIZAR O 

TRATAMENTO DOS RESÍDUOS 
- 

1.2.1 Realizar a operação dos sistemas Compreende ao desenvolvimento das atividades de rotina da operação 

dos sistemas, demandadas para o tratamento mecânico e biológico dos 
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resíduos e alcance dos requisitos de desempenho estabelecidos neste 

caderno. Engloba a contratação de mão de obra própria, contratação de 

serviços de terceiros, locação de máquinas e equipamentos, compra de 

materiais e insumos de produção.    

1.2.2 Realizar a manutenção dos sistemas Atividades de manutenção preventiva, preditiva e corretiva necessárias 

para a garantia do adequado funcionamento e desempenho dos sistemas 

de tratamento, e da infraestrutura dos ECOPARQUES. Engloba a 

contratação de mão de obra própria, contratação de serviços de terceiros, 

locação de máquinas e equipamentos, peças de reposição e compra de 

materiais.    

1.2.3 Realizar os reinvestimentos definidos 

e necessários ao longo do contrato 

O projeto deverá prever os reinvestimentos necessários ao longo do 

contrato para o atendimento dos quantitativos de resíduos destinados a 

tratamento, para a substituição de itens no término da sua vida útil e para 

possíveis atualizações tecnológicas definidas pelo concessionário em sua 

proposta para o atendimento de metas de desempenho.   

1.3 ADMNISTRAR O CONTRATO 

 

Compreende às atividades de administração, controle e supervisão das 

atividades técnicas, operacionais e administrativas englobadas pelo 
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contrato, incluindo a apuração dos serviços realizados e emissão de 

relatórios de prestação de contas da prestação dos serviços e indicadores 

de desempenho (previstos no Caderno de Encargos). Abrange as 

atividades internas do concessionário e externas junto aos órgãos de 

controle envolvidos. Engloba a contratação de mão de obra própria, 

contratação de serviços de terceiros, locação de veículos, análises de 

campo e laboratório. Inclui a implementação do plano de comunicação e 

educação ambiental a ser desenvuelto pelo concesionario e aprobado 

pelo contratante.  
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Para complementar as informações acima e auxiliar na compreensão dos limites 

e abrangência do escopo alvo desta concessão, a figura 2.2 apresenta um 

diagrama no qual pode-se visualizar as interfaces de responsabilidades entre o 

concessionário a cargo do tratamento mecânico e biológico dos resíduos e o GDF, 

em especial com relação à entrada e saída dos resíduos nos ECOPARQUES. 
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Figura 2.2 – Delimitação de escopo do projeto 
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3. PRAZO E ETAPAS DO CONTRATO 

 

O prazo do contrato adotado nos estudos de modelagem foi 30 anos, de acordo 

com a Portaria nº 557, de 11/11/2016, do Ministério das Cidades (MCIDADES), 

estabelecido em 35 (trinta e cinco) anos a partir da emissão da Ordem de Serviço. 

 

O contrato de concessão está dividido em duas fases: 

 

Fase 1 – Pré-operacional: compreende ao período que se inicia com a assinatura 

do contrato e finaliza com a emissão da Ordem de Serviço ao concessionário. Com 

duração de 90 dias, esta fase tem por objetivo constituir a equipe a cargo do 

projeto por parte do concessionário, detalhar o planejamento das Fases 2 e 3 do 

contrato e realizar a integração com a equipe e procedimentos de 

acompanhamento do contrato por parte da contratante.   

 

Fase 2 – Investimento Inicial: Compreende ao período de realização do 

investimento para construção dos ECOPARQUES, iniciando-se com a emissão da 

Ordem de Serviço e finalizando com o término da implantação e posta em marcha 

dos três ECOPARQUES Gama, Asa Sul e PSUL. Duração prevista de 46 meses 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. Esta fase irá se sobrepor com 

a Fase 3 de Operação, uma vez que o ECOPARQUE Gama entrará em operação no 

ano 2 (18 meses corridos após a Ordem de Serviço), enquanto dá-se sequência à 

implantação dos demais ECOPARQUES. 

 

Fase 3 – Operação: Compreende à etapa de operação dos sistemas. Se inicia com 

a entrada em operação do primeiro ECOPARQUE a ser implantado (Gama) e se 

desenvolve por todo o período do contrato (32 anos a partir da Ordem de Serviço). 

Sobreposição com a Fase 2 de Investimento Inicial.   
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4. DIAGNÓSTICO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

 

Este capítulo apresenta os dados de geração atual dos resíduos domiciliares a 

serem disponibilizados ao tratamento mecânico e biológico, alvo da concessão, e 

as estimativas de projeções futuras sobre a sua quantidade e qualidade ao longo 

do tempo.  

 

De acordo com o PDGIRS (Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

2017), a geração per capita de resíduos domiciliares do DF é de 0,86 Kg/hab. dia, 

contabilizando 75.000 t/mês.  

 

Impactam na disponibilidade de resíduos o crescimento populacional, cuja 

projeção até 2037 será um acréscimo médio de 1,86% ao ano (PDGIRS, 2017).  

 

Entretanto, de acordo com o Relatório Anual 2020 do SLU (Ampliação da Coleta 

Seletiva e Impactos da Pandemia nos Serviços de Limpeza Urbana, 2021), a 

série histórica entre 2017 e 2020 apresentou uma redução média de -1,75% ao 

ano na coleta dos resíduos domiciliares e comerciais (828.765 em 2017, 800.685 

em 2018, 782.125 em 2019 e 786.122 em 2020).  

 

Outro ponto considerado na evolução da disponibilidade de resíduos é a 

coleta seletiva no DF, que conforme avança em abrangência e eficiência, vai 

retirando materiais recicláveis da coleta convencional, redirecionando-os 

para o sistema exclusivo de recicláveis (cooperativas), não abrangido pelo escopo 

deste projeto. O impacto da coleta seletiva será sentido não apenas em redução 

da massa total, mas principalmente na alteração da composição gravimétrica da 

coleta convencional alvo do projeto, O avanço da coleta seletiva da situação 

atual a patamares mais elevados de eficiência gera um “empobrecimento” 
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dos resíduos do projeto ao longo do tempo (coleta convencional porta a 

porta), verificado pela redução do percentual de materiais recicláveis e 

incremento da fração orgânica.  

 

Ainda de acordo com o Relatório Anual 2020 do SLU, a coleta seletiva em 2020 

totalizou 18.311 ton. Desse total, 10.013 ton foram coletadas no Lote I (área 

correspondente ao transbordo de Sobradinho), 3.286 ton ao Lote II e 5.029 ton ao 

Lote III. Para efeitos de modelagem, e considerando uma abrangência de 100% 

dos serviços, a eficiência média da coleta seletiva no DF corresponde a 

aproximadamente 7,9%. 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 

=  
𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑹𝑫𝑶 𝒙 % 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒊𝒔 𝑹𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝑹𝑫𝑶
 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝟏𝟖. 𝟑𝟏𝟏

𝟕𝟖𝟔. 𝟏𝟐𝟐 𝒙 𝟐𝟗, 𝟒%
= 𝟕, 𝟗% 

 

De acordo com os pontos expostos acima, e procurado adotar uma premissa mais 

realista ao projeto com relação à disponibilidade futura de resíduos ao projeto, 

optou-se por considerar um acréscimo de 1,00% ao ano na disponibilidade de 

resíduos para o tratamento mecânico biológico, acompanhado de uma redução 

de 16% na presença de materiais recicláveis nos resíduos entre os anos 1 e 25 

do projeto decorrente ao aumento de mais de 200% da eficiência da coleta 

seletiva (de 7,9% a 30%). Estima-se que países como Espanha e Portugal, com 

coleta seletiva implementada a mais de duas décadas, alcancem eficiência 

do sistema em torno de 30 a 35%. O gráfico 4.1 apresenta uma estimativa da 

evolução da composição média dos resíduos da coleta convencional ao longo do 

contrato, enquanto o gráfico 4.3 a evolução da composição em massa. A tabela 
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4.3 apresenta a evolução da composição gravimétrica detalhada dos resíduos 

disponibilizados para tratamento. 

Gráfico 4.1 – Evolução estimada da composição média dos resíduos da coleta 

convencional 

 

Matéria orgânica                Recicláveis                Rejeitos 

Notas: composição gravimétrica média por período 

Gráfico 4.2 – Evolução estimada da composição média dos resíduos da coleta 

convencional 

 

Matéria orgânica                Recicláveis                Rejeitos 

Notas: valores médios anuais por período, em toneladas 

48,3% 49,1% 50,3% 51,6% 52,4% 52,4%

29,4% 28,2% 26,6% 24,7% 23,4% 23,4%

22,3% 22,6% 23,1% 23,8% 24,1% 24,1%

Ano 1 a 5 Ano 6 a 10 Ano 11 a 15 Ano 16 a 20 Ano 21 a 25 Ano 26 a 30

338.918 357.347 381.050 407.363 428.807 432.870

199.467 200.731 199.379
198.808

209.274 211.256

162.727 171.252
182.118

194.211
204.435 206.372

Ano 1 a 5 Ano 6 a 10 Ano 11 a 15 Ano 16 a 20 Ano 21 a 25 Ano 26 a 30
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Gráfico 4.3 – Evolução estimada da composição gravimétrica dos resíduos da 

coleta convencional 

Material 
Ano  

1 a 5 

Ano  

6 a 10 

Ano  

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

Matéria orgânica  48,3% 49,1%  50,3%  51,6%  52,4%  52,4%  

  Resíduos alimentares 46,6% 47,4% 48,5% 49,8% 50,6% 50,6% 

  Resíduos de jardim 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

Plásticos 14,4% 13,8% 13,0% 12,0% 11,4% 11,4% 

  PET 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 

  PEAD 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 

  PP 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 

  Plástico filme PE 2,3% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,8% 

  Plástico filme misto 5,7% 5,4% 5,1% 4,8% 4,5% 4,5% 

  Outros plásticos 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 

Papéis 10,8% 10,3% 9,7% 9,0% 8,6% 8,6% 

  Papelão ondulado 4,1% 3,9% 3,7% 3,4% 3,3% 3,3% 

  Papel branco 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 

  Papel misto 2,3% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,8% 

  Tetrapak 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 

  Outros papéis 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 

Metais 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 

  Ferrosos 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 

  Alumínio 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Vidros 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 

Outros resíduos 23,2% 23,5% 24,0% 24,6% 24,9% 24,9% 

  Tecidos, vestuários e calçados 4,5% 4,5% 4,6% 4,8% 4,8% 4,8% 

  Madeiras 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

  Borrachas 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

  Isopor 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 

  Fraldas e absorventes 2,7% 2,8% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 

  Areia, pedras e outros 14,3% 14,6% 14,9% 15,3% 15,6% 15,6% 

Nota: composição do ano 1 conforme dados do PDGIRS, 2016 
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O estudo elaborado pela SLU de redistribuição dos resíduos domiciliares (RDO) da 

coleta convencional entre os transbordos de Sobradinho, PSUL e Asa Sul e o 

Aterro ASB, aponta uma disponibilidade média de 68.000 t/mês de resíduos 

para processamento dentro do novo contrato, distribuídos nas três unidades de 

tratamento da seguinte forma: 18.700 t/m em Gama, 18.700 t/m em Asa Sul e 

18.700 t/m em PSUL, sendo os 11.900 t/m restantes direcionados da coleta 

diretamente ao ASB. 

 

A tabela 4.4 a seguir apresenta a evolução das quantidades médias dos resíduos 

disponibilizadas para tratamento ao longo do contrato, a partir da situação atual. 
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Tabela 4.4 – Evolução da disponibilidade dos resíduos  

 

Descrição 
Ano 

1 a 5 

Ano 

6 a 10  

Ano  

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

Disponibilidade resíduos 

(t/mês) 
57.531 59.846 62.572 65.677 69.383 73.528 

  Gama 19.177 19.949 20.857 21.892 23.128 24.509 

  Asa Sul 19.177 19.949 20.857 21.892 23.128 24.509 

  PSUL 19.177 19.949 20.857 21.892 23.128 24.509 

Nota: valores médios por período de 05 anos, em ton/mês de resíduos domiciliares da coleta convencional 
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Em continuação, calcularam-se os balanços de massa médios por período, com a 

indicação das quantidades processadas, materiais recicláveis recuperados e 

rejeitos gerados. 

 

A eficiência do sistema de tratamento mecânico, definida em termos de 

recuperação das frações específicas de materiais com base na gravimetria dos 

resíduos na entrada, foi definida com base em estudo de mercado realizado 

na etapa inicial do projeto, e definidas como requerimentos de eficiência no 

capítulo 6 Metas de Prestação dos Serviços. O alvo da recuperação através do 

tratamento mecânico são os materiais de maior valor agregado, tais como 

plásticos rígidos e metais. Além disso, a eficiência de recuperação desses materiais 

é significativamente maior em comparação com outras frações (plásticos filmes e 

papéis, por exemplo). 

 

As eficiências de recuperação de recicláveis adotadas foram: 

• PET: 75%; 

• PEAD: 75%; 

• PP: 60%; 

• Plásticos filmes: 0%; 

• Papelão ondulado: 30%; 

• Papéis: 0%; 

• Embalagens longa vida: 75%; 

• Ferro: 90%; 

• Alumínio: 80%. 
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Com relação à separação da fração orgânica incorporada nos resíduos 

domiciliares da coleta convencional, a eficiência recomendada é de 80%, ou 

seja, 80% da fração orgânica presente nos resíduos será separada e destinada à 

etapa de tratamento biológico. Outra premissa de eficiência a ser considerada 

com relação à separação da fração orgânica, diz respeito ao percentual de 

“impurezas” presentes na fração orgânica, como resíduos plásticos, vidros, metais 

entre outros. Segundo recomendações das empresas projetistas e fabricantes 

dos processos de biodigestão, a tecnologia extra-seca, adotada neste 

projeto, tem um limite admissível de impróprios na fração orgânica de até 

15% (em massa). 

 

A tabela 4.5 apresenta um resumo do balanço de massa do tratamento 

mecânico consolidado para as operações de Gama, PSUL e Asa Sul e a tabela 4.6 

o detalhamento dos materiais recuperados. 

 

Tabela 4.5 – Evolução do balanço de massa consolidado do tratamento 

mecânico  

 

Descrição 
Ano 

1 a 5 

Ano 

6 a 10 

Ano 

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

1. Entrada RDO 506.425 718.156 750.865 788.120 832.594 850.500 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Saída recicláveis 33.934 46.221 45.463 44.271 44.430 45.386 

 6,7% 6,4% 6,1% 5,6% 5,3% 5,3% 

3. Saída finos orgânicos 

(p/ biodigestão) 

221.276 317.616 337.845 361.515 386.656 394.970 

43,7% 44,2% 45,0% 45,9% 46,4% 46,4% 

4. Destinação rejeitos 

(WtE ou aterro) 
251.214 354.320 367.558 381.705 401.508 410.142 

Poder calorífico estimado (Kcal/Kg) 2.147 2.097 2.023 1.924 1.880 1.880 

 49,6% 49,3% 49,0% 48,4% 48,2% 48,2% 
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Nota: balanço médio anual por período, valores em ton/ano e percentuais sobre a massa total de 

entrada 

 

Tabela 4.6 – Evolução da recuperação de materiais recicláveis no tratamento 

mecânico  

 

Descrição 
Ano 

1 a 5 

Ano 

6 a 10 

Ano 

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

1. Entrada RDO 517.777 718.156 750.865 788.120 832.594 850.500 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2. Saída de recicláveis 34.695 46.221 45.463 44.271 44.430 45.386 

 6,7% 6,4% 6,1% 5,6% 5,3% 5,3% 

2.1. Plásticos 16.604 22.120 21.757 21.186 21.263 21.720 

 3,2% 3,1% 2,9% 2,7% 2,6% 2,6% 

2.1.1. PET  6.796 9.054 8.905 8.672 8.703 8.890 

 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 

2.1.2. PEAD 5.980 7.967 7.836 7.631 7.658 7.823 

 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 

2.1.3. PP 3.827 5.099 5.015 4.884 4.901 5.007 

 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 

2.2. Papéis 11.588 15.438 15.184 14.786 14.840 15.159 

 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 

2.2.1. Papelão 6.384 8.505 8.366 8.146 8.176 8.352 

 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 

2.2.2. EVL (tetrapak) 5.204 6.932 6.819 6.640 6.664 6.807 

 1,0% 1,0% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 

2.3. Metais 6.503 8.664 8.522 8.298 8.328 8.507 

 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 

2.3.1. Ferro 4.474 5.960 5.862 5.708 5.729 5.852 

 0,9% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7% 

2.3.2. Alumínio 2.030 2.704 2.660 2.590 2.599 2.655 

 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 
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Nota: balanço médio anual por período, valores em ton/ano e percentuais sobre a massa total de 

entrada 

 

A quantidade média de resíduos tratados de 517.777 ton/ano no primeiro 

quinquênio (Ano 1 a 5) é significativamente inferior ao período subsequente 

(718.156 ton/ano) em função da implantação e posta em marcha escalonada 

dos Ecoparques, estando prevista a entrada em operação de Gama no ano 1 

(abril/2024), Asa Sul no ano 2 (abril/2025) e PSUL no ano 3 (abril/2026).  

 

Pode-se observar o incremento da quantidade total de resíduos 

disponibilizados ao tratamento mecânico, e consequentemente o acréscimo 

das saídas de finos orgânicos para biodigestão e demais rejeitos para 

destinação final (projeto de tratamento térmico WtE ou aterro). 

 

Em decorrência da alteração da composição dos resíduos ao longo do tempo 

(retirada de materiais recicláveis pela coleta seletiva), observa-se a redução 

gradual da quantidade de materiais recicláveis recuperados e no poder 

calorífico dos rejeitos destinados a destinação final ou ao tratamento 

térmico. 

 

A etapa de tratamento mecânico consegue recuperar entre 5,3% a 6,7% da 

massa total de entrada em materiais recicláveis como plásticos, papelão e 

metais, que serão vendidos ao mercado e reinseridos na cadeia produtiva. Entre 

43,7 e 46,4% da massa total compreende a fração de orgânicos recuperada e 

destinada à etapa de tratamento biológico. 

Ficará, entretanto aberto aos proponentes privados a estruturação de separação 

de recicláveis mais ampla de forma a separar itens outros, uma vez que seja viável 
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sua comercialização. Os dados apresentados são, portanto, os mínimos a serem 

exigidos. 

 

As entradas do tratamento biológico compreendem às saídas de rejeitos 

orgânicos do balanço de massas do tratamento mecânico, linha 3. A tabela 4.7 

apresenta o balanço de massa consolidado para a etapa de tratamento 

biológico. 

 

As principais premissas de eficiência consideradas no balanço de massas do 

processo de biodigestão e geração de energia são detalhadas a seguir. Esses 

valores farão parte das metas de prestação dos serviços apresentadas no 

capítulo 6 deste documento. 

 

• Taxa de degradação de sólidos voláteis (SV): 50%; 

• Concentração de metano no biogás: 55%; 

• Perda de água no biogás: 101,7 g/m3; 

• Rendimento do biogás: 850 m3/tSVdeg; 

• Fator de capacidade de biodigestão: 95%; 

• Eficiência geração CHP: 40%; 

• Fator de capacidade do CHP: 95%. 

 

Considera-se também como premissa a aplicação dos compostos orgânicos 

gerados na sua totalidade (cerca 7.000 t/m), sendo 50% através de doação e 

outros 50% de venda subsidiada. Fica o concessionário livre e incentivado a 

realizar outras formas de tratamento para valorização dos rejeitos da 

biodigestão. 
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Tabela 4.7 – Evolução do balanço de massa consolidado do tratamento 

biológico  

 

Descrição 
Ano 

1 a 5 

Ano 

6 a 10 

Ano 

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

Entrada fração orgânica (t/a) 226.237 317.616 337.845 361.515 386.656 394.971 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Saída composto (t/a) 76.881 108.160 117.598 128.692 140.270 143.990 

 34,0% 34,1% 34,8% 35,6% 36,3% 36,5% 

Redução massa 

(perda H2O e volatilização) 
129.513 182.440 192.749 203.422 217.455 221.423 

 57,2% 57,4% 57,1% 56,3% 56,2% 56,1% 

Destinação rejeitos 

(WtE ou aterro) (t/a) 
19.843 27.015 27.498 29.401 28.931 29.558 

Poder calorífico estimado 

(Kcal/Kg) 
928 915 895 871 855 856 

 8,8% 8,5% 8,1% 8,1% 7,5% 7,5% 

Geração de biogás 

(Nm3 x ano) 
26.419.890 37.190.285 39.706.556 42.666.896 45.746.291 46.730.102 

Rendimento (Nm3/t) 117 117 118 118 118 118 

Geração energia elétrica 

(MW.h x ano) 
52.299 73.620 78.601 84.461 90.557 92.504 

Potência total instalada (MW) 6,6 9,3 9,9 10,7 11,5 11,7 

Potência média instalada por 

Ecoparque (MW) 
2,2 3,1 3,3 3,6 3,8 3,9 

Nota: balanço médio anuais por período  

 

 

As figuras 4.8 e 4.9 apresentam um resumo dos inputs e outputs do projeto em 

termos de massa e energia e respectivo fluxo de processo (tratamentos 

mecânico e biológico). O balanço de massa considera o envio dos rejeitos a 

uma etapa final de tratamento térmico antes da disposição em aterro, 
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atualmente em análise pela SEPE através de edital de chamamento 

publicado em 09/02/2021. 

 

Os processos de tratamento mecânico e biológico são capazes de 

proporcionar uma redução de 46,6% (ano 5) e até 48,3% (ano 30) da massa 

destinada a aterro (em comparação com a massa total de entrada no 

sistema). Caso os rejeitos sejam destinados a uma etapa de tratamento 

térmico (incineração) para aproveitamento energético antes da destinação 

a aterro, a redução total pode chegar a até 87%.  
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Figura 3.9.1 – Balanço de massa anual consolidado e fluxo dos resíduos até a destinação final (média Ano 1 a 5) 
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Figura 3.9.2 – Balanço de massa anual consolidado e fluxo dos resíduos até a destinação final (média Ano 26 a 30) 
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5. ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES E SISTEMAS DE TRATAMENTO 

 

Este capítulo apresenta as especificações mínimas requeridas para as instalações 

de infraestrutura e sistemas de tratamento a serem instalados nos ECOPARQUES. 

As especificações a seguir aplicam-se igualmente para todos os três ECOPARQUES. 

 

As figuras 5.1 a 5.4 apresentam a localização e layout das áreas de instalação dos 

ECOPARQUES, a saber: 

 

• ECOPARQUE GAMA:  

o Latitude 15°59'58.6"S e longitude 48°03'45.4"W; 

o Área disponível 86.500 m2; 

• ECOPARQUE ASA SUL: 

o Latitude 15°50'27.3"S e longitude 47°54'40.4"W; 

o Área disponível 133.500 m2; 

• ECOPARQUE PSUL: 

o Latitude 15°50'45.19"S e longitude 48° 8'4.16"W; 

o Área disponível 106.500 m2. 
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Figura 5.1 – Localização dos ECOPARQUES 
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Figura 5.2 – Localização ECOPARQUE GAMA 
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Figura 5.3 – Localização ECOPARQUE ASA SUL 
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Figura 5.4 – Localização ECOPARQUE PSUL 
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Infraestrutura mínima: 

• Portaria 24 horas com sistema de câmeras (CFTV) nas áreas operacionais e 

demais internas do ECOPARQUE; 

• Balança rodoviária, capacidade 85 ton, com sistema de controle de 

pesagem e emissão de relatórios; 

• Vestiários, sanitários e refeitório (dimensionados para quantidade de 

funcionários); 

• Auditório para no mínimo 20 pessoas com recursos audiovisuais para a 

exibição de vídeos e realização de palestras; 

• Plataforma metálica para visitação do sistema de tratamento mecânico, 

proporcionando visão panorâmica dos processos e circulação de visitantes 

com segurança e sem interferir na operação;  

• Galpão industrial para instalação da planta de tratamento mecânico, com 

fechamento lateral e sistema de exaustão e tratamento de gases (para 

abatimento de odores); 

• Área de recebimento de resíduos com capacidade para estocar no mínimo 

1.000 ton (ou 2.300 m3); 

• Galpão industrial para instalação da planta de tratamento biológico, com 

fechamento lateral e sistema de exaustão e tratamento de gases (para 

abatimento de odores); 

• Galpão de estocagem e condicionamento de materiais reciclados; 

• Galpão de estocagem de composto com capacidade de no mínimo 1.600 

ton (ou 2.500 m3); 

• Sala de operação com sistema supervisório de controle dos sistemas, capaz 

de capturar e armazenar dados de processo em um banco de dados; 

• Subestação de energia para conexão do sistema de geração de energia 

elétrica à rede local da distribuidora. Sistema de medição e proteção 
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seguindo os padrões da distribuidora. Transformação de baixa tensão 

(380V) para média ou alta (13,8kV ou 34,5kV) e para potência de 4,0 MWe.h; 

• Sistema de aproveitamento de águas de chuva; 

• Sistema de combate a incêndios aprovado pelo Corpo de Bombeiros e com 

AVCB válido; 

• Áreas de circulação (pátios, pisos industriais e acessos internos) 

dimensionados para tráfego pesado compatível com a operação; 

• Observar as normas NBR-ABNT aplicáveis aos projetos, construção, 

operação e manutenção dos itens de infraestrutura.  

 

Sistema de tratamento mecânico: 

• Capacidade mínima de 60 ton/hora (ano 1) e 70 ton/hora (ano 30); 

• Operação: 02 turnos por dia, 25 dias por mês e disponibilidade operacional 

mínima de 90% (4.320 horas/ano);  

• Sistema de funcionamento contínuo, com processos automatizados e 

controlados através de CLP (Controle Lógico Programável), com alarmes e 

dispositivos de segurança operacional; 

• Plataformas metálicas de acesso aos equipamentos, proporcionando 

condições adequadas e seguras aos trabalhadores durante as atividades de 

operação, monitoramento e manutenção dos sistemas;  

 

Sistema de tratamento biológico: 

• Capacidade mínima de 350 ton/dia; 

• Operação: 

o Alimentação dos módulos de digestão: 01 turno por dia, 25 dias por 

mês e disponibilidade operacional de 90% (2.160 horas/ano); 

o Metanização e purificação do biogás: 03 turnos por dia, 07 dias por 

semana e disponibilidade operacional de 90% (7.880 horas/ano); 
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o Baias de compostagem e afino do composto: 01 turno por dia, 25 

dias por mês e disponibilidade operacional de 90% (2.160 

horas/ano); 

• Sistema de metanização e purificação de biogás e geração de energia com 

funcionamento contínuo, com processos automatizados e controlados 

através de CLP (Controle Lógico Programável), com alarmes e dispositivos 

de segurança operacional compatíveis com as rotas tecnológicas e 

processos definidos pelo futuro concessionário; 

 

Geração de energia elétrica: 

• Potência mínima instalada por ECOPARQUE: 3,0 MWe.h (ano 1) e 4,0 MWe.h 

(ano 30); 

• Operação: 03 turnos por dia, 07 dias por semana e disponibilidade 

operacional de 90% (7.880 horas/ano); 

• Sistema de geradores de funcionamento contínuo, com processos 

automatizados e controlados através de CLP (Controle Lógico Programável), 

com alarmes e dispositivos de segurança operacional. 
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6. ESPECIFICAÇÕES E METAS DE DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 

A seguir estão especificados os serviços alvo da concessão a serem prestados pela 

concessionária ao GDF. As especificações abaixo correspondem a cada um dos 

três ECOPARQUES Gama, Asa Sul e PSUL, objetos da concessão. 

 

Tratamento mecânico: 

• Descrição: separação e triagem mecânica / manual para recuperação de 

materiais recicláveis tais como plásticos, papéis, embalagens longa vida, 

metais e outros que o concessionário avaliar viável técnica e 

economicamente; 

• Tipo de resíduos processados: 

o Resíduo domiciliar (RDO) da coleta convencional; 

o Possibilidade de recebimento de resíduos da coleta privada de 

grandes geradores (comércio e serviços);  

• Quantidade média de resíduo processado por ECOPARQUE (variação 

possível de ±10%):  

o Ano 2 a 5: 230.123 ton/ano; 

o Ano 6 a 10: 239.385 ton/ano; 

o Ano 11 a 15: 250.288 ton/ano; 

o Ano 16 a 20: 262.707 ton/ano; 

o Ano 21 a 25: 277.531 ton/ano; 

o Ano 26 a 30: 283.500 ton/ano; 

• Rendimento mínimo de recuperação (em peso, sobre a massa total de 

entrada):  

o Ano 2 a 5: 6,7%; 

o Ano 6 a 10: 6,4%; 

o Ano 11 a 15: 6,1%; 
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o Ano 16 a 20: 5,6%; 

o Ano 21 a 25: 5,3%; 

o Ano 26 a 30: 5,3%; 

• Rendimento mínimo requerido por material (em peso, sobre a gravimetria 

de entrada): 

o PET: 75%;   

o PEAD: 75%; 

o PP: 60%; 

o Papelão: 30%; 

o Embalagem longa vida: 75%; 

o Embalagens de ferro: 90%; 

o Embalagens de alumínio: 80%; 

• Contaminantes na sucata recuperada (em peso, sobre a saída de material): 

<6%; 

• Separação de “fração orgânica” e envio ao tratamento biológico (em peso, 

sobre a gravimetria de entrada): >80%; 

• Contaminantes na fração orgânica (em peso, presença de outros materiais 

como resíduos de plásticos, papéis, metais, vidros, pedras e outros): <12% 

em peso; peso 

• Realizar análises mensais da composição gravimétrica dos resíduos na 

entrada do tratamento mecânico e dos rejeitos do tratamento mecânico 

disponibilizado ao GDF; 

 

Tratamento biológico: 

• Quantidades processadas de rejeitos por ECOPARQUE (variação possível 

±10%):  

o Ano 2 a 5: 100.550 ton/ano; 

o Ano 6 a 10: 105.872 ton/ano; 
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o Ano 11 a 15: 112.615 ton/ano; 

o Ano 16 a 20: 120.516 ton/ano; 

o Ano 21 a 25: 128.885 ton/ano; 

o Ano 26 a 30: 131.657 ton/ano; 

• Rendimento da produção de biogás: 117 Nm3/ton de fração orgânica na 

entrada da planta de tratamento biológico; 

• Caso escolhida a rota tecnológica de geração de energia elétrica a partir do 

biogás: 

o Recuperação energética (geração de energia elétrica pela entrada de 

fração orgânica no tratamento biológico): >1,98 KW.h/ton; 

o Premissas consideradas: 

▪ Metano no biogás: 55%; 

▪ Poder calorífico do metano: 9,97 Kw.h/m3; 

▪ Eficiência energética dos grupos geradores: >40%. 

• Caso escolhida a rota de produção de biometano a partir do biogás: 

o Recuperação energética (geração de biometano pela entrada de 

fração orgânica no tratamento biológico): 56,73 Nm3/ton; 

o Premissas consideradas: 

▪ Metano no biogás: 55%; 

▪ Concentração do biometano: >90% (resolução ANP nº 685 de 

29/06/2017); 

▪ Eficiência energética dos grupos geradores: >40%. 

• Produção de composto orgânico (em peso, sobre a entrada de fração 

orgânica na planta de tratamento biológico): <34%; 

• Contaminantes no composto final (em peso, sobre a saída de composto): 

<1,4%;  

• Especificação do composto: observar parâmetros limites estabelecidos na 

Resolução CONAM nº 1 de 15/12/2009;. 
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• Especificação do biometano: observar parâmetros limites estabelecidos na 

Resolução ANP nº 685 de 29/06/2017; 

• Realizar análises mensais da composição gravimétrica da fração orgânica 

na entrada do tratamento biológico (fração separada pelo tratamento 

mecânico), dos rejeitos do afino do composto e do próprio composto 

orgânico final. 
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7. MÃO DE OBRA 

 

Ficará a cargo do futuro concessionário a contratação da mão de obra operacional 

e administrativa necessária à bom desempenho da prestação dos serviços, 

conforme especificações e premissas definidas neste caderno. 

 

A futura concessionária deverá observar ao longo de todo o período do contrato 

o disposto com relação a salários e benefícios e outras questões definidos nas 

convenções coletivas do Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (SELUR), 

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e 

Conservação e Limpeza Urbana (SIEMACO) e Sindicato dos Trabalhadores 

Rodoviários e Setor Diferenciado de São Paulo (S.T.E.R.I.I.I.S.P).  

 

Todo o planejamento e gestão da mão de obra, seja ela direta ou através de 

terceirização, deverá atender à legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, além 

das normas reguladoras do Ministério do Trabalho aplicáveis ao objeto da 

prestação dos serviços alvo da concessão, aplicando e cumprindo todas as 

normas e instruções sobre Medicina e Segurança do Trabalho pertinentes. 

 

Deverão ser disponibilizados aos seus funcionários diretos e terceiros envolvidos 

na prestação de serviços os equipamentos de proteção individual e coletiva 

necessários com a devida certificação de aprovação de uso (CA), juntamente com 

o treinamento adequado quanto à sua utilização e manutenção. Caberá ainda ao 

concessionário proporcionar a todos os funcionários e terceiros envolvidos na 

prestação dos serviços os treinamentos e capacitação necessários ao adequado e 

seguro desempenho das suas atividades. 
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Ficará a cargo da concessionária a implementação das rotinas periódicas de 

exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, mudança de 

função e demissional de acordo com Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional da empresa (PCMSO). Deverá também cumprir as medidas previstas 

no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) visando estabelecer 

medidas de eliminação, redução e/ou controle dos riscos laborais em prol da 

preservação da integridade física e mental dos trabalhadores. Todo o 

planejamento anual e acompanhamento da implementação das ações definidas 

no PPRA, com o estabelecimento de metas, temas prioritários e cronograma de 

implantação deverão ser reportados anualmente ao GDF. 

 

Com relação ao acesso aos ECOPARQUES, só poderão adentrar às áreas 

operacionais para a realização de suas funções os funcionários e terceiros 

devidamente documentados (exames, fichas de registro, certificados de 

treinamento e outros), orientados, supervisionados e portando os uniformes 

completos, crachás de identificação e EPIs (e EPCs) necessários de acordo com a 

função que desempenham na prestação dos serviços. Mais uma vez, a 

concessionária será responsável pela capacitação técnica, treinamento e 

atualização de todos os seus colaborados, sejam eles funcionários contratados ou 

terceiros. 

 

Mesmo estando a cargo do concessionário a definição e dimensionamento da 

mão de obra necessária, entende o GDF necessário que se observem e atendam 

os seguintes requerimentos mínimos a serem observados. A determinação e 

cumprimento dos requisitos mínimos para a alocação de mão de obra e assim 

como para demais itens de escopo definidos neste caderno não exclui do futuro 

concessionário a responsabilidade exclusiva e intransferível pela prestação dos 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ CADERNO DE ENCARGOS 

 368 

serviços alvo deste Edital. Os requisitos mínimos de mão de obra a serem 

observados são: 

 

• Equipe de gestão e apoio: 

o Gerente / Diretor de contrato: profissional de nível superior com 

experiência comprovada na gestão de contratos, o qual responderá 

formalmente pelo mesmo perante o GDF; 

o Gerente / coordenador de recursos humanos com formação e 

experiência comprovada na gestão e desenvolvimento de pessoas e 

departamento de pessoal; 

o Gerente / coordenador administrativo e financeiro com formação e 

experiência comprovada em administração de empresas e contratos; 

o Engenheiro (civil, mecânico, eletricista, ambiental ou outro) com 

formação e experiência comprovada na operação e manutenção de 

sistemas industriais e/ou tratamento de resíduos;  

o Técnico de segurança do trabalho por ECOPARQUE; 

• Equipe de operação e manutenção: 

o Operadores de máquinas com carregadeiras, escavadeiras, 

empilhadeiras ou outros deverão ter treinamento de capacitação 

válido na operação do maquinário em questão; 

o Priorizar a contratação de catadores de materiais recicláveis para 

compor seus quadros de mão de obra operacional (e outra) sempre 

que possível.  
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8. REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Este capítulo trata da forma de remuneração do futuro concessionário, especifica 

as receitas ordinárias e extraordinárias previstas no contrato e a forma de 

apuração. 

 

8.1. Definição das Receitas Ordinárias 

 

Receitas ordinárias são aquelas receitas regulares, com previsão contratual e cujo 

objetivo é a remuneração adequada do futuro concessionário pela prestação dos 

serviços objeto deste processo de licitação, garantindo assim o devido equilíbrio 

econômico e financeiro da operação. São elas: 

 

• Contraprestação pública: compreende os pagamentos realizados pelo 

GDF em favor do futuro concessionário pela devida prestação dos serviços 

de tratamento mecânico e biológico dos resíduos; 

• Venda de materiais recicláveis: compreende os ingressos financeiros 

decorrentes da comercialização dos materiais recuperados no tratamento. 

Entende-se como “materiais recicláveis” as sucatas pós consumo separadas 

e classificadas no processo de tratamento mecânico, tais como plásticos, 

papéis, papelão, embalagens longa vida, metais, vidros e outros que o 

futuro concessionário julgar que sua recuperação e comercialização seja 

viável, a partir dos pontos de vista tecnológico, operacional, de mercado e 

financeiro. O capítulo 6 de Especificações e Metas de Desempenho da 

Prestação dos Serviços deste caderno apresenta os rendimentos e 

especificações mínimos requeridos pelo contratante da operação quanto à 

recuperação de materiais recicláveis. Caberá ao futuro concessionário 

definir quais materiais a recuperar, tecnologias, formas de 
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operacionalização, preços e gestão comercial, sempre com vistas ao 

adequado equilíbrio econômico e financeiro da operação, e sempre em 

observância às especificações, metas e demais requisitos estabelecidos 

contratualmente. Lembrando que o futuro concessionário deverá observar 

os requisitos de especificação de qualidade mínima dos rejeitos do 

tratamento mecânico e biológico disponibilizados ao contratante (poder 

calorífico inferior maior que 1.700 Kcal/Kg). Poderá o futuro concessionário, 

se assim julgar viável e benéfico ao projeto, decidir sobre a industrialização 

de parte ou da totalidade dos materiais recicláveis, como por exemplo a 

implementação de processos de moagem e lavagem de plásticos e 

produção de flakes (PET, PE e/ou PP). Na hipótese de industrialização dos 

materiais recicláveis pelo futuro concessionário em instalações externas 

aos ECOPARQUES pertencentes ou não ao mesmo grupo econômico do 

concessionário poderão ser realizadas, desde que haja a possibilidade de 

rastreio dos materiais ao longo dessa operação e a reversão econômica em 

prol da remuneração do concessionário e manutenção do equilíbrio 

econômico e financeiro do contrato. O contratante, em busca de gerar 

benefícios às associações e cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis devidamente estabelecidas no DF, permitirá ao futuro 

concessionário relacionar-se comercialmente com tais atores de forma a 

proporcionar melhores condições comerciais e retorno financeiro a eles, e 

se assim o desejarem. Será permitido ao concessionário adquirir das 

associações e cooperativas materiais recicláveis para a revenda, sempre 

com o critério de benefício econômico para estes atores menos favorecidas 

na cadeia de reciclagem. As receitas auferidas pelo concessionário por meio 

da relação com as associações e cooperativas de catadores será 

considerada como receita ordinária operacional;    
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• Venda de certificados de reciclagem: compreende aos ingressos 

decorrentes da venda dos créditos de logística reversa de embalagens 

gerados pela operação do tratamento (recuperação de materiais 

recicláveis). Assim como no caso da venda dos recicláveis, ficará a critério 

do futuro concessionário a gestão comercial dessa operação; 

• Geração de energia elétrica: uma das formas de valorização econômica 

do biogás gerado pelo tratamento biológico da fração orgânica dos 

resíduos compreende à geração de energia elétrica (e térmica). Caso o 

futuro concessionário escolha por esta rota tecnológica, cada ECOPARQUE 

terá uma planta de geração de energia de 3,0 até 4,0 MWe.h. As receitas ao 

futuro concessionário decorrerão do arrendamento destas unidades 

através do modelo de Geração Distribuída (GD). Para tanto, cada 

ECOPARQUE deverá possuir um CNPJ distinto para adequado 

enquadramento às regras do modelo GD. De acordo com o que consta no 

Edital, o contratante garantirá pelo período contratual o arrendamento 

destas unidades de geração de energia ao valor anual de R$425,00 por 

MWe.h gerado (valor referente ao ano 1 do contrato, corrigido conforme os 

indexadores definidos no Edital). O arrendamento será realizado por 

períodos de 05 (cinco) anos, podendo ou não ser renovado por igual 

período a critério do concessionário. Ficará facultado ao futuro 

concessionário a decisão sobre aderir ou não ao arrendamento ao 

contratante das unidades (total ou parcial) no momento da formalização de 

sua oferta. Ficará a critério do futuro concessionário a decisão pelo 

autoconsumo de parte da energia elétrica consumida como forma de 

valorização do biogás gerado, devendo estar destacado em sua oferta a 

quantidade de MWe.h destinadas ao autoconsumo e as destinadas ao 

arrendamento das unidades; 
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• Venda de biometano: outra forma permitida no Edital de valorização do 

biogás gerado no tratamento mecânico e reversão de receitas à operação 

é através da produção e venda de biometano no mercado. Ficará a cargo 

do futuro concessionário tal decisão, incluindo a forma de comercialização, 

preços e gestão comercial. Deverão ser levados em conta, na decisão, 

critérios estratégicos, risco e principalmente de viabilidade econômica e 

financeira do contrato. 

 

 

8.2. Receitas Extraordinárias ou Acessórias 

 

Receitas extraordinárias ou acessórias são todas aquelas receitas não regulares, 

de caráter extraordinário e que não sejam parte integrante das receitas 

ordinárias, consideradas na composição da remuneração do concessionário e no 

equilíbrio econômico e financeiro da operação (vide item 8.1 anterior). 

 

As receitas extraordinárias poderão vir a compor a remuneração do futuro 

concessionário, mediante a aplicação dos critérios de partilha previstos no Edital 

(65% caberão ao concessionário e 35% ao contratante).  

 

Um exemplo de receita extraordinária é a possível venda futura de créditos de 

carbono. O mecanismo de créditos de carbono, previsto no antigo protocolo de 

Kyoto, entrará novamente em pauta e será discutido na próxima conferência da 

ONU sobre mudanças climáticas (COP-26).  

 

No Brasil, encontra-se em análise na Câmara dos Deputados uma proposta de lei 

(PL 528/21) que estabelece a criação do Sistema Brasileiro de Comércio de 

Emissões (SBCE), que na prática regularia o mercado nacional de créditos de 
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carbono. Desta forma, apesar das perspectivas favoráveis no sentido de retomada 

de um mercado formal de carbono no Brasil e no mundo, esta questão ainda é 

incerta.  

 

Entretanto, no cenário da retomada da comercialização de créditos de carbono 

como instrumento para a redução e alcance das metas de emissão, sendo a 

operação dos ECOPARQUES objeto desta licitação um projeto elegível. Sendo 

assim, uma futura comercialização de certificados de redução de carbono é 

considerada como receita extraordinária, distribuída entre concessionário e 

contratante de acordo com os critérios de partilha estabelecidos no Edital.  

Ficarão a cargo do concessionário as despesas com o processo de certificação e 

comercialização dos créditos. Ainda com relação ao tema, esta redução objeto da 

comercialização dos créditos será considerada pelo GDF em seus inventários 

futuros de geração de gases de efeito estufa e no cumprimento de futuras metas 

assumidas. 

 

 

8.3. Apuração da Remuneração 

 

Conforme já citado, a remuneração do futuro concessionário pela prestação dos 

serviços ocorrerá através da apuração mensal das receitas ordinárias previstas no 

Edital e descritas no item 8.1 neste documento: 

 

• Contraprestação pública:  

o Fórmula de cálculo: a apuração do valor da Contraprestação Pública 

pela Prestação dos Serviços (CPP) de tratamento será realizada 

considerando a quantidade de resíduos da coleta convencional 

destinada pelo GDF para tratamento nos ECOPARQUES (em 
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toneladas) e a Tarifa Base (TB) de tratamento contratada (em 

R$/tonelada): 

𝑪𝑷𝑷 = 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕 𝑹𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐 𝒏𝒐𝒔 𝑬𝑪𝑶𝑷𝑨𝑹𝑸𝑼𝑬𝑺 𝒙 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒇𝒂 𝑩𝒂𝒔𝒆   

o Periodicidade de apuração: mensal; 

o Indicadores de desempenho: o futuro concessionário terá seu 

desempenho avaliado mensalmente ao longo do contrato, cujos 

resultados serão consolidados ao final de cada ano com a emissão 

do Fator de Avaliação, com base numa série de Indicadores de 

Desempenho estabelecidos no Edital. O Fator de Avaliação do ano 

corrente irá compor a fórmula de reajuste anual da tarifa para o ano 

subsequente, da seguinte maneira: 

▪ Até 90% da nota máxima: FA = 1,00; 

▪ Entre 80% e 89,99% da nota máxima: FA = 0,975; 

▪ Entre 70% e 79,99% da nota máxima: FA = 0,950; 

▪ Abaixo de 69,99% da nota máxima: FA = 0,900;  

o A aplicação de Fator de Desempenho ocorrerá a partir do 2º ano de 

operação de cada ECOPARQUE;   

o A tabela 8.3.1 apresenta os aspectos, itens e forma de avaliação de 

desempenho dos serviços; 

o Correção da tarifa por variação da geração: 

▪ Parte dos valores investimentos dos ECOPARQUES e custos 

fixos de operação e manutenção dos sistemas de tratamento 

foram dimensionados com base nas premissas de evolução de 

geração de resíduos do DF, conforme apresentado no capítulo 

3 Diagnóstico e Projeções Futuras deste documento. Variações 

nas quantidades de resíduos disponibilizadas para tratamento 

impactam diretamente na totalidade das receitas ordinárias 

da operação; 
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▪ Considera-se que variações menores ou iguais a ±10% nos 

valores médios previstos de geração poderão ser absorvidos 

pela operação, sem prejuízos ao equilíbrio econômico e 

financeiro do projeto. No caso variações superiores ao limite 

inferior de -10% acima estabelecido no ano “i”, será 

considerado no reajuste adicional da tarifa do ano “i+1” pelo 

Índice de Correção da Geração (ICGer), visando a recompor 

perdas do projeto. Já no caso de variações acima do limite 

superior de +10%, ficará o futuro concessionário desobrigado 

do tratamento desta quantidade adicional no próprio ano 

corrente, sendo tal geração adicional direcionada pelo GDF 

diretamente ao aterro. Entretanto, caso haja capacidade 

operacional nos ECOPARQUES e interesse por parte do 

concessionário, o tratamento das quantidades adicionais 

poderá ser realizado pelo concessionário sem necessidade de 

reajuste na tarifa; 

▪ Fórmula de cálculo do Índice de Correção da Geração de 

resíduos (ICGer): 

𝑰𝑪𝑮𝒆𝒓 =
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕 𝑹𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕 𝑹𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝑻𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝑹𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐
  

   

o Incidência de fator de correção da tarifa por variação da gravimetria:  

▪ A composição gravimétrica dos resíduos da coleta 

convencional destinados a tratamento é uma das premissas 

estabelecidas no Edital desta licitação. A composição inicial 

dos resíduos toma como base os dados do PDGIRS (Plano 

Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos, 2014) e a 

evolução da qualidade resulta de um cálculo estimativa do 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ CADERNO DE ENCARGOS 

 376 

impacto do avanço da coleta seletiva no DF, gerando por 

consequência uma redução da quantidade de materiais 

recicláveis na coleta convencional. O cálculo da Tarifa Base 

para tratamento mecânico e biológico realizado pelos 

ofertantes e pelo futuro concessionário foi realizado com base 

nesses dados informados no Edital. Sendo assim, variações na 

composição gravimétrica dos resíduos, para mais ou para 

menos (em termos de percentual de recicláveis e orgânicos) 

impacta na quantidade real de materiais recuperados e biogás 

gerado, com relação direta em tais receitas ordinárias 

essenciais para o equilíbrio econômico e financeiro do projeto. 

Desta forma, o acompanhamento da evolução da composição 

gravimétrica dos resíduos será acompanhado ao longo do 

contrato, e suas variações inseridas no cálculo do reajuste da 

tarifa de tratamento, procurando manter o equilíbrio 

inicialmente planejado. Deve-se ressaltar que não compõe tal 

índice de correção de variação da gravimetria variações de 

valores de mercado dos produtos, apenas a variação na 

composição dos resíduos enviados a tratamento; 

▪ O acompanhamento das variações na composição 

gravimétrica dos resíduos se concentrará nas frações de 

materiais de maior valor agregado e que compõe mais de 80% 

das respectivas receitas ordinárias (venda de recicláveis, 

certificados de reciclagem e valorização do biogás). Sendo 

assim, serão acompanhadas as variações da fração de 

Plásticos Rígidos PET, PEAD e PP e do total de Matéria Orgânica 

(restos de alimentos e restos de podas); 
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▪ Serão contabilizadas variações acima de ±10% nos valores 

médios previstos; 

▪ Fórmula de cálculo do Índice de Correção da Gravimetria 

(ICGrav): 

𝑰𝑪𝑮𝒓𝒂𝒗 = 𝟎, 𝟑𝟑 𝒙 
%𝑷𝑬𝑻 𝑷𝑬𝑨𝑫 𝑷𝑷 𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐

%𝑷𝑬𝑻 𝑷𝑬𝑨𝑫 𝑷𝑷 𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐

+ 𝟎, 𝟏𝟕 𝒙 
%𝑴𝒂𝒕 𝑶𝒓𝒈â𝒏𝒊𝒄𝒂 𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐

%𝑴𝒂𝒕 𝑶𝒓𝒈â𝒏𝒊𝒄𝒂 𝑽𝒆𝒓𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐
  

 

o Reajuste anual da tarifa de tratamento será realizado com base 

numa cesta de índices prevista na minuta contratual, além do Índice 

de Desempenho do concessionário no ano anterior (ID). O Índice de 

Reajuste será calculado conforme a fórmula: 

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝑹𝒆𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒆 = 𝟎, 𝟐𝟎 𝒙 
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝟎
+ 𝟎, 𝟎𝟗 𝒙 

𝑳𝑬𝑸𝒊

𝑳𝑬𝑸𝟎
+ 𝟎, 𝟏𝟓 𝒙 

𝑴𝑬𝑸𝒊

𝑴𝑬𝑸𝟎
+

𝟎, 𝟎𝟕 𝒙 
𝑶𝑫𝒊

𝑶𝑫𝟎
 +𝟎, 𝟒𝟗 𝒙 

𝑺𝑬𝒊

𝑺𝑬𝟎
 

  Sendo, 

MOi = índice do INPC (IBGE), para reajuste da mão-de-obra, relativo 

ao 2º mês anterior ao mês de reajuste contratual; 

MO0 = índice do INPC (IBGE), para reajuste da mão-de-obra, relativo 

ao 2º mês anterior ao mês de apresentação da proposta; 

LEQi = índice do IPA-OG-Veículos Automotores (FGV), para reajuste 

de equipamentos, relativo ao 2º mês anterior ao mês de reajuste 

contratual; 

LEQ0 = índice do IPA-OG-Veículos Automotores (FGV), para reajuste 

de equipamentos, relativo ao 2º mês anterior ao mês de 

apresentação da proposta; 
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MEQi = índice IGP-M (FGV), para reajuste de peças de reposição e 

serviços de manutenção, relativo ao 2º mês anterior ao mês de 

reajuste contratual; 

MEQ0 = índice IGP-M (FGV), para reajuste de peças de reposição e 

serviços de manutenção, relativo ao 2º mês anterior ao mês de 

apresentação da proposta; 

ODi = preço do óleo diesel (ANP), para reajuste de combustível, custo 

pneumático e lubrificação, relativo ao 2º mês anterior ao mês de 

reajuste contratual; 

OD0 = preço do óleo diesel (ANP), para reajuste de combustível, custo 

pneumático e lubrificação, relativo ao 2º mês anterior ao mês de 

apresentação da proposta; 

SEi = número índice do IPCA (IBGE), para reajuste de serviços e 

demais itens, relativo ao 2º mês anterior ao mês de reajuste 

contratual; 

SE0 = número índice do IPCA (IBGE), para reajuste de serviços e 

demais itens, relativo ao 2º mês anterior ao mês de apresentação da 

proposta; 

 

o A Tarifa Reajustada será calculada pela fórmula: 

Tarifa Reajustada = TB x [(IR x FA x ICGer x ICGrav) + 1] 

Sendo, 

TB = Tarifa Base; 

IR = Índice Reajuste; 

FA = Fator de Avaliação;  

ICGer = Índice de Correção da Geração 

ICGrav = Índice de Correção da Gravimetria; 
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• Venda materiais recicláveis: 

o Gestão comercial sob responsabilidade e risco do futuro 

concessionário, conforme matriz de risco apresentada no Edital; 

o Reporte das vendas dos materiais através da contabilização das 

notas fiscais de venda emitidas nos períodos; 

• Venda de Certificados de Reciclagem: 

o Idem à venda de materiais recicláveis. Gestão comercial sob 

responsabilidade e risco do futuro concessionário, conforme matriz 

de risco apresentada no Edital; 

o Reporte das vendas através da contabilização das notas fiscais de 

venda emitidas; 

• Arrendamento das Unidades de Geração de Energia: 

o Caso o futuro concessionário opte por aderir à cláusula de garantia 

de arrendamento das unidades pelo GDF: 

▪ Definição do Valor Base do arrendamento através da fórmula:  

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝑴𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒐

=
𝑮𝒆𝒓𝒂çã𝒐 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝑴𝑾. 𝒉 𝒙 𝑹$𝟒𝟐𝟓, 𝟎𝟎

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒆𝒔𝒆𝒔 𝒅𝒐 𝑷𝒆𝒓ó𝒊𝒅𝒐
 

▪ Fator de Desempenho (FD) para correção do valor de 

arrendamento a ser pago, calculado pela fórmula: 

𝑭𝑫 =
𝑮𝒆𝒓𝒂çã𝒐 𝑴𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝑷𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝑴𝑾. 𝒉

𝑮𝒆𝒓𝒂çã𝒐 𝑴𝒆𝒏𝒔𝒂𝒍 𝑬𝒇𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑴𝑾. 𝒉
 

▪ Apuração do arrendamento mensal a ser pago: 

Valor = Valor Mensal Previsto x FD 

o Caso o futuro concessionário opte por negociar o arrendamento da 

planta das plantas de geração de energia (total ou parcialmente): 

▪ Idem à venda de materiais recicláveis. Gestão comercial sob 

responsabilidade e risco do futuro concessionário, conforme 

matriz de risco apresentada no Edital; 
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▪ Reporte das vendas através da contabilização das notas fiscais 

de venda emitidas; 

• Venda de biometano: 

o Idem à venda de materiais recicláveis. Gestão comercial sob 

responsabilidade e risco do futuro concessionário, conforme 

matriz de risco apresentada no Edital; 

o Reporte das vendas através da contabilização das notas fiscais de 

venda emitidas. 
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Tabela 8.3.1 – Avaliação de Desempenho do Tratamento 

 

ESCOPO ASPECTO AVALIADO ITENS AVALIADOS OBJETIVO FÓRMULA DE CÁLCULO UNID 

TRATAMENTO 

MECÂNICO 

Capacidade 
Quantidade de resíduos 

processados 

Avaliar a capacidade do sistema 

de processar a quantidade de 

resíduos prevista 

Massa total resíduos enviada 

pelo GDF 

ton/ano 

ton/mês 

Eficiência 

Recuperação global da 

planta 

Avaliar a eficiência global dos 

processos do sistema de 

tratamento 

Massa materiais recicláveis 

recuperada sobre massa total 

entrada 

% massa 

total 

entrada 

Eficiência por tipo de 

material 

Avaliar as eficiências dos 

processos por tipo de material 

Massa fração específica 

recuperada sobre sua massa 

de entrada 

% 

gravimetria 

entrada 

Contaminantes na sucata 

recuperada 

Avaliar as eficiências dos 

processos por tipo de material 

Massa impróprios sobre massa 

total do fardo 

% peso 

fardo 

Separação da fração 

orgânica 

Avaliar a eficiência do processo 

de separação da fração orgânica 

Massa fração orgânica 

recuperada sobre massa 

matéria orgânica de entrada 

% 

gravimetria 

entrada 

Contaminantes na fração 

orgãnica recuperada 

Avaliar a eficiência do processo 

de separação da fração orgânica 

Massa impróprios sobre massa 

total fração orgânica 

% fração 

orgânica 

recuperada 

TRATAMENTO 

BIOLÓGICO 
Capacidade 

Quantidade de resíduos 

processados 

Massa total fração orgânica 

processada 
ton/ano 
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Avaliar a capacidade do sistema 

de processar a quantidade de 

resíduos prevista 

ton/mês 

Eficiência 

Rendimento geração 

biogás 

Avaliar a eficiência do processo 

de metanização 

Volume biogás gerado por 

fração orgânica processada 
Nm3/ton 

Recuperação energética 
Avaliar a eficiência do processo 

de geração de energia elétrica 

Energia elétrica gerada por 

fração orgânica processada 
KWe.h/ton 

Recuperação energética 

Avaliar a eficiência do processo 

de metanização e purificação do 

biogás 

Volume biometano gerado por 

fração orgânica processada 
Nm3/ton 

Especificação do 

biometano 

Avaliar a eficiência do processo 

de purificação do biogás 

Resolução ANP nº 685 de 

29/06/2017 
- 

Especificação do 

composto orgânico 

Avaliar a eficiência do processo 

de compostagem e afino 

Resolução CONAM nº 1 de 

15/12/2009 
- 
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9. ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

Prestação de contas 

Emissão de relatórios de desempenho (entradas, material recuperado, saídas) 

Gravimetrias da entrada e das saídas 

Medição dos serviços 

Plano de comunicação 

Ações de educação ambiental 

ECOPARQUES abertos à visitação 

Comunicação 

 

9.1. Administração do Contrato e Prestação de Contas 

 

Caberá ao futuro concessionário a boa administração do contrato e gestão interna 

englobando os aspectos administrativos, financeiros, técnicos, operacionais e de 

recursos físicos e humanos. Para tanto, deverá ser criada e mantida ao longo de 

todo o contrato uma estrutura administrativa e de gestão. Fica a cargo do futuro 

concessionário a decisão sobre a contratação de serviços terceirizados para a 

realização de partes (não integralmente) do escopo de atividades administrativas, 

assim como a utilização de estrutura existente em empresas do grupo no suporte 

e desenvolvimento de atividades. Observar os requisitos mínimos de mão de obra 

descritos no capítulo 7 deste caderno. 

 

Dentre as atividades administrativas e de gestão abrangidas neste item de escopo, 

deverão ser observadas (mas não se restando a esta lista): 

 

• Direção comercial do contrato; 

• Prestação de contas ao GDF e verificação independente; 
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• Rotinas administrativas de medição e cobrança, compras, contas a pagar, 

contas a receber; 

• Contabilidade, auditoria e emissão de balanços e relatórios de resultados; 

• Assessoria jurídica;  

• Gestão de recursos humanos, capacitação, treinamento; 

• Departamento de pessoal; 

• Medicina e segurança do trabalho; 

• Engenharia e produção; 

• Manutenção dos ativos de equipamentos; 

• Monitoramento performance dos sistemas; 

• Monitoramento da qualidade dos resíduos tratados, dos materiais 

produzidos e rejeitos; 

• Monitoramento ambiental; 

• Comunicação e educação ambiental. 

 

 

9.2. Plano de Comunicação e Educação Ambiental 

 

Fará parte do escopo de prestação dos serviços do futuro concessionário a 

elaboração e implementação de um Plano de Comunicação e Educação Ambiental 

(PCEA). 

 

Objetivo a ser alcançado através da implementação do PCEA é desenvolver ações 

de conscientização e educação ambiental junto aos usuários do sistema de 

tratamento de resíduos.  
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Como estratégia, as ações do PCEA deverão alcançar os usuários do sistema e 

moradores das áreas de atendimento do sistema, além dos estudantes da rede 

primária e secundária.  

 

As ações a serem planejadas deverão abranger a divulgação do projeto e seus 

resultados alcançados, visando proporcionar ao público-alvo uma compreensão 

integrada entre as ações de desenvolvimento sustentável com o dia a dia e 

qualidade de vida local, motivando a comunidade local a aderir a práticas 

sustentáveis e engajamento socioambiental.   

Executar ações em conjunto com a comunidade do entorno visando um melhor 

entendimento e mudanças sobre as questões socioambientais, fomentando 

práticas e atitudes sustentáveis na região. 

 

Dentre as possíveis ações a serem elencadas no PCEA, encontram-se: 

 

• Revisar / atualizar anualmente o Plano de Comunicação e Educação 

Ambiental; 

• Produzir e distribuir materiais de informações e resultados do projeto; 

• Organizar visitas guiadas aos ECOPARQUES; 

• Ministrar palestras e cursos de Gestão de Resíduos e Educação 

Ambiental de curta duração para professores e alunos da rede de ensino 

médio. 

 

O Plano de Comunicação e Educação Ambiental será realizado durante todo o 

período do contrato. 
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10. PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERAÇÃO 

 

Este capítulo trata da realização dos investimentos e entrada em operação dos 

ECOPARQUES. 

 

O edital de concessão considera a contratação de um lote único, ou seja, os três 

ECOPARQUES de um mesmo operador. Desta forma, definiu-se um cronograma 

mínimo desejado de escalonamento dos investimentos e entrada em operação 

dos ECOPARQUES. A tabela 10.1 apresenta os principais eventos, atividades e 

datas requeridas de entrega a serem cumpridos pelo futuro concessionário. A 

figura 10.2 apresenta o cronograma em formato de gráfico de Gantt para melhor 

visualização do escalonamento das atividades.   

 

Considerando a previsão de emissão da ordem de serviço até 30/09/2022, o 

primeiro evento é a entrada em operação do ECOPARQUE Gama até 29/02/2024, 

ou seja, em até 18 meses aproximadamente da ordem de serviço. O segundo 

evento é a entrada em operação do ECOPARQUE Asa Sul até 28/02/2025 e o 

terceiro a entrada em operação do ECOPARQUE PSUL até 27/02/2026. O 

cronograma de investimento se desenvolverá durante 3,5 anos 

aproximadamente, com a partida de um ECOPARQUE por ano, a partir de 

29/02/2024. A operação dos ECOPARQUES se desenvolverá durante o prazo de 30 

anos a partir da partida do ECOPARQUE Gama de 29/02/2024 a 05/10/2051. A 

operação do ECOPARQUE Asa Sul de desenvolverá por 29 anos, de 28/02/2025 até 

05/10/2051 e o ECOPARQUE PSUL por 28 anos, de 27/02/2026 até 05/10/2051.  

 

O prazo total do contrato será de 31,5 anos, desde a ordem de serviço em 

30/09/2022 até 05/10/2051. 
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Tabela 10.1 – Cronograma de macro de investimento e operação 

 

ID Evento Prazo 

(anos) 

Início 

Previsto 

Término 

Previsto 

1 TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO DOS RESÍDUOS 31,5 Set/22 Out/51 

1.1 Emissão da Ordem de Compra (INÍCIO) 0 Set/22 Set/22 

1.2 IMPLANTAR E COLOCAR EM OPERAÇÃO OS SISTEMAS DE 

TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO 

3,5 Set/22 Fev/26 

1.2.1    Gama 1,5 Set/22 Fev/24 

12.2    Asa Sul 1,5 Set/23 Fev/25 

1.2.3    PSUL 1,5 Set/24 Fev/26 

1.3 OPERAR OS SISTEMAS E REALIZAR O TRATAMENTO DOS RESÍDUOS 30 Mar/24 Out/51 

1.3.1    Gama 30 Mar/24 Out/51 

1.3.2    Asa Sul 29 Mar/25 Out/51 

1.3.3    PSUL 28 Mar/26 Out/51 
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Figura 10.2 – Cronograma de macro de investimento e operação 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente Plano de Negócios Referencial apresenta as premissas, dados e informações considerados 

e utilizados na modelagem da concessão dos serviços públicos de tratamento mecânico e biológico de 

resíduos domiciliares da coleta convencional de Brasília, precedida da instalação de 3 (três) unidades 

de tratamento mecânico biológicos (UTMB), também conhecidas como Ecoparques. 

O conteúdo do Plano de Negócios Referencial, bem como as demais informações, estudos, 

pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados, 

relacionados à prestação dos serviços e da concessão disponibilizados pelo Poder Concedente, 

foram elaborados, realizados e obtidos para fins exclusivos de precificação da concessão, não 

apresentando, perante as licitantes, qualquer caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto 

de vista da responsabilidade do Poder Concedente em face das licitantes ou da futura 

concessionária.  

Para definição da rota tecnológica, os estudos técnicos de engenharia consideraram objetivos 

elencados na PNRS, dentre eles, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Esse Plano de 

Negócios Referencial também demonstra como foram previstos a arrecadação de receitas, os 

investimentos, reajustes, dentre outras peculiaridades da concessão.  

As licitantes são integralmente responsáveis pela análise da legislação aplicável à licitação e à 

concessão, e de todas as informações, dados, instruções, condições, quadros, estudos e 

projetos relacionados aos serviços e à concessão, bem como pelo exame da condição atual 

relativa aos serviços, cabendo-lhes, ainda, realizar seus próprios estudos e estimativas para 

participar da licitação, escolher as alternativas técnicas que entender mais adequadas para a 

prestação dos serviços e elaborar suas propostas econômica e técnica, não podendo alegar 

eventuais não concretizações das premissas e estimativas aqui contidas como base para 

pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.  

A despeito das informações constantes nesse Plano de Negócios Referencial, é de exclusiva 

responsabilidade dos licitantes a coleta de dados e o desenvolvimento de estudos próprios 
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para o atendimento das obrigações constantes do edital, contrato e seus anexos, com a 

finalidade de subsidiar a elaboração das respectivas propostas econômica e técnica e a 

participação de cada interessado na licitação.  

Importante destacar que, independentemente das alternativas técnicas adotadas por cada 

licitante, as obrigações previstas no contrato deverão ser cumpridas integralmente pela 

concessionária.  

 

2. PREMISSAS GERAIS  

 
O projeto ora em comento tem por objeto a delegação, mediante concessão administrativa, 

de empresa apta à prestação dos serviços, que compreendem as seguintes atividades: (i) 

prestação de serviços públicos de triagem, para fins de reciclagem, e de tratamento mecânico 

e biológico de resíduos sólidos urbanos da coleta convencional de Brasília, precedida da 

instalação de 3 (três) Unidades de Tratamento Mecânico Biológico (UTMB), quais sejam, 

UTMB Asa Sul, UTMB Gama e UTMB PSul, também conhecidas como Ecoparques, nas 

localidades de Asa Sul, Gama e PSul; e (ii) o desenvolvimento, bem como a execução de 

programa de informação e educação ambiental, com vistas a conscientizar a população acerca 

dos temas relativos à coleta e ao tratamento de resíduos sólidos urbanos com a instalação de 

área específica de visitação e treinamento.  

 

Foi selecionado pelo Poder Concedente o cenário que se demonstrou mais vantajoso para o 

Distrito Federal, considerando nesta análise, também, os ganhos ambiental e social da rota 

tecnológica e atendimento dos planos setoriais que versam sobre o tema.  

 

Diante disso, foi considerado como premissa um horizonte de 30 (trinta) anos de concessão, 

a contar a partir da assinatura do contrato.  

 

A partir dos dados dos Censos e estimativas populacionais realizados pelo IBGE, foram 

calculadas projeções populacionais futuras para 30 anos (horizonte de projeto), cujo 
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comparativo entre os cálculos de coeficiente de correlação de cada metodologia, resultou na 

adoção do método da projeção aritmética.  

 

De acordo com o PDGIRS (Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

2017), a geração per capita de resíduos domiciliares do DF é de 0,86 Kg/hab. dia, 

contabilizando 75.000 t/mês. 

 

Impactam na disponibilidade de resíduos o crescimento populacional, cuja 

projeção até 2037 será um acréscimo médio de 1,86% ao ano (PDGIRS, 2017).  

 

Entretanto, de acordo com o Relatório Anual 2020 do SLU (Ampliação da Coleta 

Seletiva e Impactos da Pandemia nos Serviços de Limpeza Urbana, 2021), a 

série histórica entre 2017 e 2020 apresentou uma redução média de -1,75% ao 

ano na coleta dos resíduos domiciliares e comerciais (828.765 em 2017, 800.685 

em 2018, 782.125 em 2019 e 786.122 em 2020). A redução na geração per capita 

de resíduos é uma tendência mundial, decorrente de políticas públicas 

direcionadas a esta finalidade. 

 

Outro ponto considerado na evolução da disponibilidade de resíduos é a 

coleta seletiva no DF, que conforme avança em abrangência e eficiência, vai 

retirando materiais recicláveis da coleta convencional, redirecionando-os 

para o sistema exclusivo de recicláveis (cooperativas), não abrangido pelo escopo 

deste projeto. O impacto da coleta seletiva será sentido não apenas em redução 

da massa total, mas principalmente na alteração da composição gravimétrica da 

coleta convencional alvo do projeto, O avanço da coleta seletiva da situação 

atual a patamares mais elevados de eficiência gera um “empobrecimento” 

dos resíduos do projeto ao longo do tempo (coleta convencional porta a 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL 

 394 

porta), verificado pela redução do percentual de materiais recicláveis e 

incremento da fração orgânica.  

 

Ainda de acordo com o Relatório Anual 2020 do SLU, a coleta seletiva em 2020 

totalizou 18.311 ton. Desse total, 10.013 ton foram coletadas no Lote I (área 

correspondente ao transbordo de Sobradinho), 3.286 ton ao Lote II e 5.029 ton ao 

Lote III. Para efeitos de modelagem, e considerando uma abrangência de 100% 

dos serviços, a eficiência média da coleta seletiva no DF corresponde a 

aproximadamente 7,9%. 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 

=  
𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑹𝑫𝑶 𝒙 % 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒊𝒔 𝑹𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝑹𝑫𝑶
 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊ê𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑪𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 =  
𝟏𝟖. 𝟑𝟏𝟏

𝟕𝟖𝟔. 𝟏𝟐𝟐 𝒙 𝟐𝟗, 𝟒%
= 𝟕, 𝟗% 

 

De acordo com os pontos expostos acima, e procurado adotar uma premissa mais 

realista ao projeto com relação à disponibilidade futura de resíduos ao projeto, 

optou-se por considerar um acréscimo de 1,00% ao ano na disponibilidade de 

resíduos para o tratamento mecânico biológico, acompanhado de uma redução 

de 16% na presença de materiais recicláveis nos resíduos entre os anos 1 e 25 

do projeto decorrente ao aumento de mais de 200% da eficiência da coleta 

seletiva (de 7,9% a 30%). Estima-se que países como Espanha e Portugal, com 

coleta seletiva implementada a mais de duas décadas, alcancem eficiência 

do sistema em torno de 30 a 35%. O gráfico 4.1 apresenta uma estimativa da 

evolução da composição média dos resíduos da coleta convencional ao longo do 

contrato, enquanto o gráfico 4.3 a evolução da composição em massa. A tabela 

4.3 apresenta a evolução da composição gravimétrica detalhada dos resíduos 

disponibilizados para tratamento. 
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Gráfico 4.1 – Evolução estimada da composição média dos resíduos da coleta 

convencional 

 

Matéria orgânica                Recicláveis                Rejeitos 

Notas: composição gravimétrica média por período 

 

Gráfico 4.2 – Evolução estimada da composição média dos resíduos da coleta 

convencional 

 

Matéria orgânica                Recicláveis                Rejeitos 

Notas: valores médios anuais por período, em toneladas 

48,3% 49,1% 50,3% 51,6% 52,4% 52,4%

29,4% 28,2% 26,6% 24,7% 23,4% 23,4%

22,3% 22,6% 23,1% 23,8% 24,1% 24,1%

Ano 1 a 5 Ano 6 a 10 Ano 11 a 15 Ano 16 a 20 Ano 21 a 25 Ano 26 a 30

338.918 357.347 381.050 407.363 428.807 432.870

199.467 200.731 199.379
198.808

209.274 211.256

162.727 171.252
182.118

194.211
204.435 206.372

Ano 1 a 5 Ano 6 a 10 Ano 11 a 15 Ano 16 a 20 Ano 21 a 25 Ano 26 a 30
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Gráfico 4.3 – Evolução estimada da composição gravimétrica dos resíduos da 

coleta convencional 

Material 
Ano  

1 a 5 

Ano  

6 a 10 

Ano  

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

Matéria orgânica  48,3% 49,1%  50,3%  51,6%  52,4%  52,4%  

  Resíduos alimentares 46,6% 47,4% 48,5% 49,8% 50,6% 50,6% 

  Resíduos de jardim 1,7% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 

Plásticos 14,4% 13,8% 13,0% 12,0% 11,4% 11,4% 

  PET 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 

  PEAD 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 

  PP 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 

  Plástico filme PE 2,3% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,8% 

  Plástico filme misto 5,7% 5,4% 5,1% 4,8% 4,5% 4,5% 

  Outros plásticos 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 

Papéis 10,8% 10,3% 9,7% 9,0% 8,6% 8,6% 

  Papelão ondulado 4,1% 3,9% 3,7% 3,4% 3,3% 3,3% 

  Papel branco 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 

  Papel misto 2,3% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,8% 

  Tetrapak 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 

  Outros papéis 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 

Metais 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 

  Ferrosos 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 

  Alumínio 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 

Vidros 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 

Outros resíduos 23,2% 23,5% 24,0% 24,6% 24,9% 24,9% 

  Tecidos, vestuários e calçados 4,5% 4,5% 4,6% 4,8% 4,8% 4,8% 

  Madeiras 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

  Borrachas 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

  Isopor 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 

  Fraldas e absorventes 2,7% 2,8% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 

  Areia, pedras e outros 14,3% 14,6% 14,9% 15,3% 15,6% 15,6% 

Nota: composição do ano 1 conforme dados do PDGIRS, 2016 
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O estudo elaborado pela SLU de redistribuição dos resíduos domiciliares (RDO) da 

coleta convencional entre os transbordos de Sobradinho, PSUL e Asa Sul e o 

Aterro ASB, aponta uma disponibilidade média de 68.000 t/mês de resíduos 

para processamento dentro do novo contrato, distribuídos nas três unidades de 

tratamento da seguinte forma: 18.700 t/m em Gama, 18.700 t/m em Asa Sul e 

18.700 t/m em PSUL, sendo os 11.900 t/m restantes direcionados da coleta 

diretamente ao ASB. 

 

A tabela 4.4 a seguir apresenta a evolução das quantidades médias dos resíduos 

disponibilizadas para tratamento ao longo do contrato, a partir da situação atual. 

 

Tabela 4.4 – Evolução da disponibilidade dos resíduos  

 

Descrição 
Ano 

1 a 5 

Ano 

6 a 10  

Ano  

11 a 15 

Ano 

16 a 20 

Ano 

21 a 25 

Ano 

26 a 30 

Disponibilidade 

resíduos (t/mês) 
57.531 59.846 62.572 65.677 69.383 73.528 

  Gama 19.177 19.949 20.857 21.892 23.128 24.509 

  Asa Sul 19.177 19.949 20.857 21.892 23.128 24.509 

  PSUL 19.177 19.949 20.857 21.892 23.128 24.509 

Nota: valores médios por período de 05 anos, em ton/mês de resíduos domiciliares da coleta 

convencional 

 

Em continuação, calcularam-se os balanços de massa médios por período, com a 

indicação das quantidades processadas, materiais recicláveis recuperados e 

rejeitos gerados. 
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3. PREMISSAS DE ENGENHARIA  

3.1 Premissas dos serviços de tratamento dos resíduos sólidos urbanos são:  

• Prestação de serviços de tratamento mecânico e biológico de resíduos domiciliares da 

coleta convencional de Brasília; 

• Modelo concessão de serviços públicos; 

• Prazo de 30 anos; 

• Lote único; 

3.2 Descrição do Projeto: 

• 03 plantas de tratamento mecânico e biológico: Gama, Asa Sul e PSUL; 

• Tratamento mecânico: 

o Triagem mecanizada; 

o Recuperação de recicláveis; 

o Separação da fração orgânica; 

• Tratamento biológico: 

o  Biodigestão anaeróbia extrasseca (tecnologia seca em batelada sequencial); 

o Geração de energia elétrica a partir do biogás. Cabe salientar que o ofertante 

poderá propor outras rotas para o aproveitamento energético do biogás, 

como, por exemplo, biometano e CO2. ; 

o Utilização da energia térmica para aquecimento do sistema de metanização; 

o Compostagem aeróbia com membranas semipermeáveis para 

maturação/secagem do digestato sólido; 

• Retirada dos rejeitos a cargo do GDF (transporte e envio ao ASB / Tratamento Térmico) 

– até 53% da entrada da unidade e com PCI>1.700kcal/kg. Para material com PCI < 

1.700kcal/kg, retirada dos rejeitos a cargo do GDF mediante pagamento de taxa de 

R$120,00/t. Para excedente aos 53% de entrada, retirada do material a cargo do GDF 

mediante pagamento de taxa de R$ 150,00; 

• Retirada do composto a cargo do GDF (até 34% da fração orgânica (biodegradável) de 

entrada e com cumprimento da qualidade exigida pela Resolução CONAM nº 1, de 15 
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de dezembro de 2009. Para excedente aos 34% de entrada, retirada do material a 

cargo do GDF mediante pagamento de taxa de R$ 150,00; 

Operação: 

• 02 turnos, 25 d/mês; 

• Efetivo de 300 pessoas; 

• Capacidade de cada sistema: 65 (ano 5) a 75 (ano 30) t/h 

• Rendimento: 

o Tratamento mecânico: 

▪ Quantidade total RSU processada: 690.370 t/a (ano 5) a 

850.500 t/a (ano 30); 

▪ Recuperação de materiais recicláveis: 46.260 t/a (ano 5) a 

45.386 t/a (ano 30) (6,7% e 5,3% da massa total de entrada); 

▪ Saída de rejeitos: 342.460 t/a (ano 1) a 410.142 t/a (ano 30) com 

PCI>1700 Kcal/Kg; 

o Tratamento biológico:  

▪ Quantidade total fração orgânica tratada: 301.648 t/a (ano 5) a 

394.970 t/a (ano 30); 

▪ Geração de energia elétrica: 69.732 MW (ano 5) a 92.504 MW 

(ano 30), o que corresponde a 3,0 MWh (ano 5) a 3,9 MWh de 

potência instalada; 

▪ Produção de composto: 102.508 t/a (ano 5) a 143.990 t/a (ano 

30); 

▪ Saída de rejeitos: 26.457 t/a (ano 1) a 29.557 t/a (ano 30) com 

PCI<1700 Kcal/Kg; 

o Balanço de massa: redução de 47% a 48% na destinação final de 

rejeitos; 
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4. PREMISSAS MACROECONÔMICAS E FINANCEIRAS 

 

As premissas macroeconômicas e financeiras utilizadas no estudo, cuja base é julho/21, são 

apresentadas a seguir: 

• Cambio: Dólar R$5,25, e Dólar/Euro=1,19; 

• IPCA ao longo do projeto: 3,50 aa; 

• TLP: IPCA + 3,03% aa; 

• Produto Interno Bruto (PIB): 3,5%; 

• Taxa de Livre Risco: 6,92% (Tesouro IPCA + 3,42 para 2035); 

• Prêmio Risco Brasil: 2,82% (EMBI + Risco Brasil 282 pontos). 

 

5. PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS 

5.1 CAPEX  

O investimento inicial total estimado para implantação do tratamento mecânico e biológico 

nas três unidades de R$ 698.914.367,00, sendo R$ 231.323.554,00 para Gama, 

R$ 233.337.515,00 para Asa Sul e R$234.253.298,00 para PSUL, conforme será apresentado 

na Tabela 1.2.1. A Tabela 1.2.2, a seguir, apresenta uma distribuição desses valores por 

processo. 

Considerou-se a realização de reinvestimentos para atualização tecnológica dos sistemas de 

tratamento mecânico, biológico e geração de energia elétrica no valor total de 

R$ 119.462.746,00, uma média de R$39.820.915,00 em cada unidade, conforme será 

apresentado na Tabela 1.2.3. 

Para o tratamento mecânico, foi previsto um reinvestimento nos processos de separação ótica 

e substituição dos “rasga sacos” (equipamento mais solicitado em termos de desgaste) entre 

os anos 10 e 15 de operação. Ambos os equipamentos são da etapa de tratamento mecânico. 

Esse montante de reinvestimento é estimado por unidade em torno de R$5.500.000,00.  

Com relação aos sistemas geradores de energia, de acordo com recomendações dos 

fabricantes, considerou-se a substituição dos grupos geradores a cada 60.000 horas de 
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funcionamento, resultando num valor de reinvestimento total por unidade de 

R$34.320.915,00, sendo: 

• Gama: R$11.440.305,00 no ano 9, R$11.440.305,00 no ano 16 e mais R$11.440.305,00 

no ano 24; 

• Asa Sul: R$11.440.305,00 no ano 10, R$11.440.305,00 no ano 17 e mais 

R$11.440.305,00 no ano 25; e 

• PSUL: R$11.440.305,00 no ano 11, R$11.440.305,00 no ano 18 e mais 

R$11.440.305,00 no ano 26.  

Para as demais partes do sistema está considerado custo de reposição de peças desgastadas 

pela operação entre 3% e 4% do valor CIF dos equipamentos (ver composição de OPEX), 

suficiente para a manutenção de seu funcionamento pelo período do contrato.  

Com relação aos Ecoparques Asa Sul e PSUL, está previsto o investimento de R$3.958.500,00 

para a construção de novas infraestruturas de triagem de materiais recicláveis da coleta 

seletiva para realocação das cooperativas que atualmente ocupam as instalações dos 

transbordos Asa Sul e PSUL. O terreno para essa nova instalação será disponibilizado pela SLU 

em local a ser definido. Compõe essa infraestrutura um galpão de 2.000 m2, esteiras de 

triagem manual, prensas enfardadoras verticais, empilhadeira elétrica de 1.700 Kg de 

capacidade, e instalações de vestiário, sanitário e escritório. 

Todas as premissas e detalhes das estimativas de composição de CAPEX estão detalhadas no 

documento “Análise das Propostas Técnico Comerciais e Composição de CAPEX, OPEX e 

Receitas da UTMB-DF” apresentado no Anexo 02 deste plano de negócios. 

A Tabela 1.2.4 apresenta os resultados do CAPEX unitário por tonelada de RSU processado e 

por produto gerado, considerando investimentos iniciais e reinvestimentos ao longo do 

contrato.  

 

Já a Tabela 1.2.5 apresenta a composição dos valores de CAPEX por tipo de despesas 

(equipamentos, edificações e outros como pré-operacional). 
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Tabela 1.2.1 – Composição do CAPEX Inicial do Tratamento Mecânico e Biológico 

Id Descrição 
GAMA 

ASA SUL 
PSUL 

CONSOLIDADO 

1 
IMPLANTAR E COLOCAR EM OPERAÇÃO OS SISTEMAS DE 

TRATAMENTO BIOLÓGICO DE RSU 
R$231.323.554 R$233.337.515 R$234.253.298 R$698.914.367 

1.1 OBTER LICENCIAMENTO R$568.342 R$573.290 R$575.540 R$1.717.171 

1.2 IMPLANTAR A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA R$83.937.956 R$83.937.956 R$84.837.956 R$252.713.867 

1.2.1 Elaborar os Projetos de Engenharia R$6.144.855 R$6.144.855 R$6.144.855 R$18.434.565 

1.2.2 Construir Infraestrutura de Civil, Elétrica e Iluminação R$77.793.101 R$77.793.101 R$78.693.101 R$234.279.302 

1.3 IMPLANTAR E COLOCAR OS SISTEMAS EM OPERAÇÃO R$143.398.681 R$145.377.931 R$145.377.931 R$434.154.544 

1.3.1 Projetar, fabricar e transportar os Equipamentos até a Obra R$113.388.173 R$114.971.573 R$114.971.573 R$343.331.318 
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1.3.2 Instalar os Equipamentos R$28.806.794 R$29.202.644 R$29.202.644 R$87.212.081 

1.3.3 Colocar os Sistemas em Marcha (pré-operacional) R$1.203.715 R$1.203.715 R$1.203.715 R$3.611.146 

1.4 GERENCIAR A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO R$3.418.575 R$3.448.338 R$3.461.871 R$10.328.784 
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Tabela 1.2.2 – Distribuição do CAPEX Inicial por Processo  

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLIDADO 

1 

IMPLANTAR E COLOCAR EM OPERAÇÃO 

OS SISTEMAS DE TRATAMENTO 

BIOLÓGICO DE RSU 

R$231.323.554 R$233.337.515 R$234.253.298 R$698.914.367 

1.1 TRATAMENTO MECÂNICO R$81.878.601 R$83.274.218 R$83.901.508 R$249.054.327 

1.1 Triagem RSU R$81.878.601 R$83.274.218 R$83.901.508 R$249.054.327 

1.2 TRATAMENTO BIOLÓGICO R$149.444.952 R$150.063.297 R$150.351.791 R$449.860.040 

1.2.2 Biodigestão Tecnologia Extra-Seca R$115.297.476 R$115.297.476 R$115.297.476 R$345.892.427 

1.2.3 Compostagem R$15.859.250 R$15.859.250 R$15.859.250 R$47.577.750 

1.2.4 Geração de Energia R$18.288.227 R$18.906.571 R$19.195.065 R$56.389.864 

 

Tabela 1.2.3. – Estimativa de Reinvestimento de Capital ao Longo do Projeto por Processo 

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLIDADO 

1 
IMPLANTAR E COLOCAR EM OPERAÇÃO OS 

SISTEMAS DE TRATAMENTO BIOLÓGICO DE RSU 
R$39.820.915 R$39.820.915 R$39.820.915 R$119.462.745 

1.1 TRATAMENTO MECÂNICO R$5.500.000 R$5.500.000 R$5.500.000 R$16.500.000 
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1.1 Triagem RSU R$5.500.000 R$5.500.000 R$5.500.000 R$16.500.000 

1.2 TRATAMENTO BIOLÓGICO R$34.320.915 R$34.320.915 R$34.320.915 R$102.962.746 

1.2.2 Biodigestão Tecnologia Extra-Seca R$0 R$0 R$0 R$0 

1.2.3 Compostagem R$0 R$0 R$0 R$0 

1.2.4 Geração de Energia R$34.320.915 R$34.320.915 R$34.320.915 R$102.962.745 

 

Tabela 1.2.4. – CAPEX Unitário   

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLIDADO 

1 
TRATAMENTO MECÂNICO E 

BIOLÓGICO 
    

1.1 CAPEX / ton RSU R$35,49 R$36,86 R$38,16 R$36,81 

2 TRATAMENTO MECÂNICO     

2.1 CAPEX / ton. de recicláveis R$194,94 R$205,10 R$214,16 R$204,50 

3 TRATAMENTO BIOLÓGICO     

3.2 CAPEX / ton  Composto R$12,84 R$12,84 R$12,84 R$12,84 

3.4 CAPEX / KW Energia Elétrica R$205,82 R$206,58 R$206,93 R$206,44 
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Nota: Inclui valor dos reinvestimentos. O cálculo do CAPEX unitário considerou a produção 

pelo período de amortização do investimento, de 30 anos. 

CAPEX / ton RSU processada =
CAPEX total

Massa total RSU processada em 30 anos
 

Tabela 1.2.5. – Distribuição do CAPEX por Tipo de Despesa   

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLIDADO 

1 

IMPLANTAR E COLOCAR EM OPERAÇÃO OS 

SISTEMAS DE TRATAMENTO BIOLÓGICO DE 

RSU 

R$231.323.554 R$233.337.515 R$234.253.298 R$698.914.367 

1.1 Equipamentos R$142.194.966 R$144.174.216 R$144.174.216 R$430.543.398 

1.2 Edificações R$83.937.956 83.937.956 84.837.956 R$252.713.867 

1.3 Outros R$5.190.632 5.225.343 5.241.126 R$15.657.101 

2 REINVESTIMENTOS R$39.820.915 R$39.820.915 R$39.820.915 R$119.462.745 

2.1 Equipamentos R$39.820.915 R$39.820.915 R$39.820.915 R$119.462.745 

Nota: (1) Reinvestimentos no tratamento mecânico no ano 15 e na geração de energia nos anos 9, 

16 e 24 

5.1 Ativos Fixos 

Os Ativos Fixos Imobilizados da fase inicial do empreendimento totalizam R$813.048.795,00, 

sendo R$269.372.412,00 referentes ao Ecoparque Gama, R$271.381.425,00 Asa Sul e 

R$272.294.958,00 PSUL. Os ativos imobilizados são compostos pelos itens de investimento 

inicial e reinvestimento em infraestrutura, máquinas e equipamentos (incluindo as despesas 

de importação, frete e nacionalização dos itens importados, juntamente com as despesas de 

engenharia, montagem eletromecânica, software e gerenciamento necessários à 

concretização do investimento), conforme detalhado abaixo. 
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Tabela 1.2.1.1  – Detalhamento dos Ativos Fixos 

Id Descrição PSUL ASA SUL GAMA CONSOLIDADO 

1 ATIVOS IMOBILIZADOS R$269.372.412 R$271.381.425 R$272.294.958 R$813.048.795 

1.1 Infraestrutura (incluindo engenharia) R$83.937.956 R$83.937.956 R$84.837.956 R$252.713.867 

1.2 Máquinas e equipamentos (incluindo montagem eletromecânica e gerenciamento)(1) R$185.434.456 R$187.443.469 R$187.457.003 R$560.334.927 

Nota: (1) Considerados valores de reinvestimento ao longo do contrato 
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6. PROJEÇÃO DE RECEITAS OPERACIONAIS 

Nos estudos econômico-financeiros, considerou-se que as receitas operacionais advêm do 

pagamento mensal, pelo Poder Concedente, de Contraprestação, correspondente à 50,76% 

do valor das receitas operacionais, em conformidade com a Proposta Econômica integrante 

do Contrato, e pela aferição de Receitas Ordinárias e Extraordinárias, que compreende aos 

restantes 49,24%.. 

A estimativa de Receita Líquida operacional necessária para a viabilidade do empreendimento 

nos 30 anos de contrato totaliza R$6.920.715.540,00 (projeção não inflacionada), sendo 

R$2.381.645.709,00 no Ecoparque Gama, R$2.306.822.043,00 em Asa Sul e 

R$2.232.247.788,00 em Gama. A Receita Líquida média anual soma R$230.690.518,00. 

Compõe a receita operacional os ingressos provenientes da contraprestação pública 

(pagamento) pela prestação dos serviços de tratamento mecânico e biológico dos resíduos 

sólidos urbanos da coleta domiciliar convencional (RDO), do arrendamento das unidades 

geradoras de energia elétrica, além dos ingressos resultantes da comercialização dos produtos 

gerados (recicláveis, certificados de reciclagem).  

Os ingressos decorrentes da contraprestação pública pela prestação dos serviços alvo do 

contrato compreendem a 50,76% do total. A comercialização dos produtos corresponde aos 

49,24%% restantes, a saber: 

▪ Arrendamento das unidades geradoras de energia elétrica: 14,46% 

▪ Recicláveis: 33,07% 

▪ Créditos de reciclagem: 1,71% 

▪ Composto orgânico: 0,00% 

A menor dependência de recursos públicos para a contraprestação dos serviços, conforme 

apontam os resultados acima, é decorrente da adoção de tecnologias que possibilitam a 

máxima valorização econômica dos resíduos e de condições contratuais que garantam 

previsibilidade e segurança jurídica e legal para a consideração dessas outras receitas 

operacionais.    



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL 

 409 

As tabelas a seguir apresentam as previsões de evolução da receita líquida anual ao longo do 

contrato. O primeiro ponto a se observar é o acréscimo da receita anual em decorrência do 

aumento da quantidade de resíduos gerada pelo DF ao longo dos anos (conforme evolução 

populacional projetada). O segundo ponto é uma redução gradual dos ingressos com a venda 

de materiais recicláveis na composição da receita, acompanhada, por outro lado, do 

acréscimo gradual dos ingressos com o arrendamento das unidades geradoras de energia 

elétrica. A causa desse ajuste gradual dos ingressos tem sua explicação na variação da 

composição gravimétrica dos resíduos disponibilizados para tratamento (em decorrência da 

evolução da coleta seletiva no DF e o gradual “empobrecimento” dos resíduos - redução da 

presença de materiais recicláveis). 

Por fim, a Tabela 1.5.7 apresenta os preços unitários da comercialização dos produtos gerados 

e a tarifa considerados nas estimativas de receitas para equilíbrio do projeto.  
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Tabela 1.5.7 – Estimativa das Receitas Operacionais do Empreendimento (total do contrato 30 anos) 

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLIDADO 

1 RECEITA LÍQUIDA TOTAL R$2.381.645.709  R$2.306.822.043  R$2.232.247.788  R$6.920.715.540  

1.1 RECICLÁVEIS R$790.071.549 33,2% R$762.892.520 33,1% R$735.804.087 33,0% R$2.288.768.157 33,1% 

1.1.1 Plásticos R$628.416.220 26,4% R$606.798.250 26,3% R$585.252.340 26,2% R$1.820.466.811 26,3% 

1.1.2 Papelão e tetrapak R$42.314.489 1,8% R$40.858.840 1,8% R$39.408.044 1,8% R$122.581.373 1,8% 

1.1.3 Metais R$119.340.840 5,0% R$115.235.430 5,0% R$111.143.704 5,0% R$345.719.973 5,0% 

1.2 BIODIGESTÃO / COMPOSTAGEM R$343.418.602 14,4% R$333.539.842 14,5% R$323.694.010 14,5% R$1.000.652.454 14,5% 

1.2.1 Composto R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% 

1.2.2 Arrendamento plantas energia R$343.418.602 14,4% R$333.539.842 14,5% R$323.694.010 14,5% R$1.000.652.454 14,5% 

1.3 CRÉDITOS RECICLAGEM R$40.882.593 1,7% R$39.476.202 1,7% R$38.074.500 1,7% R$118.433.295 1,7% 

1.4 SERVIÇOS DE TRATAMENTO R$1.207.272.964 50,7% R$1.170.913.479 50,8% R$1.134.675.191 50,8% R$3.512.861.634 50,8% 

Nota: valores totais do contrato (30 anos) 
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Tabela 9 – Estimativa das Receitas Operacionais do Empreendimento (média anual) 

 

ID Descrição GAMA  ASA SUL  PSUL  CONSOLIDADO  

1 RECEITA LÍQUIDA TOTAL R$79.388.190  R$76.894.068  R$74.408.260  R$230.690.518  

1.1 RECICLÁVEIS R$26.335.718 33,2% R$25.429.751 33,1% R$24.526.803 33,0% R$76.292.272 33,1% 

1.1.1 Plásticos R$20.947.207 26,4% R$20.226.608 26,3% R$19.508.411 26,2% R$60.682.227 26,3% 

1.1.2 Papelão e Tetrapak R$1.410.483 1,8% R$1.361.961 1,8% R$1.313.601 1,8% R$4.086.046 1,8% 

1.1.3 Metais R$3.978.028 5,0% R$3.841.181 5,0% R$3.704.790 5,0% R$11.523.999 5,0% 

1.2 BIODIGESTÃO / COMPOSTAGEM R$11.447.287 14,4% R$11.117.995 14,5% R$10.789.800 14,5% R$33.355.082 14,5% 

1.2.1 Composto R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% 

1.2.2 Arrendamento plantas energia R$11.447.287 14,4% R$11.117.995 14,5% R$10.789.800 14,5% R$33.355.082 14,5% 

1.3 CRÉDITOS RECICLAGEM R$1.362.753 1,7% R$1.315.873 1,7% R$1.269.150 1,7% R$3.947.777 1,7% 

1.4 SERVIÇOS DE TRATAMENTO R$40.242.432 50,7% R$39.030.449 50,8% R$37.822.506 50,8% R$117.095.388 50,8% 

Nota: valores anuais médios 
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Tabela 10 – Evolução das Receitas Operacionais do Empreendimento (Gama, média anual) 

ID DESCRIÇÃO ANO 1 A 5 ANO 6 A 10 ANO 11 A 15 ANO 16 A 20 ANO 21 A 25 ANO 26 A 30 

1 RECEITA LÍQUIDA ANUAL R$69.835.422  R$76.813.723  R$78.773.549  R$80.829.276  R$84.133.902  R$85.943.270  

1.1 RECICLÁVEIS R$25.367.094 36,3% R$27.156.156 35,4% R$26.710.714 33,9% R$26.010.396 32,2% R$26.548.536 31,6% R$26.665.672 31,0% 

1.1.1 Plásticos R$20.176.772 28,9% R$21.599.776 28,1% R$21.245.476 27,0% R$20.688.449 25,6% R$20.763.122 24,7% R$21.209.649 24,7% 

1.1.2 Papelão e tetrapak R$1.358.606 1,9% R$1.454.424 1,9% R$1.430.567 1,8% R$1.393.059 1,7% R$1.842.346 2,2% R$1.428.155 1,7% 

1.1.3 Metais R$3.831.717 5,5% R$4.101.956 5,3% R$4.034.671 5,1% R$3.928.888 4,9% R$3.943.069 4,7% R$4.027.868 4,7% 

1.2 BIODIGESTÃO / COMPOSTAGEM R$9.220.177 13,2% R$10.429.470 13,6% R$11.135.121 14,1% R$11.965.305 14,8% R$12.828.876 15,2% R$13.104.771 15,2% 

1.2.1 Composto R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% 

1.2.2 Energia R$9.220.177 13,2% R$10.429.470 13,6% R$11.135.121 14,1% R$11.965.305 14,8% R$12.828.876 15,2% R$13.104.771 15,2% 

1.3 CRÉDITOS RECICLAGEM R$1.312.631 1,9% R$1.405.207 1,8% R$1.382.157 1,8% R$1.345.919 1,7% R$1.350.777 1,6% R$1.379.827 1,6% 

1.4 SERVIÇOS DE TRATAMENTO R$33.935.520 48,6% R$37.822.890 49,2% R$39.545.557 50,2% R$41.507.655 51,4% R$43.849.971 52,1% R$44.793.000 52,1% 

Nota: valores anuais médios 
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Tabela 11 – Evolução das Receitas Operacionais do Empreendimento (Asa Sul, média anual) 

ID DESCRIÇÃO ANO 1 A 5 ANO 6 A 10 ANO 11 A 15 ANO 16 A 20 ANO 21 A 25 ANO 26 A 30 

1 RECEITA LÍQUIDA ANUAL 
R$54.870.68
9 

 R$76.813.72
3 

 R$78.773.54
9 

 R$80.829.27
6 

 R$84.133.90
2 

 R$85.943.27
0 

 

1.1 RECICLÁVEIS 
R$19.931.28
8 

36,3
% 

R$27.156.15
6 

35,4
% 

R$26.710.71
4 

33,9
% 

R$26.010.39
6 

32,2
% 

R$26.548.53
6 

31,6
% 

R$26.665.67
2 

31,0
% 

1.1.
1 

Plásticos 
R$15.853.17
8 

28,9
% 

R$21.599.77
6 

28,1
% 

R$21.245.47
6 

27,0
% 

R$20.688.44
9 

25,6
% 

R$20.763.12
2 

24,7
% 

R$21.209.64
9 

24,7
% 

1.1.
2 

Papelão e tetrapak R$1.067.476 1,9% R$1.454.424 1,9% R$1.430.567 1,8% R$1.393.059 1,7% R$1.842.346 2,2% R$1.428.155 1,7% 

1.1.
3 

Metais R$3.010.635 5,5% R$4.101.956 5,3% R$4.034.671 5,1% R$3.928.888 4,9% R$3.943.069 4,7% R$4.027.868 4,7% 

1.2 
BIODIGESTÃO / 
COMPOSTAGEM 

R$7.244.425 
13,2
% 

R$10.429.47
0 

13,6
% 

R$11.135.12
1 

14,1
% 

R$11.965.30
5 

14,8
% 

R$12.828.87
6 

15,2
% 

R$13.104.77
1 

15,2
% 

1.2.
1 

Composto R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% 

1.2.
2 

Energia R$7.244.425 
13,2
% 

R$10.429.47
0 

13,6
% 

R$11.135.12
1 

14,1
% 

R$11.965.30
5 

14,8
% 

R$12.828.87
6 

15,2
% 

R$13.104.77
1 

15,2
% 

1.3 CRÉDITOS RECICLAGEM R$1.031.353 1,9% R$1.405.207 1,8% R$1.382.157 1,8% R$1.345.919 1,7% R$1.350.777 1,6% R$1.379.827 1,6% 

1.4 SERVIÇOS DE TRATAMENTO 
R$26.663.62
3 

48,6
% 

R$37.822.89
0 

49,2
% 

R$39.545.55
7 

50,2
% 

R$41.507.65
5 

51,4
% 

R$43.849.97
1 

52,1
% 

R$44.793.00
0 

52,1
% 

Nota: valores anuais médios 
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Tabela 12 – Evolução das Receitas Operacionais do Empreendimento (PSUL, média anual) 

Nota: valores anuais médios 

 

 

 

 

 

 DESCRIÇÃO ANO 1 A 5 ANO 6 A 10 
ANO 11 
A 15 

ANO 16 A 20 ANO 21 A 25 ANO 26 A 30 

1 RECEITA LÍQUIDA ANUAL R$39.955.838  R$76.813.723  R$78.773.5
49 

 R$80.829.276  R$84.133.902  R$85.943.270  

1.1 RECICLÁVEIS R$14.513.602 36,3% R$27.156.156 35,4% 
R$26.710.7
14 

33,9% R$26.010.396 32,2% R$26.548.536 31,6% R$26.665.672 31,0% 

1.1.1 Plásticos R$11.543.996 28,9% R$21.599.776 28,1% 
R$21.245.4
76 

27,0% R$20.688.449 25,6% R$20.763.122 24,7% R$21.209.649 24,7% 

1.1.2 Papelão e tetrapak R$777.316 1,9% R$1.454.424 1,9% 
R$1.430.56
7 

1,8% R$1.393.059 1,7% R$1.842.346 2,2% R$1.428.155 1,7% 

1.1.3 Metais R$2.192.289 5,5% R$4.101.956 5,3% 
R$4.034.67
1 

5,1% R$3.928.888 4,9% R$3.943.069 4,7% R$4.027.868 4,7% 

1.2 BIODIGESTÃO / COMPOSTAGEM R$5.275.258 13,2% R$10.429.470 13,6% 
R$11.135.1
21 

14,1% R$11.965.305 14,8% R$12.828.876 15,2% R$13.104.771 15,2% 

1.2.1 Composto R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% 

1.2.2 Energia R$5.275.258 13,2% R$10.429.470 13,6% 
R$11.135.1
21 

14,1% R$11.965.305 14,8% R$12.828.876 15,2% R$13.104.771 15,2% 

1.3 CRÉDITOS RECICLAGEM R$751.013 1,9% R$1.405.207 1,8% 
R$1.382.15
7 

1,8% R$1.345.919 1,7% R$1.350.777 1,6% R$1.379.827 1,6% 

1.4 SERVIÇOS DE TRATAMENTO R$19.415.965 48,6% R$37.822.890 49,2% 
R$39.545.5
57 

50,2% R$41.507.655 51,4% R$43.849.971 52,1% R$44.793.000 52,1% 
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Tabela 13 – Evolução das Receitas Operacionais do Empreendimento (Consolidado, média anual) 

 

ID DESCRIÇÃO ANO 1 A 5 ANO 6 A 10 ANO 11 A 15 ANO 16 A 20 ANO 21 A 25 ANO 26 A 30 

1 RECEITA LÍQUIDA ANUAL 
R$164.661.9
49 

 R$230.441.1
68 

 R$236.320.6
48 

 R$242.487.8
27 

 R$252.401.7
07 

 R$257.829.8
09 

 

1.1 RECICLÁVEIS 
R$59.811.98
4 

36,3
% 

R$81.468.46
7 

35,4
% 

R$80.132.14
3 

33,9
% 

R$78.031.18
9 

32,2
% 

R$79.645.60
9 

31,6
% 

R$79.997.01
5 

31,0
% 

1.1.
1 

Plásticos 
R$47.573.94
6 

28,9
% 

R$64.799.32
9 

28,1
% 

R$63.736.42
8 

27,0
% 

R$62.065.34
7 

25,6
% 

R$62.289.36
5 

24,7
% 

R$63.628.94
8 

24,7
% 

1.1.
2 

Papelão e tetrapak R$3.203.398 1,9% R$4.363.271 1,9% R$4.291.701 1,8% R$4.179.178 1,7% R$5.527.038 2,2% R$4.284.464 1,7% 

1.1.
3 

Metais R$9.034.641 5,5% 
R$12.305.86
7 

5,3% 
R$12.104.01
4 

5,1% 
R$11.786.66
4 

4,9% 
R$11.829.20
6 

4,7% 
R$12.083.60
3 

4,7% 

1.2 
BIODIGESTÃO / 
COMPOSTAGEM 

R$21.739.86
0 

13,2
% 

R$31.288.40
9 

13,6
% 

R$33.405.36
3 

14,1
% 

R$35.895.91
5 

14,8
% 

R$38.486.62
8 

15,2
% 

R$39.314.31
4 

15,2
% 

1.2.
1 

Composto R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% R$0 0,0% 

1.2.
2 

Energia 
R$21.739.86
0 

13,2
% 

R$31.288.40
9 

13,6
% 

R$33.405.36
3 

14,1
% 

R$35.895.91
5 

14,8
% 

R$38.486.62
8 

15,2
% 

R$39.314.31
4 

15,2
% 

1.3 CRÉDITOS RECICLAGEM R$3.094.997 1,9% R$4.215.621 1,8% R$4.146.472 1,8% R$4.037.758 1,7% R$4.052.331 1,6% R$4.139.480 1,6% 

1.4 SERVIÇOS DE TRATAMENTO 
R$80.015.10
8 

48,6
% 

R$113.468.6
70 

49,2
% 

R$118.636.6
70 

50,2
% 

R$124.522.9
65 

51,4
% 

R$131.549.9
13 

52,1
% 

R$134.379.0
00 

52,1
% 

Nota: valores anuais médios 
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Tabela 14 – Preços Unitários dos Produtos e Serviços  

 

Grupo Material / Serviço Unid 
Preço Liquido 

Adotado  

Plásticos 

PET 

ton FOB 

R$3.184,00  

PEAD R$2.672,00  

PP R$2.880,00  

Papéis 
Papelão ondulado 

ton FOB 
R$350  

Tetrapak R$200  

Metais 
Ferrosos 

ton FOB 
R$250  

Alumínio R$4.000  

Créditos de  
Reciclagem 

Plásticos 

Crédito 
(01 ton) 

R$147,00  

Papéis R$40,00  

Metais R$40,00  

Vidros R$98,00  

Composto orgânico 

Doação  R$0,00  

Venda ao pequeno 
produtor 

ton FOB R$10,00  

Venda normal  R$20,00  

Energia Elétrica 
Modelo GD 

Energia elétrica MW.h R$425,00  

Tarifa pela contraprestação 
dos serviços 

Tratamento mecânico 
biológico 

ton entrada 
na planta  

R$158,00  

 

As premissas consideradas para a definição de preços e estimativa de composição das receitas 

operacionais do tratamento mecânico e biológico foram: 

▪ Materiais Recicláveis:  

o Fontes de preços: os preços médios adotados para os plásticos rígidos (PET, 

PEAD e PP) levam em conta os preços praticados junto à indústria de 

reciclagem, conforme pesquisas da MAXIQUIM. Para os outros materiais 

(papelão, tetrapak, ferro e alumínio) foram considerados os preços praticados 

por atores do início da cadeia de reciclagem (cooperativas de catadores) 

através da pesquisa CICLOSOFT e Anuário ANCAT (2020); 
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o Valores: a seguir são apresentados os preços de mercado para os materiais 

recicláveis pós consumo e os valores adotados no estudo. Observou-se ao 

longo dos anos de 2019 e 2020 (pré e pós pandemia) um acréscimo significativo 

dos preços dos materiais recicláveis pós consumo, justificado (i) inicialmente 

pela interrupção da oferta no início da pandemia e período do auxílio 

emergencial, (ii) acréscimo significativa da demanda da indústria por materiais 

reciclados, em especial plásticos, e (iii) acréscimo do preço das matérias primas 

virgens decorrente da desvalorização do real. 

Material Cooperativas (1) Indústria Reciclagem 
(2) 

Preços 
Adotados 

 2020 2021  

PET R$1.590 R$3.980 R$3.184 

PEAD R$1.270 R$3.340 R$2.672 

PP R$850 R$3.600 R$2.880 

Papelão R$440 - R$350 

Tetrapak R$220 - R$200 

Ferro (lata) R$320 - R$250 

Alumínio (lata) R$3.720 - R$4.000 

(1) Pesquisa Ciclosoft, preços médios, FOB, sem impostos 
(2) Pesquisa Maxiquim, preços médios, FOB, sem impostos 

 

o Para a estimativa de receitas ordinárias decorrentes da venda de recicláveis, foram 

adotados preços médios de compra praticados junto à indústria de reciclagem ao 

longo de 2021 (janeiro a maio). Numa abordagem mais conservadora do lado das 
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“receitas”, os valores foram reduzidos em 20% para os plásticos rígidos. 

Entretanto, os preços dos plásticos rígidos podem capturar um prêmio de mercado 

em decorrência da classificação e separação automática por cores, aumento do 

percentual de pureza (presença de outros materiais) e pelo formato em fardos 

uniformes e de grande densidade; 

 

o Segundo dados fornecidos pelo SLU-DF, os preços pagos às cooperativas do DF por 

atores locais diferem da média nacional. Isso pode estar relacionado a alguns 

fatores, sendo os principais a pouca quantidade produzida pelas cooperativas e por 

forças e relações com fornecedores locais;  

 
 

o Lembrando que os preços pagos aos pequenos “atores” no início da cadeia são 

significativamente mais baixos do que o preço final para a indústria de reciclagem, 

praticados pelos intermediários dessa cadeia (aparistas). Isso pode ser observado 

através da comparação dos dados entre as pesquisas Ciclosoft (cooperativas) e 

Maxiquim (indústria de reciclagem). No caso do empreendimento em análise, 

devido às elevadas quantidades de materiais recicláveis gerados (mais de 1.300 

t/mês no total, sendo 620 t/m apenas de plásticos), esta relação de compra e venda 

certamente será estabelecida com os atores mais adiante da cadeia de reciclagem, 

como por exemplo as grandes indústrias de produção de resinas recicladas, e até 

as próprias indústrias produtoras / consumidoras de embalagens, com melhores 

condições comerciais e de mais longo prazo. Outro ponto importante que resulta 

em mais valor agregado aos materiais recicláveis, é a qualidade final e regularidade 

decorrentes da mecanização dos processos de triagem. Ressaltando que a 

desvalorização do Real, o que eleva o preço das resinas virgens e 

consequentemente impacta nas matérias primas recicladas, e o aumento da 

demanda por resinas recicladas para cumprimento de metas globais de ESG de 

grandes companhias mantém uma tendência futura de estabilização dos preços da 

matéria prima reciclada em patamares iguais ou superiores ao praticados 

atualmente; 
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o Devido à eficiência do sistema de prensagem dos materiais típicos de plantas 

industriais de triagem, o peso dos fardos de plásticos, por exemplo, pode alcançar 

450 a 500 Kg, muito superior à média de 100 a 200 Kg que apresentam os materiais 

triados de pequenos produtores, o que reduz significativamente os custos de 

transporte em longas distâncias até os principais clusters de reciclagem de do 

Brasil;   

 

o Desta forma, devido às caraterísticas de qualidade e rastreabilidade do produto, 

regularidade e escala, espera-se o negócio alcançará preços no mercado mais 

elevados que os praticados pelas cooperativas do DF.  Entretanto, variações de 

preços de mercado serão simuladas na análise de sensibilidade; 

 

▪ Créditos de Reciclagem: 

o Existe atualmente no Brasil um mercado de créditos ou certificados de reciclagem. 

Empresas do setor de embalagens recorrem a este mecanismo para a 

comprovação das suas obrigações de logística reversa. O modelo está em pleno 

desenvolvimento no Brasil como uma das estratégias de financiamento da logística 

reversa de embalagens, entretanto necessita de alguns ajustes e interação entre 

as diferentes plataformas para garantia de rastreabilidade do material, assim como 

unificação da aceitação / homologação dos sistemas pelas diferentes instâncias de 

controle e licenciamento ambiental. Pode-se considerar o sistema da FIESP, BVRio 

entre outros. A FIESP já comercializou nos nove leilões já organizados desde 2018 

certificados de mais de 30 mil toneladas de materiais; 

 

o De acordo com os últimos leilões organizados pela FIESP (Resultados da 

Concorrência nº02/2021 de Certificados de Reciclagem do Estado de São Paulo), o 

preço médio por tonelada ficou na casa dos R$ 147,00 para os Plásticos, R$ 40,00 

para Metais, R$ 40,00 para Papel, R$ 98,00 para Vidro; 
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o Atualmente no DF não há formalização entre governo, SEMA, MP e empresas do 

instrumento dos créditos de reciclagem. Entretanto a expectativa da SEPE e ADASA 

é de que isso ocorra até o final de 2021; 

 

▪ Composto orgânico: 

 

o Considerou-se que 100% do total de composto orgânico produzido será destinado 

a doação. A destinação final de parcela dos compostos produzidos a aterro será 

alvo da análise de sensibilidade do projeto. Os licitantes são livres para apresentar 

formas de comercialização / valorização do composto orgânico produzido;  

 

o Mesmo se fosse considerada, a receita decorrente da venda do composto orgânico 

seria muito pouco significativa em comparação com os demais itens (venda de 

recicláveis por exemplo). Entretanto, o retorno da produção e venda ou doação do 

composto é a redução da massa total destinada a aterro sanitário, onde os ganhos 

ambientais e atendimento à legislação específica para os resíduos orgânicos no DF 

devem ser considerados; 

 

▪ Arrendamento das unidades geradoras de energia elétrica: 

o Modelo de Geração Distribuída (GD); 

o Arrendamento das unidades garantido pelo GDF; 

o Referência para cálculo do valor global do arrendamento com base no valor líquido 

MWh: R$425,00;  

o Impostos nos contratos GD no DF: 2% de imposto sobre serviços (ISS); 

 

▪ Serviços de tratamento: 

o Foi considerada tarifa máxima pela prestação dos serviços de tratamento dos 

resíduos (tarifa para cálculo da contraprestação dos serviços) de R$ 158,00 

(isento de impostos). Será definido um intervalo possível de tarifa, resultante de 

análise de sensibilidade, a ser discorrido a continuação do estudo. 
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o Outras receitas: receitas operacionais não previstas no presente modelo 

referencial são aceitas e estimuladas pelo poder concedente desde que 

contribuam efetivamente para a redução da contraprestação pública seja na forma 

de coparticipação do mesmo seja na forma de redução direta na contraprestação 

proposta. Neste sentido encontram-se opções como a recuperação e 

comercialização de outros materiais recicláveis não previstos, a produção e venda 

de biometano de uso veicular. Outras receitas que não fazem parte do escopo de 

receitas ordinárias previstas no Edital serão consideradas receitas acessórias ou 

extraordinárias, como, por exemplo, a comercialização do biometano e CO2, sendo 

então aplicados os critérios de partilhaprevistos neste Edital. 

 

7. PROJEÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS 

7.1. OPEX  

O custo operacional total médio do tratamento mecânico e biológico estimado é de 

R$81.086.149,00 por ano, sendo R$27.972.233,00 para Gama, R$27.022.424,00 para Asa Sul 

e R$26.091.492,00 para PSUL.  

Desse total, R$16.861.348,00 por ano serão gastos com mão de obra, R$40.010.700,00 

referem-se às despesas operacionais variáveis, como locação de máquinas, peças de 

reposição e serviços de manutenção e insumos da operação (energia elétrica, combustíveis 

entre outros), e os R$24.214.101,00 com outras despesas operacionais, como contratação das 

apólices de seguros exigidas em Edital, despesas para implementação de um plano de 

comunicação e educação ambiental, análises da composição dos resíduos, entre outros. 

Lembrando que as despesas de transporte e destinação final dos rejeitos ficarão a cargo do 

Poder Concedente. 

A Tabela 15 apresenta a composição de OPEX para os três projetos. A Tabela 16 apresenta 

uma distribuição desses valores por processo, possibilitando o cálculo do OPEX unitário por 

tonelada de RSU processado e por produto gerado.  
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Foram consideradas na composição dos custos de operação do empreendimento despesas 

com campanhas de comunicação para divulgação e engajamento ao projeto, e educação 

ambiental no valor total de 0,2% da receita líquida anual, o que corresponde a R$99.765,00, 

no ano 1; R$448.942,00, no ano 5; e R$515.660,00 no ano 30.  

A estimativa de custos operacionais considerou ainda despesas no valor de R$48.000,00 por 

ano por Ecoparque para análise da composição gravimétrica e física (poder calorífico) dos 

resíduos na entrada do tratamento (resíduos da coleta convencional) e dos rejeitos gerados 

disponibilizados ao GDF. Estima-se a análise gravimétrica de 01 (uma) campanha de 

amostragem mensal, sendo uma na entrada e outra na saída.   

 

Tabela 15 – Composição do OPEX do Tratamento Mecânico e Biológico 

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLIDADO 

1 
OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE 

TRATAMENTO BIOLÓGICO DE RSU 
R$27.972.233 R$27.022.424 R$26.091.492 R$81.086.149 

1.1 CUSTOS E DESPESAS DE MÃO DE OBRA R$5.815.378 R$5.620.449 R$5.425.520 R$16.861.348 

1.1. Operação R$3.658.694 R$3.536.056 R$3.413.418 R$10.608.168 

1.1. Manutenção R$1.197.298 R$1.157.166 R$1.117.033 R$3.471.497 

1.1. Administração e Suporte R$959.386 R$927.228 R$895.069 R$2.781.683 

1.2 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS R$13.799.452 R$13.336.900 R$12.874.349 R$40.010.700 

1.2. Locação de Máquinas e Equipamentos R$2.643.257 R$2.554.656 R$2.466.056 R$7.663.969 

1.2. 
Peças de Reposição e Serviços de 

Manutenção 
R$5.125.501 R$4.953.697 R$4.781.892 R$14.861.090 

1.2. Outros Insumos e Serviços R$6.030.693 R$5.828.547 R$5.626.401 R$17.485.641 

1.3 OUTROS CUSTOS E DESPESAS R$8.357.403 R$8.065.074 R$7.791.623 R$24.214.101 

1.3. Seguros R$2.154.112 R$2.103.022 R$2.036.347 R$2.194.865 

1.3. Outras despesas R$6.203.291 R$5.962.052 R$5.755.276 R$6.203.291 

Nota: valores anuais 

Tabela 16 – Distribuição do OPEX por Processo  

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLIDADO 

1 
OPERAR E MANTER OS SISTEMAS DE 

TRATAMENTO BIOLÓGICO DE RSU 

R$ 27.972.232,76 R$ 27.022.423,76 R$ 26.091.492,37 R$ 81.086.148,89 
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1.1 TRATAMENTO MECÂNICO R$ 18.465.212,31 R$ 17.827.935,23 R$ 17.202.588,42 R$ 53.495.735,96 

1.1 Triagem RSU R$ 18.465.212,31 R$ 17.827.935,23 R$ 17.202.588,42 R$ 53.495.735,96 

1.2 TRATAMENTO BIOLÓGICO R$ 9.507.020,45 R$ 9.194.488,53 R$ 8.888.903,95 R$ 27.590.412,93 

1.2.1 Biodigestão Tecnologia Extra-Seca R$ 4.584.563,13 R$ 4.425.431,62 R$ 4.271.948,44 R$ 13.281.943,19 

1.2.2 Compostagem R$ 486.633,56 R$ 469.742,37 R$ 453.450,73 R$ 1.409.826,65 

1.2.3 Geração de Energia R$ 4.435.823,76 R$ 4.299.314,54 R$ 4.163.504,78 R$ 12.898.643,09 

Nota: valores anuais 

 

Tabela 17 - OPEX Unitário   

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLIDADO 

1 TRATAMENTO MECÂNICO E BIOLÓGICO     

1.1 OPEX / ton RSU R$ 109,82 R$ 109,39 R$ 108,99 R$ 109,41 

2 TRATAMENTO MECÂNICO     

2.1 OPEX / ton Recicláveis R$ 1.241,21 R$ 1.285,69 R$ 1.332,48 R$ 1.285,38 

3 TRATAMENTO BIOLÓGICO     

3.1 OPEX / ton Composto R$ 11,98 R$ 12,32 R$ 12,69 R$ 12,32 

3.2 OPEX / MW Energia Elétrica R$ 336,35 R$ 347,01 R$ 358,13 R$ 346,95 

Nota: 

O cálculo do OPEX unitário considerou a produção média anual. 

CAPEX / ton RSU processada =
OPEX anual

Massa total RSU processada no ano
 

As premissas consideradas nas estimativas de cálculo para a composição do custo operacional 

(OPEX) foram: 

• Custos e Despesas de Mão de obra:  

o O dimensionamento de mão de obra considerado tem como base as propostas 

técnicas e processos apresentados pelos integradores consultados. Devido às 

características do projeto e por se tratar de uma operação com resíduos 

domiciliares da coleta convencional, considerou-se o processo com maior nível 

de mecanização, com triagem primária mecanizada; 
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o Os custos totais anuais de mão obra foram calculados com base nos salários de 

mercado para as funções descritas (segundo SINDILURB e SINAPI) e com base 

nos encargos sociais e contribuições vigentes, além dos benefícios comumente 

praticados pelas empresas de tratamento de resíduos e estabelecidos nos 

acordos setoriais. A Tabela 1.3.4 apresenta as posições de trabalho previstas, 

quantidades, os respectivos salários nominais e custos totais anuais (ver Anexo 

03 a planilha de composição dos custos de mão de obra);  

 
 

• Custos Variáveis Operacionais:  

o A especificação e quantitativos de maquinário (carregadeira, caminhões e 

empilhadeira) consideram as recomendações das empresas projetistas das 

plantas de tratamento mecânico e biológico. Os custos de locação tomaram 

como base preços de mercado; 

 

o As estimativas de custos de peças de reposição e serviços de manutenção dos 

equipamentos dos sistemas também considerou as recomendações das 

empresas projetistas / fabricantes. Para as peças de reposição as provisões de 

custo variam de 3% a 3,7% do valor CIF dos equipamentos, enquanto para os 

serviços de manutenção especializada entre 0,5% e 0,6%, dependendo do tipo 

de equipamento; 

 

o Para os grupos geradores de energia elétrica as provisões recomendadas pelos 

fabricantes para manutenção (peças e serviços) têm como base a capacidade 

instalada, tendo sido considerado um custo médio de R$70,00 / MW; 

 

o O consumo energia elétrica foi calculado com base numa taxa de consumo de 

65% da potência total instalada dos equipamentos, conforme recomendação 

das empresas projetistas / fabricantes. O custo da energia elétrica considerou 

um valor médio ponderado das tarifas da concessionária local (mercado 
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cativo), para operação em dois turnos (valores normais e em horário de pico), 

cujo valor estimado ficou em R$520,00 / MWh; 

 

o Foram consideradas outras despesas como contratação de apólice de seguros 

contra incêndio e outras coberturas relativas ao tipo de atividade (entre 0,3% 

e 0,5% do valor total segurado);  

 

o A tecnologia extrasseca escolhida gera uma quantidade mínima de efluentes 

líquidos, em circuito fechado, não demandando de tratamento de efluentes 

líquidos em ETE externa e reduzindo consequentemente, custos operacionais; 

 

o As tabelas a seguir apresentam as principais premissas para o cálculo dos 

custos operacionais variáveis e outros insumos e despesas do tratamento 

mecânico e biológico. 

 

Tabela 18 – Mão de Obra Utilizada, Salários Nominais e Custos para o Tratamento Mecânico 

e Biológico 

Id Descrição 
Quant 

Total 

Salário 

Nominal 

Custo Mensal  

por Func. 
Total Anual 

1 
CUSTOS E DESPESAS DE MÃO DE 

OBRA 
100     R$ 5.847.866,29 

1.1 Operação 69     R$ 3.679.133,52 

1.1.1 Encarregado de produção 5 R$ 3.198 R$ 82.269,52 R$ 411.347,62 

1.1.2 Operador de máquinas 10 R$ 2.379 R$ 65.857,99 R$ 658.579,92 

1.1.3 Motorista  4 R$ 1.896 R$ 61.785,46 R$ 247.141,84 

1.1.4 Triador de resíduos 32 R$ 1.170 R$ 47.241,28 R$ 1.511.721,05 

1.1.5 Auxiliar de serviços gerais 18 R$ 1.170 R$ 47.241,28 R$ 850.343,09 

1.2 Manutenção 22     R$ 1.203.987,27 

1.2.1 Encarregado de manutenção 2 R$ 3.198 R$ 82.269,52 R$ 164.539,05 

1.2.2 Mecânico 5 R$ 1.922 R$ 56.703,54 R$ 283.517,70 

1.2.3 Eletricista 5 R$ 1.922 R$ 56.703,54 R$ 283.517,70 

1.2.4 Ajudante de serviços gerais 10 R$ 1.170 R$ 47.241,28 R$ 472.412,83 

1.3 Administração e Suporte 9     R$ 964.745,51 
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1.3.1 Gerente de planta 1 R$ 10.051 R$ 209.047,37 R$ 209.047,37 

1.3.2 Engenheiro de produção 1 R$ 8.638 R$ 180.718,93 R$ 180.718,93 

1.3.3 Coordenador adm. financeiro 1 R$ 3.838 R$ 93.417,68 R$ 93.417,68 

1.3.3 Coordenador RH 1 R$ 3.838 R$ 93.417,68 R$ 93.417,68 

1.3.4 Analista adm. financeiro 1 R$ 3.023 R$ 75.847,90 R$ 75.847,90 

1.3.5 Analista comercial 1 R$ 3.023 R$ 75.847,90 R$ 75.847,90 

1.3.5 Analista RH 1 R$ 3.023 R$ 81.247,90 R$ 81.247,90 

1.3.6 Auxiliar adm 1 R$ 2.209 R$ 59.537,52 R$ 59.537,52 

1.3.7. Técnico de segurança 1 R$ 3.848 R$ 95.662,62 R$ 95.662,62 

 

Tabela 19 – Premissas de Cálculo dos Custos Variáveis Operacionais para o Tratamento 

Mecânico 

Id Descrição Totais 

1 OPERAÇÃO  

1.1 Capacidade do sistema 70 t/h ±10% 

1.2 Turnos 2 

1.3 Horas por turno 8 

1.4 Período de Descanso por turno (com parada da planta) 1 

1.5 Disponibilidade operacional do sistema 90% 

1.6 Dias trabalhados por mês 25 

1.7 RSU procesado por dia 769 a 945 t 

1.8 RSU procesado por ano 230.580 a 283.500 t 

2 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS  

2.1     TRIAGEM RSU  

2.1.1        Máquinas e Equipamentos (por turno)  

2.1.1.1          Carregadeira CAT938 1 

2.1.1.2          Caminhão roll-on roll-off (movimentação interna à planta) 2 

2.1.1.3          Empilhadeira 1 

2.1.2        Peças de Reposição (% valor CIF equipamentos) 3,0 a 3,7% 

2.1.3        Serviços de Manutenção (% valor CIF equipamentos) 0,5% a ,6% 

2.1.4        Consumo de energia (potência instalada x fator consumo) 900 KW.h x 65% 
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Tabela 20 – Premissas de Cálculo dos Custos Variáveis Operacionais para o Tratamento 

Biológico 

Id Descrição 
Tecnologia 

“Extra-Seca” 

1 OPERAÇÃO  

1.1 Turnos 3 

1.2 Horas por turno 8 

1.3 Período de Descanso por turno (com parada da planta) - 

1.4 Disponibilidade operacional do sistema 90% 

1.5 Dias trabalhados por mês 30 

1.6 Resíduo orgânico processado por dia 293 a 399 t 

3 CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS  

3.1     BIODIGESTÃO  

3.1.1        Máquinas e Equipamentos (por turno)  

3.1.1.1          Carregadeira 2 

3.1.1.2          Caminhão roll-on roll-off 0 

3.1.1.3          Empilhadeira 0 

3.1.2        Peças de Reposição (% valor CIF equip.) 3,0% a 3,7% 

3.1.3        Serviços de Manutenção (% valor CIF equip.) 0,5% a 0,6% 

3.1.4        Consumo de energía (potencia instalada x fator consumo) 450 KW.h x 65% 

3.1.5        Água p/ diluição do digestato - 

3.1.5        Productos químicos / desaguar o lodo - 

3.1.7        Tratamento de efluentes do desaguamento - 

3.2     COMPOSTAGEM  

3.2.1        Máquinas e Equipamentos (por turno)  

3.2.1.1          Carregadeira  1 

3.2.1.2          Caminhão roll-on roll-off 0 

3.2.2        Peças de Reposição (% valor CIF equip.) 3,0% a 3,7% 

3.2.3        Serviços de Manutenção (% valor CIF equip.) 0,5% a 0,6% 

3.2.4        Consumo de energía (potencia instalada x fator consumo) 50 KW.h x 65% 

3.3     GERAÇÃO DE ENERGIA  

3.3.1        Peças de Reposição (MW.h produzido) R$35,00 

3.3.2        Serviços de Manutenção (MW.h produzido) R$35,00 
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7.2 Custos Totais dos Tratamentos e Produtos Gerados 

Este item tem por objetivo consolidar os dados unitários de CAPEX e OPEX por tonelada, 

proporcionando uma visão dos custos totais unitários por tonelada de resíduo tratado e por 

unidade de produto gerado, conforme apresentado na Tabela 21. 

 

Os dados de custos unitários calculados através da metodologia de “custos nivelados” 

(considerando os valores presentes de construção e operação dos sistemas) podem ser 

utilizados para comparação com outras tecnologias e avaliação da viabilidade econômica das 

etapas de tratamento e dos produtos resultantes, lembrando que os produtos gerados são 

resultado do tratamento obrigatório dos resíduos, e a sua comercialização gera receitas que 

contribuem para a redução da contrapartida pública nos pagamentos ao concessionário.  

 

Tabela 21 – Consolidação dos Custos Unitários Totais     

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLI-DADO 

1 
TRATAMENTO MECÂNICO E 

BIOLÓGICO 
    

1.1 Custo total / ton RSU R$145,31 R$146,25 R$147,16 R$146,22 

2 TRATAMENTO MECÂNICO     

2.1 Custo total / ton Recicláveis R$1.436,15 R$1.490,80 R$1.546,64 R$1.489,88 

3 TRATAMENTO BIOLÓGICO     

3.1 Custo total / ton Composto R$24,82 R$25,16 R$25,52 R$25,16 

3.2 Custo total / MW Energia Elétrica R$542,17 R$553,59 R$565,06 R$553,39 

 

7.3. Despesas Administrativas 

Para este Anexo, foram consideradas como despesas administrativas da Concessão 

àquelas relacionadas a mão de obra administrativa, insumos e serviços, dentre outros. 

Segue abaixo a descrição das despesas consideradas para cada um dos itens na 

elaboração do orçamento de referência das Despesas Administrativas da 

concessionária. 

Tabela 7.3.1 – Despesas Administrativas do Contrato 

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLI-DADO 

1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS R$ 1.191.922 R$ 1.159.764 R$ 1.127.605 R$3.479.291 
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1.1 Custos e despesas com mão de obra R$959.386 R$927.228 R$895.069 R$2.781.683 

1.2 Outras despesas R$232.535,99 R$232.535,99 R$232.535,99 R$697.607,98 

 

 

7.4. Seguros e Garantias  

As despesas com os seguros do projeto resultam da soma dos custos com: riscos de 

responsabilidade civil geral e ambiental, seguros operacionais e também, o seguro de 

risco de engenharia. 

O valor do seguro de riscos de responsabilidade civil e ambiental são da ordem de [●]% 

em relação a receita tarifária no ano para os serviços de resíduos sólidos. O valor dos 

seguros operacionais é da ordem de [●]% em relação aos investimentos anuais. O capital 

assegurado é o valor investido no ano vigente. 

Os custos com os seguros de risco de engenharia correspondem a [●]% em relação ao 

valor total do CAPEX acumulado e amortizado para cada ano da concessão. Esse seguro 

cobre o investimento amortizado acumulado até o ano vigente. 

7.5. Regulação e Fiscalização 

No Plano de Negócio Referencial foi considerada uma Taxa de Fiscalização sobre 

Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – TFS, 

estabelecida pela Lei complementar 711/2005, em valor correspondente equivalente a 

1% (um por cento) do valor do benefício econômico de saneamento auferido pela 

Contratada em suas respectivas áreas de atuação, obtida com a prestação dos serviços, 

ou outro critério que venha a ser definido por lei. 

7.6. Garantias de Execução do Contrato 

O valor assegurado da Garantia de Execução deverá corresponder ao valor de 

R$ 191.416.218,1 (cento e noventa e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, 

duzentos e dezoito reais e dez centavos). 
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7.7. Acreditação  

O custo com a acreditação está presente em toda a concessão e seu valor corresponde 

a [●]% da somatória do CAPEX total. A referência considera a emissão do certificado por 

organismo de inspeção acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO), nos termos das normas aplicáveis. 

7.8. Ressarcimento da B3 

O custo com o ressarcimento da B3 é da ordem de [●] 

 

7.9. Gestão da Inadimplência  
 

Para o cálculo da gestão da inadimplência utilizou-se como referência o valor de [●] 

 

Assim como apresentado no item receitas, a modelagem de custos apresentada neste 

modelo referencial deve ser entendida como tal, podendo o licitante assumir suas 

próprias premissas de gestão e custos, desde que assegurados os elementos básicos 

para o poder concedente. 

 

8. PREMISSAS TRIBUTÁRIAS 

O empreendimento poderá optar tanto pela modalidade de apuração de impostos pelo 

Lucro Real quanto pelo Lucro Presumido, dependendo das expectativas de Faturamento 

e Lucro nos exercícios. 

Do ponto de vista de Lucro, faz sentido para o empreendimento a escolha pelo regime 

de apuração de IRPJ pela presunção de lucro, uma vez que as previsões de lucro (EBIT) 

superam 8%. Do ponto de vista do Faturamento, de acordo com as simulações realizadas 

e resultados das análises estimativas de receitas, os ingressos totais dos 

empreendimentos encontram-se abaixo do limite de faturamento atualmente 

permitido para a opção do Lucro Presumido de R$78.000.000,00, entretanto bem 

próximo a este valor. Considerando as projeções de inflação, é muito provável que as 
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receitas dos empreendimentos superem esse limite dentro de um prazo de 02 a 05 anos. 

Desta forma considerou-se o regime de apuração do IRPJ e CSLL pelo Lucro Real nas 

projeções de resultado. 

A tabela 1.6.1 apresenta os impostos aplicáveis ao Negócio (sobre as vendas, imposto 

de renda e contribuição social) e suas respectivas alíquotas e bases de cálculo para o 

Lucro Real e Presumido. As tabelas a seguir apresentam, respectivamente, a previsão de 

arrecadação total e média anual no âmbito do contrato (impostos sobre as receitas e 

sobre o lucro). 

A previsão de arrecadação total do projeto (três unidades consolidadas) é de 

R$2.445.061.786,00, sendo R$1.204.752.366,00 de impostos sobre as receitas e 

R$1.240.309.420,00 impostos sobre o lucro. Do total de impostos sobre as receitas, 

R$453.146.584,00 compreendem a impostos de âmbito distrital, sendo 

R$348.764.672,00 de ICMS e R$104.381.913,00 e ISSQN. 

Foi considerada a venda dos materiais recicláveis para fora do Distrito Federal (com 

incidência de ICMS, PIS e COFINS). Com relação à comercialização de energia elétrica 

através do modelo de Geração Distribuída (GD), os impostos aplicáveis são ISSQN, PIS e 

COFINS. Não foi considerado nenhum benefício fiscal sobre a atividade em questão. 

A tabela a seguir apresenta um detalhamento da previsão de evolução da arrecadação 

de impostos sobre as vendas e sobre lucro ao longo do contrato. 
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Tabela 22 – Impostos Aplicáveis sobre as Vendas e Lucro do Empreendimento 

Imposto Descrição 
Modalidade de 

Apuração 
Base de Cálculo Alíquota Competência 

Incidência no 

Empreendimento 
 

ICMS 

Imposto sobre operações 

relativas à circulação de 

mercadorias 

- 
Sobre o valor da mercadoria a ser vendida. A alíquota integra a 

própria base de cálculo, já que o cálculo é feito por divisão. 
12% Estadual (Distrital) 

Sobre as vendas 

interestaduais de 

sucatas 

 

PIS/PASEP 

Programas de integração 

social e de formação do 

patrimônio do servidor 

público 

Lucro Presumido 
Receita operacional bruta, sem deduções em relação a custos, 

despesas e encargos. (incidência cumulativa) 
0,65% 

Federal 

Sobre as vendas de 

sucatas, Composto, 

Biometano e 

arrendamento das 

unidades de Energia 

Elétrica 

 

Lucro Real 

Receita operacional bruta, permitido deduções créditos apurados 

com base em custos, despesas e encargos. (incidência não 

cumulativa) 

1,65%  

COFINS 

Contribuição para o 

financiamento da 

seguridade social  

Lucro Presumido 
Receita operacional bruta, sem deduções em relação a custos, 

despesas e encargos. (incidência cumulativa) 
3% 

Federal 

Sobre as vendas de 

sucatas, CDR, Composto, 

Biometano e 

arrendamento das 

unidades de Energia 

Elétrica 

 

Lucro Real 

Receita operacional bruta, permitido deduções créditos apurados 

com base em custos, despesas e encargos. (incidência não 

cumulativa) 

7,6%  

ISS 
Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza 
- Sobre o valor do serviço prestado. 2% 

Municipal 

(Distrital) 

Sobre a venda de 

serviços de tratamento 

de resíduos, venda de 

créditos de reciclagem e 

arrendamento das 
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unidades de energia 

elétrica através de 

contratos tipo GD. 

IPI 
Imposto sobre Produtos 

Industrializados 
- 

Sobre o valor dos produtos industrializados vendidos (segundo 

RIPI/2010). A alíquota integra a própria base de cálculo, já que o 

cálculo é feito por divisão 

5% Federal 

Sobre as vendas de 

matéria prima plástica 

(flakes) e outros 

produtos 

industrializados 

 

IRPJ 
Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica 

Lucro Presumido 
8% da Receita Operacional Bruta, em caso de empresas no regime 

de Lucro Presumido. 
15% Federal 

Sobre um percentual da 

receita operacional 
 

Lucro Real 

No caso de empresas no Lucro Real, incide sobre o valor do Lucro 

(EBIT), deduzindo-se depreciação contábil dos ativos e despesas 

financeiras. 

15% Federal Sobre o lucro apurado  

Adicional 

IRPJ 

Adicional do Imposto de 

Renda Pessoa Jurídica 

Lucro Presumido 
8% do excedente da Receita Operacional Bruta a R$ 240 mil, em 

caso de empresa Lucro Presumido 
10% Federal 

Sobre um percentual da 

receita operacional 
 

Lucro Real 

No caso de empresa Lucro Real, incide sobre o valor excedente do 

Lucro (EBIT) a R$ 240 mil, deduzindo-se depreciação contábil dos 

ativos e despesas financeiras. 

10% Federal Sobre o lucro apurado  

CSLL 
Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido 

Lucro Presumido 
12% da Receita Operacional Bruta, em caso de empresas no 

regime de Lucro Presumido. 
9% Federal 

Sobre um percentual da 

receita operacional 
 

Lucro Real 
Sobre o valor do Lucro (EBIT), deduzindo-se depreciação contábil 

dos ativos e despesas financeiras. 
9% Federal Sobre o lucro apurado  
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Tabela 23 – Estimativas de Arrecadação Total de Impostos (30 anos contrato) 

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLIDADO 

1 ARRECADAÇÃO TOTAL R$ 844.527.717 R$ 815.047.203 R$ 785.486.866 R$ 2.445.061.786 

1.1 IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS R$ 414.942.747 R$ 401.569.262 R$ 388.240.356 R$ 1.204.752.366 

1.1.1 ICMS R$ 120.391.855 R$ 116.250.289 R$ 112.122.528 R$ 348.764.672 

1.1.2 PIS R$ 46.143.710 R$ 44.688.457 R$ 43.238.054 R$ 134.070.220 

1.1.3 COFINS R$ 212.540.723 R$ 205.837.739 R$ 199.157.099 R$ 617.535.561 

1.1.4 ISS R$ 35.866.460 R$ 34.792.778 R$ 33.722.675 R$ 104.381.913 

1.2 IMPOSTOS SOBRE LUCRO R$ 429.584.970 R$ 413.477.940 R$ 397.246.510 R$ 1.240.309.420 

1.2.1 IRPJ R$ 189.523.098 R$ 182.417.045 R$ 175.256.110 R$ 547.196.253 

1.2.2 ADICIONAL IR R$ 126.348.012 R$ 121.610.668 R$ 116.836.734 R$ 364.795.414 

1.2.3 CSLL R$ 113.713.859 R$ 109.450.227 R$ 105.153.666 R$ 328.317.752 

Nota: arrecadação total no período do contrato  

 

Tabela 24 – Estimativas de Arrecadação Média Anual de Impostos 

Id Descrição GAMA ASA SUL PSUL CONSOLIDADO 

1 ARRECADAÇÃO TOTAL R$ 28.150.924 R$ 27.168.240 R$ 26.182.896 R$ 81.502.060 

1.1 IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS R$ 13.831.425 R$ 13.385.642 R$ 12.941.345 R$ 40.158.412 

1.1.1 ICMS R$ 4.013.062 R$ 3.875.010 R$ 3.737.418 R$ 11.625.489 

1.1.2 PIS R$ 1.538.124 R$ 1.489.615 R$ 1.441.268 R$ 4.469.007 

1.1.3 COFINS R$ 7.084.691 R$ 6.861.258 R$ 6.638.570 R$ 20.584.519 

1.1.4 ISS R$ 1.195.549 R$ 1.159.759 R$ 1.124.089 R$ 3.479.397 

1.2 IMPOSTOS SOBRE LUCRO R$ 14.319.499 R$ 13.782.598 R$ 13.241.550 R$ 41.343.647 

1.2.1 IRPJ R$ 6.317.437 R$ 6.080.568 R$ 5.841.870 R$ 18.239.875 

1.2.2 ADICIONAL IR R$ 4.211.600 R$ 4.053.689 R$ 3.894.558 R$ 12.159.847 

1.2.3 CSLL R$ 3.790.462 R$ 3.648.341 R$ 3.505.122 R$ 10.943.925 

Nota: arrecadação média anual no período do contrato  

 

 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL 

 435 

9. PREMISSAS CONTÁBEIS 

9.1. Amortização e Depreciação  

Em concordância com as práticas de registros contábeis para concessão de serviços 

públicos, foi considerada a amortização, dentro do prazo da concessão, dos 

investimentos que compõem o ativo intangível do operador privado. Foi considerado  

método de amortização constante. 

 

As projeções de amortização total anual são demonstradas no gráfico abaixo (na página 

seguinte). As premissas de prazo de amortização consideradas foram: 10 anos para 

equipamentos e outros itens e 20 anos para edificações. 
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Tabela 9.1.1 – Estimativas de Depreciação Contábil – Consolidado 03 Ecoparques 

 

Descrição Ano 1(1) Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

(-) Depreciação 20.199.982 39.336.836 58.520.268 58.520.268 58.520.268 58.520.268 58.520.268 58.520.268 58.520.268 59.664.299 

(-) Equipamentos 15.449.512 29.866.933 44.284.355 44.284.355 44.284.355 44.284.355 44.284.355 44.284.355 44.284.355 45.428.385 

(-) Edificações 4.209.398 8.406.296 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 

(-) Outros 541.073 1.063.607 1.587.720 1.587.720 1.587.720 1.587.720 1.587.720 1.587.720 1.587.720 1.587.720 

Notas: (1) Início da operação Ecoparque; Valores em R$ 

 

Descrição Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

(-) Depreciação 44.817.745 31.021.819 16.080.285 16.080.285 16.080.285 16.630.285 18.324.315 20.018.346 21.162.376 20.018.346 

(-) Equipamentos 31.122.904 17.849.513 3.432.092 3.432.092 3.432.092 3.982.092 5.676.122 7.370.153 8.514.183 7.370.153 

(-) Edificações 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 12.648.193 

(-) Outros 1.046.647 524.113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Notas: Valores em R$ 

 

Descrição Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

(-) Depreciação 14.664.918 9.323.989 5.082.092 5.082.092 8.514.183 7.964.183 6.270.153 4.576.122 3.432.092 3.432.092 

(-) Equipamentos 6.226.122 5.082.092 5.082.092 5.082.092 8.514.183 7.964.183 6.270.153 4.576.122 3.432.092 3.432.092 

(-) Edificações 8.438.796 4.241.898 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Notas: Valores em R$ 
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10. PREMISSAS DE CAPITAL DE GIRO 

O capital de giro reflete a quantia que a firma deve comprometer para fazer frente a 

compromissos de curto prazo, sendo definido como a diferença entre ativos de curto 

prazo e passivos de curto prazo. Aumentos de capital de giro exigem o 

comprometimento de maior quantia de recursos e, portanto, resultam em uma redução 

marginal do fluxo de caixa do projeto. 

 

Os prazos médios de pagamentos e de recebimentos adotados para o projeto são 

apresentados a seguir: 

 

• Contas a receber: 30 dias; 

• Contas a pagar: 30 dias; 

• Estoques: 15 dias; 

• Impostos: 30 dias. 

 

11. DÍVIDA E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

No Brasil os principais agentes financiadores de projetos de saneamento são a Caixa 

Econômica Federal (CEF) através de sua linha SANEAMENTO PARA TODOS e o Banco 

Nacional do Desenvolvimento (BNDES) através do FINEM SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Deve-se também considerar a possibilidade de captação de recursos externos, como por 

exemplo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial 

(através da International Finance Corporation, IFC). 

A Tabela 23 apresenta um resumo das linhas da CEF e BNDES específicas para 

saneamento (resíduos sólidos). 

Tabela 23 – Resumo das condições das linhas CEF e BNDES para saneamento  

Financiador Linha Condições 
Aplicação dos 
Recursos 

 CEF 
Saneamento para 
Todos 

20% contrapartida 
Até 48 meses de carência 
Até 180 meses de prazo 

Infraestrutura, 
Equipamentos e 
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6% taxa nominal aa + 2% aa de 
remuneração CEF 
Taxa risco crédito limitada a 1% aa 
Operação direta 

Despesas Pré-
operacionais 

 BNDES 
FINEM Saneamento 
Ambiental 

Até 5% contrapartida 
Até 6 meses de carência após início da 
operação 
Até 34 anos de prazo 
TLP + 0,9 a 1,3% aa remuneração BNDES 
+ taxa de risco de crédito 
Operação direta 

Infraestrutura, 
Equipamentos e 
Despesas Pré-
operacionais 

 

Cada licitante definirá seu projeto de financiamento de acordo com suas estratégias, 

condições financeiras e de risco exclusivas.  

Para realização das projeções de fluxo de caixa e análise de viabilidade apresentadas 

nesse relatório, foram simulados cenários “não alavancados” e “alavancados”. Para os 

cenários alavancados serão consideradas as condições da linha de crédito FINEM 

SANEAMENTO AMBIENTAL do BNDES. 

A taxa de juros segundo as condições do BNDES (FINEM) para operações diretas e 

clientes Empresas Privadas, é composta por Custo Financeiro + Remuneração do BNDES 

+ Taxa de Risco de Crédito. 

A forma de cálculo da taxa de juros final é a seguinte: 

Taxa final de juros = (Fator Custo x Taxa BNDES – 1) + Taxa de Risco de Crédito. 

Sendo: 

▪ Fator Financeiro = TLP = IPCA + 3,03% aa; 

▪ IPCA = 3,5% aa; 

▪ Taxa BNDES = 0,9 a 1,3% aa; e 

▪ Taxa de risco de crédito = 0,3% aa (depende da avaliação do risco do tomador, 

das condições do empreendimento onde os recursos serão aplicados e do prazo 

do financiamento), 

A taxa final de juros será: 
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Taxa juros nominal = (1,0653 x 1,0110 – 1) + 0,3% = 8,00% aa 

Taxa juros real = [(1+8,00%) / (1+3,50%)] – 1 = 4,34% aa. 

Considera-se que o projeto em questão terá uma participação de capital de terceiros na 

estrutura de capital em torno de 40%, em linha com a estrutura de capital de empresas 

do setor de saneamento (SABESP 36%, BRK Ambiental 58% e SANEPAR 49%). 

Portanto,  

(A) Participação de Capital Próprio (WE): 60%; e 

(B) Participação de Capital de Terceiros (WD): 40%. 

1.1.1. Custo do Capital Próprio 

O custo do capital próprio foi estimado a taxa real de 10,84% ao ano.  

Para o cálculo do custo do capital próprio se requer entender qual o custo de 

oportunidade desse capital, o que representa o retorno hipoteticamente obtido num 

investimento similar ao projeto em questão. Para tanto, foram utilizados dados 

disponíveis de empresas negociadas na bolsa de valores brasileira que atuam no setor 

de saneamento. 

 A evolução do valor das ações nos últimos 10 anos das principais companhias de 

saneamento listadas em bolsa indica uma valorização média de 11,40% ao ano, 

conforme dados apresentados na Tabela 24 a seguir. 

Tabela 24 – Valorização do valor das ações das principais companhias de saneamento 

listadas na bolsa 

Ação 
Valor em 

01/01/2011 

Valor 

atual 

Valorização 

total 

Valorização média 

anual (B) 

SABESP SBSP3 R$27,57 R$40,95 48,5% 4,04% 

CEDAE CXCE11B R$30,17 R$96,29 219,2% 12,31% 

CIA CATARINENSE DE 

SANEAMENTO CASN3 
R$3,65 R$15,20 316,4% 15,33% 
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COPASA CSMG3 R$4,56 R$16,75 267,5% 13,90% 

Valorização Média    11,40% 

             Fonte: br.investing.com  

Considerou-se a taxa de retorno dos títulos federais indexados ao IPCA, Tesouro IPCA, 

como medida de taxa livre de risco.  

Sendo assim,  

(1) Taxa Livre de Risco: IPCA + 3,42% = 6,92%; 

(2) Taxa de Retorno de Mercado: 11,40%; 

(3) Prêmio de Risco de Mercado: (2) – (1) = 4,48% 

Com base nos Betas do setor não financeiro da bolsa de valores brasileira (BOVESPA) 

(fonte Economática), foi considerado um Beta desalavancado do setor de saneamento 

(βu) de 0,600, que após a alavancagem (βl) chegou a 0,864. 

Βl = βu x (1 + (WD/WE) x (1 – (IR + CSLL)) 

Βl = 0,600 x (1 + (60%/60%) x (1 – 34%) = 0,864 

 

Portanto,  

(4) Beta desalavancado: 0,600; 

(5) IR + CSLL (T): 34%; 

(6) Beta alavancado: 0,864; 

(7) Prêmio de Risco do Negócio e Financeiro = (6) x (3) = 3,87%. 

Sendo, 

(8) Risco Brasil: 2,82% (fonte Ipeadata EMBI + Risco Brasil 282 pontos); 

(9) Taxa de Inflação Americana: 2,50% (índice de preços ao consumidor CPI, fonte 

Investing.com); 
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(10) rE Nominal = (1) + (7) + (8) = 6,92% + 3,87% + 2,82% = 13,61%; 

(11) rE Real = ((13,61%) +1) / (1 + 2,50%) – 1 = 10,84%. 

 

O custo de capital de terceiros foi estimado a taxa real após o imposto de renda de 6,07% 

ao ano. Sendo, 

(12) Taxa de Livre Risco: 6,92% (Tesouro IPCA + 3,42 para 2035); 

(13) Prêmio Risco Brasil: 2,82% (EMBI + Risco Brasil 282 pontos); 

(14) Risco de Crédito: 3,48% (segundo ARSESP, 2020); 

(15) rD Nominal antes de impostos: (12) + (13) + (14) = 13,22%; 

(16) rD Nominal após impostos: 13,22% x (1 – 34%) = 8,73%; 

(17) rD Real após impostos: ((1 + 8,73%) / (1 + 2,50%)) – 1 = 6,07%. 

O custo médio de capital ponderado calculado conforme metodologia WACC 

corresponde a taxa real de 8,11% ao ano. Sendo, 

WAAC Nominal = (WE x rE Nominal) + (WD x (1 – T) x rD Nominal após impostos) 

WAAC Nominal = (60% x 13,61%) + (40% x (1 – 34%) x 8,73% = 10,47%; e  

WAAC Real = (WE x rE Real) + (WD x (1 – T) x rD Real após impostos 

WAAC Real = (60% x 10,84%) + (40% x (1 – 34%) x 6,07% = 8,11%. 

 

A Tabela 25 apresenta dados disponíveis sobre custo de capital de empresas relevantes no setor 

de saneamento calculados pela metodologia WACC, fornecendo uma visão do setor e 

possibilitando a comparação com a taxas calculada.  

 Tabela 25 – Dados de custo de capital (WACC) de empresas do setor de saneamento 
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Empresa Analisada Atuação Documento Fonte Elaborado por 
WACC  

Nominal 

WACC 

Real 

CONVALE 
Tratamento de 

resíduos 

Estruturação do 

Sistema de Gestão 

RSU, Modelagem 

Econ Financ, 2020 

CONVALE – 

Consórcio 

Intermunicipal de 

Desenvolvimento 

Regional, MG 

- 8,32% 

CONRESOL  
Tratamento de 

resíduos 

Estudo de Viabilidade 

Técnica e Econômico-

Financeira (EVTE), 

2020 

CONRESOL - 

Consórcio 

Intermunicipal para 

Gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos 

9,37% 6,84% 

SABESP Água e Esgoto  

 Determinação do 

Custo Médio 

Ponderado de Capital 

(WACC) para o 

Processo da 3ª 

Revisão Tarifária da 

Companhia de 

Saneamento Básico 

de São Paulo – 

SABESP, 2020 

ARSESP – Agência 

Reguladora de 

Energia e 

Saneamento do 

Estado de São Paulo 

- 8,10% 

BRK Ambiental Água e Esgoto  
Demonstrações 

financeiras, 2018 
BRK Ambiental - 8,52% 

 

12. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

12.1. Demonstração de Resultado 

As premissas adotadas para a realização das projeções financeiras foram: 

• Cenário base:  

o Tratamento mecânico e recuperação de recicláveis; 

o Tratamento biológico e geração de energia elétrica a partir do biogás e 

produção de composto orgânico (ver Item 1.1 Descrição do Cenário Base); 

o Custos de transporte e destinação final dos rejeitos a cargo do GDF (conforme 

orientação da SEPE de sinergia com o projeto do Aterro e Tratamento Térmico);  

• Receitas operacionais ordinárias: 

o Contraprestação pública pela realização dos serviços de tratamento; 
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o Venda dos materiais recicláveis recuperados e dos respectivos créditos de 

reciclagem ao mercado; 

o Arrendamento das unidades geradoras de energia elétrica ao GDF (contrato 

Geração Distribuída compartilhada); 

o Preços dos materiais: ver Item 1.4 Estimativa de Receitas; 

• Custo médio de capital (WAAC):  

o WACC Nominal = 10,47% ao ano; 

WACC Real = 8,11% ao ano; 

• Período do contrato: 30 anos; 

• Projeções sem inflação; 

• Alavancagem: considerou-se um cenário base “não alavancado”, numa perspectiva 

conservadora de análise de uma situação hipotética com máximo custo de capital. O 

objetivo é obter uma análise inicial partir da qual as empresas poderão melhorar os 

resultados através de seus projetos de financiamento exclusivos; 

• Ponto de equilíbrio: foram analisados dois cenários hipotéticos para verificação do 

ponto de equilíbrio do projeto. Ambos os cenários procuram simular uma situação 

crítica ou mais conservadora, onde a tarifa encontrada represente um máximo, que 

durante a etapa de licitação possa ser reduzida pelos proponentes através de 

alavancagem financeira, know-how tecnológico, de engenharia, construção e 

operação, entre outros.  

 

O primeiro cenário base analisado, o qual considera projeto não alavancado (situação crítica de 

custo de capital) e com outras receitas ordinárias como arrendamento das plantas de energia, 

venda de recicláveis e créditos de logística reversa, resultou em:  

 

o Tarifa média considerada: R$158,00 / ton de resíduo tratado; 

o TIR descontada: 9,8%; 

o Payback projeto: ano 12; 

o Alavancagem: 0%; 

o VPL: R$397.328.509,00. 

 

O segundo cenário crítico analisado, considerando agora VPL=0 e remuneração dos 

concessionários apenas através da aplicação da tarifa para cobrança pela prestação dos serviços 

e venda do arrendamento das plantas de energia (previstos em contrato), resultou em: 
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o Tarifa média considerada: R$187,54 / ton de resíduo tratado. 

o TIR descontada: 8,11% (WACC); 

o Payback projeto: ano 30; 

o Alavancagem: 0%; 

o VPL: R$0,00. 

 

As Tabelas a seguir apresentam as contas de resultado individualmente para as operações de 

PSUL, Asa Sul, Gama e Consolidado, conforme os cenários base propostos. Em continuação, 

apresentam-se as projeções de fluxos de caixa livre estimados para as três operações e 

consolidado. 
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Tabela 26 – Demonstrações projetadas de resultado – Gama (pag 1/3) 

DRE (em R$) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Receita Bruta 58.798.101 88.197.152 88.197.152 88.197.152 88.197.152 90.436.195 90.436.195 90.436.195 90.436.195 90.436.195 

(-) Impostos s/ Vendas 8.915.657 13.373.485 13.373.485 13.373.485 13.373.485 13.622.473 13.622.473 13.622.473 13.622.473 13.622.473 

(-) ICMS 2.761.044 4.141.566 4.141.566 4.141.566 4.141.566 4.138.081 4.138.081 4.138.081 4.138.081 4.138.081 

(-) PIS 970.169 1.455.253 1.455.253 1.455.253 1.455.253 1.492.197 1.492.197 1.492.197 1.492.197 1.492.197 

(-) COFINS 4.468.656 6.702.984 6.702.984 6.702.984 6.702.984 6.873.151 6.873.151 6.873.151 6.873.151 6.873.151 

(-) ISS 715.788 1.073.682 1.073.682 1.073.682 1.073.682 1.119.044 1.119.044 1.119.044 1.119.044 1.119.044 

Receita Líquida 49.882.444 74.823.667 74.823.667 74.823.667 74.823.667 76.813.723 76.813.723 76.813.723 76.813.723 76.813.723 

(-) Custo Operacional 24.445.421 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 

(-) Custos mão de obra 4.873.222 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 

(-) Custo variável 11.563.786 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 

(-) Outras despesas 8.008.413 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 

EBITDA 25.437.023 46.729.820 46.729.820 46.729.820 46.729.820 48.719.876 48.719.876 48.719.876 48.719.876 48.719.876 

s/ RL 51% 62% 62% 62% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 

(-) Depreciação 18.935.458 18.935.458 18.935.458 18.935.458 18.935.458 18.935.458 18.935.458 18.935.458 18.935.458 20.079.488 

(-) Equipamentos 14.219.497 14.219.497 14.219.497 14.219.497 14.219.497 14.219.497 14.219.497 14.219.497 14.219.497 15.363.527 

(-) Edificações 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 

(-) Outros 519.063 519.063 519.063 519.063 519.063 519.063 519.063 519.063 519.063 519.063 

(-) Despesas e Receitas Financeiras 280.658 396.206 396.206 396.206 396.206 404.318 404.318 404.318 404.318 404.318 

EBIT 6.220.908 27.398.157 27.398.157 27.398.157 27.398.157 29.380.100 29.380.100 29.380.100 29.380.100 28.236.070 

s/ RL 12% 37% 37% 37% 37% 38% 38% 38% 38% 37% 

(-) Impostos s/ Lucro 2.115.085 9.315.349 9.315.349 9.315.349 9.315.349 9.989.210 9.989.210 9.989.210 9.989.210 9.600.240 

(-) IR 933.136 4.109.723 4.109.723 4.109.723 4.109.723 4.407.015 4.407.015 4.407.015 4.407.015 4.235.410 

(-) Adicional de IR 622.067 2.739.792 2.739.792 2.739.792 2.739.792 2.937.986 2.937.986 2.937.986 2.937.986 2.823.583 

(-) CSLL 559.882 2.465.834 2.465.834 2.465.834 2.465.834 2.644.209 2.644.209 2.644.209 2.644.209 2.541.246 

Lucro Líquido 4.105.823 18.082.807 18.082.807 18.082.807 18.082.807 19.390.890 19.390.890 19.390.890 19.390.890 18.635.830 

s/ RL 8% 24% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 25% 24% 

* Nota: valores em R$ 
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Tabela 27 – Demonstrações projetadas de resultado – Gama (pag 2/3) 

DRE (em R$) Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

Receita Bruta 92.580.717 92.580.717 92.580.717 92.580.717 92.580.717 94.796.826 94.796.826 94.796.826 94.796.826 94.796.826 

(-) Impostos s/ Vendas 13.807.167 13.807.167 13.807.167 13.807.167 13.807.167 13.967.550 13.967.550 13.967.550 13.967.550 13.967.550 

(-) ICMS 4.070.204 4.070.204 4.070.204 4.070.204 4.070.204 3.963.489 3.963.489 3.963.489 3.963.489 3.963.489 

(-) PIS 1.527.582 1.527.582 1.527.582 1.527.582 1.527.582 1.564.148 1.564.148 1.564.148 1.564.148 1.564.148 

(-) COFINS 7.036.134 7.036.134 7.036.134 7.036.134 7.036.134 7.204.559 7.204.559 7.204.559 7.204.559 7.204.559 

(-) ISS 1.173.247 1.173.247 1.173.247 1.173.247 1.173.247 1.235.355 1.235.355 1.235.355 1.235.355 1.235.355 

Receita Líquida 78.773.549 78.773.549 78.773.549 78.773.549 78.773.549 80.829.276 80.829.276 80.829.276 80.829.276 80.829.276 

(-) Custo Operacional 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 

(-) Custos mão de obra 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 

(-) Custo variável 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 

(-) Outras despesas 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 

EBITDA 50.679.702 50.679.702 50.679.702 50.679.702 50.679.702 52.735.429 52.735.429 52.735.429 52.735.429 52.735.429 

s/ RL 64% 64% 64% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 65% 

(-) Depreciação 5.340.928 5.340.928 5.340.928 5.340.928 5.340.928 5.890.928 7.034.959 7.034.959 7.034.959 5.890.928 

(-) Equipamentos 1.144.031 1.144.031 1.144.031 1.144.031 1.144.031 1.694.031 2.838.061 2.838.061 2.838.061 1.694.031 

(-) Edificações 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 

(-) Outros           

(-) Despesas e Receitas Financeiras 412.088 412.088 412.088 412.088 412.088 420.117 420.117 420.117 420.117 420.117 

EBIT 44.926.686 44.926.686 44.926.686 44.926.686 44.926.686 46.424.383 45.280.352 45.280.352 45.280.352 46.424.383 

s/ RL 57% 57% 57% 57% 57% 57% 56% 56% 56% 57% 

(-) Impostos s/ Lucro 15.275.049 15.275.049 15.275.049 15.275.049 15.275.049 15.784.266 15.395.296 15.395.296 15.395.296 15.784.266 

(-) IR 6.739.003 6.739.003 6.739.003 6.739.003 6.739.003 6.963.657 6.792.053 6.792.053 6.792.053 6.963.657 

(-) Adicional de IR 4.492.645 4.492.645 4.492.645 4.492.645 4.492.645 4.642.414 4.528.011 4.528.011 4.528.011 4.642.414 

(-) CSLL 4.043.402 4.043.402 4.043.402 4.043.402 4.043.402 4.178.194 4.075.232 4.075.232 4.075.232 4.178.194 

Lucro Líquido 29.651.637 29.651.637 29.651.637 29.651.637 29.651.637 30.640.117 29.885.057 29.885.057 29.885.057 30.640.117 

s/ RL 38% 38% 38% 38% 38% 38% 37% 37% 37% 38% 

Nota: valores em R$ 
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Tabela 28 – Demonstrações projetadas de resultado – Gama (pag 3/3) 

DRE (em R$) Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

Receita Bruta 98.533.782 98.533.782 98.533.782 98.533.782 98.533.782 100.652.830 100.652.830 100.652.830 100.652.830 100.652.830 

(-) Impostos s/ Vendas 14.399.879 14.399.879 14.399.879 14.399.879 14.399.879 14.709.560 14.709.560 14.709.560 14.709.560 14.709.560 

(-) ICMS 3.977.795 3.977.795 3.977.795 3.977.795 3.977.795 4.063.340 4.063.340 4.063.340 4.063.340 4.063.340 

(-) PIS 1.625.807 1.625.807 1.625.807 1.625.807 1.625.807 1.660.772 1.660.772 1.660.772 1.660.772 1.660.772 

(-) COFINS 7.488.567 7.488.567 7.488.567 7.488.567 7.488.567 7.649.615 7.649.615 7.649.615 7.649.615 7.649.615 

(-) ISS 1.307.710 1.307.710 1.307.710 1.307.710 1.307.710 1.335.833 1.335.833 1.335.833 1.335.833 1.335.833 

Receita Líquida 84.133.902 84.133.902 84.133.902 84.133.902 84.133.902 85.943.270 85.943.270 85.943.270 85.943.270 85.943.270 

(-) Custo Operacional 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 28.093.847 

(-) Custos mão de obra 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 

(-) Custo variável 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 

(-) Outras despesas 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 8.369.437 

EBITDA 56.040.055 56.040.055 56.040.055 56.040.055 56.040.055 57.849.423 57.849.423 57.849.423 57.849.423 57.849.423 

s/ RL 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 

(-) Depreciação 1.694.031 1.694.031 1.694.031 1.694.031 2.838.061 2.288.061 1.144.031 1.144.031 1.144.031 1.144.031 

(-) Equipamentos 1.694.031 1.694.031 1.694.031 1.694.031 2.838.061 2.288.061 1.144.031 1.144.031 1.144.031 1.144.031 

(-) Edificações           

(-) Outros           

(-) Despesas e Receitas Financeiras 433.657 433.657 433.657 433.657 433.657 441.335 441.335 441.335 441.335 441.335 

EBIT 53.912.368 53.912.368 53.912.368 53.912.368 52.768.337 55.120.027 56.264.057 56.264.057 56.264.057 56.264.057 

s/ RL 64% 64% 64% 64% 63% 64% 65% 65% 65% 65% 

(-) Impostos s/ Lucro 18.330.181 18.330.181 18.330.181 18.330.181 17.941.211 18.740.785 19.129.756 19.129.756 19.129.756 19.129.756 

(-) IR 8.086.855 8.086.855 8.086.855 8.086.855 7.915.251 8.268.004 8.439.609 8.439.609 8.439.609 8.439.609 

(-) Adicional de IR 5.391.213 5.391.213 5.391.213 5.391.213 5.276.810 5.511.979 5.626.382 5.626.382 5.626.382 5.626.382 

(-) CSLL 4.852.113 4.852.113 4.852.113 4.852.113 4.749.150 4.960.802 5.063.765 5.063.765 5.063.765 5.063.765 

Lucro Líquido 35.582.187 35.582.187 35.582.187 35.582.187 34.827.127 36.379.242 37.134.302 37.134.302 37.134.302 37.134.302 

s/ RL 42% 42% 42% 42% 41% 42% 43% 43% 43% 43% 

Nota: valores em R$ 
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Tabela 29 – Demonstrações projetadas de resultado – Asa Sul (pag 1/3) 

DRE (em R$) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Receita Bruta 0 58.798.101 88.197.152 88.197.152 88.197.152 90.436.195 90.436.195 90.436.195 90.436.195 90.436.195 

(-) Impostos s/ Vendas 0 8.915.657 13.373.485 13.373.485 13.373.485 13.622.473 13.622.473 13.622.473 13.622.473 13.622.473 

(-) ICMS 0 2.761.044 4.141.566 4.141.566 4.141.566 4.138.081 4.138.081 4.138.081 4.138.081 4.138.081 

(-) PIS 0 970.169 1.455.253 1.455.253 1.455.253 1.492.197 1.492.197 1.492.197 1.492.197 1.492.197 

(-) COFINS 0 4.468.656 6.702.984 6.702.984 6.702.984 6.873.151 6.873.151 6.873.151 6.873.151 6.873.151 

(-) ISS 0 715.788 1.073.682 1.073.682 1.073.682 1.119.044 1.119.044 1.119.044 1.119.044 1.119.044 

Receita Líquida 0 49.882.444 74.823.667 74.823.667 74.823.667 76.813.723 76.813.723 76.813.723 76.813.723 76.813.723 

(-) Custo Operacional 0 23.429.847 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 

(-) Custos mão de obra 0 4.873.222 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 

(-) Custo variável 0 11.563.786 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 

(-) Outras despesas 0 6.992.839 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 

EBITDA 0 26.452.597 46.707.850 46.707.850 46.707.850 48.697.906 48.697.906 48.697.906 48.697.906 48.697.906 

s/ RL 0% 53% 62% 62% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 

(-) Depreciação 0 19.136.854 19.136.854 19.136.854 19.136.854 19.136.854 19.136.854 19.136.854 19.136.854 19.136.854 

(-) Equipamentos  14.417.422 14.417.422 14.417.422 14.417.422 14.417.422 14.417.422 14.417.422 14.417.422 14.417.422 

(-) Edificações  4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 

(-) Outros  522.534 522.534 522.534 522.534 522.534 522.534 522.534 522.534 522.534 

(-) Despesas e Receitas Financeiras 0 276.978 396.285 396.285 396.285 404.398 404.398 404.398 404.398 404.398 

EBIT 0 7.038.765 27.174.711 27.174.711 27.174.711 29.156.655 29.156.655 29.156.655 29.156.655 29.156.655 

s/ RL 0% 14% 36% 36% 36% 38% 38% 38% 38% 38% 

(-) Impostos s/ Lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Adicional de IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucro Líquido 0 2.393.156 9.239.378 9.239.378 9.239.378 9.913.239 9.913.239 9.913.239 9.913.239 9.913.239 

s/ RL 0 1.055.815 4.076.207 4.076.207 4.076.207 4.373.498 4.373.498 4.373.498 4.373.498 4.373.498 

Nota: valores em R$ 
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Tabela 30– Demonstrações projetadas de resultado – Asa Sul (pag 2/3) 

DRE (em R$) Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

Receita Bruta 92.580.717 92.580.717 92.580.717 92.580.717 92.580.717 94.796.826 94.796.826 94.796.826 94.796.826 94.796.826 

(-) Impostos s/ Vendas 13.807.167 13.807.167 13.807.167 13.807.167 13.807.167 13.967.550 13.967.550 13.967.550 13.967.550 13.967.550 

(-) ICMS 4.070.204 4.070.204 4.070.204 4.070.204 4.070.204 3.963.489 3.963.489 3.963.489 3.963.489 3.963.489 

(-) PIS 1.527.582 1.527.582 1.527.582 1.527.582 1.527.582 1.564.148 1.564.148 1.564.148 1.564.148 1.564.148 

(-) COFINS 7.036.134 7.036.134 7.036.134 7.036.134 7.036.134 7.204.559 7.204.559 7.204.559 7.204.559 7.204.559 

(-) ISS 1.173.247 1.173.247 1.173.247 1.173.247 1.173.247 1.235.355 1.235.355 1.235.355 1.235.355 1.235.355 

Receita Líquida 78.773.549 78.773.549 78.773.549 78.773.549 78.773.549 80.829.276 80.829.276 80.829.276 80.829.276 80.829.276 

(-) Custo Operacional 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 

(-) Custos mão de obra 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 

(-) Custo variável 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 

(-) Outras despesas 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 

EBITDA 50.657.733 50.657.733 50.657.733 50.657.733 50.657.733 52.713.459 52.713.459 52.713.459 52.713.459 52.713.459 

s/ RL 64% 64% 64% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 65% 

(-) Depreciação 20.280.884 5.340.928 5.340.928 5.340.928 5.340.928 5.340.928 5.890.928 7.034.959 7.034.959 7.034.959 

(-) Equipamentos 15.561.452 1.144.031 1.144.031 1.144.031 1.144.031 1.144.031 1.694.031 2.838.061 2.838.061 2.838.061 

(-) Edificações 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 4.196.898 

(-) Outros 522.534          

(-) Despesas e Receitas Financeiras 412.168 412.168 412.168 412.168 412.168 420.197 420.197 420.197 395.327 370.457 

EBIT 29.964.681 44.904.637 44.904.637 44.904.637 44.904.637 46.952.334 46.402.334 45.258.303 45.283.173 45.308.044 

s/ RL 38% 57% 57% 57% 57% 58% 57% 56% 56% 56% 

(-) Impostos s/ Lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Adicional de IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucro Líquido 10.187.968 15.267.553 15.267.553 15.267.553 15.267.553 15.963.769 15.776.769 15.387.799 15.396.255 15.404.711 

s/ RL 4.494.702 6.735.696 6.735.696 6.735.696 6.735.696 7.042.850 6.960.350 6.788.745 6.792.476 6.796.207 

Nota: valores em R$ 
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Tabela 31 – Demonstrações projetadas de resultado – Asa Sul (pag 3/3) 

DRE (em R$) Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

Receita Bruta 98.533.782 98.533.782 98.533.782 98.533.782 98.533.782 100.652.830 100.652.830 100.652.830 100.652.830 100.652.830 

(-) Impostos s/ Vendas 14.399.879 14.399.879 14.399.879 14.399.879 14.399.879 14.709.560 14.709.560 14.709.560 14.709.560 14.709.560 

(-) ICMS 3.977.795 3.977.795 3.977.795 3.977.795 3.977.795 4.063.340 4.063.340 4.063.340 4.063.340 4.063.340 

(-) PIS 1.625.807 1.625.807 1.625.807 1.625.807 1.625.807 1.660.772 1.660.772 1.660.772 1.660.772 1.660.772 

(-) COFINS 7.488.567 7.488.567 7.488.567 7.488.567 7.488.567 7.649.615 7.649.615 7.649.615 7.649.615 7.649.615 

(-) ISS 1.307.710 1.307.710 1.307.710 1.307.710 1.307.710 1.335.833 1.335.833 1.335.833 1.335.833 1.335.833 

Receita Líquida 84.133.902 84.133.902 84.133.902 84.133.902 84.133.902 85.943.270 85.943.270 85.943.270 85.943.270 85.943.270 

(-) Custo Operacional 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 28.115.817 

(-) Custos mão de obra 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 

(-) Custo variável 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 

(-) Outras despesas 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 8.391.407 

EBITDA 56.018.086 56.018.086 56.018.086 56.018.086 56.018.086 57.827.453 57.827.453 57.827.453 57.827.453 57.827.453 

s/ RL 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 

(-) Depreciação 5.890.928 1.694.031 1.694.031 1.694.031 2.838.061 2.838.061 2.288.061 1.144.031 1.144.031 1.144.031 

(-) Equipamentos 1.694.031 1.694.031 1.694.031 1.694.031 2.838.061 2.838.061 2.288.061 1.144.031 1.144.031 1.144.031 

(-) Edificações 4.196.898          

(-) Outros           

(-) Despesas e Receitas Financeiras 383.996 383.996 383.996 383.996 383.996 391.674 391.674 391.674 391.674 391.674 

EBIT 49.743.161 53.940.059 53.940.059 53.940.059 52.796.028 54.597.718 55.147.718 56.291.749 56.291.749 56.291.749 

s/ RL 59% 64% 64% 64% 63% 64% 64% 65% 65% 65% 

(-) Impostos s/ Lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Adicional de IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucro Líquido 16.912.651 18.339.596 18.339.596 18.339.596 17.950.626 18.563.200 18.750.200 19.139.171 19.139.171 19.139.171 

s/ RL 7.461.474 8.091.009 8.091.009 8.091.009 7.919.404 8.189.658 8.272.158 8.443.762 8.443.762 8.443.762 

Nota: valores em R$ 
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Tabela 32 – Demonstrações projetadas de resultado – PSUL (pag 1/3) 

DRE (em R$) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Receita Bruta 0 0 59.092.092 88.197.152 88.197.152 90.436.195 90.436.195 90.436.195 90.436.195 90.436.195 

(-) Impostos s/ Vendas 0 0 8.960.235 13.373.485 13.373.485 13.622.473 13.622.473 13.622.473 13.622.473 13.622.473 

(-) ICMS 0 0 2.774.849 4.141.566 4.141.566 4.138.081 4.138.081 4.138.081 4.138.081 4.138.081 

(-) PIS 0 0 975.020 1.455.253 1.455.253 1.492.197 1.492.197 1.492.197 1.492.197 1.492.197 

(-) COFINS 0 0 4.490.999 6.702.984 6.702.984 6.873.151 6.873.151 6.873.151 6.873.151 6.873.151 

(-) ISS 0 0 719.367 1.073.682 1.073.682 1.119.044 1.119.044 1.119.044 1.119.044 1.119.044 

Receita Líquida 0 0 50.131.857 74.823.667 74.823.667 76.813.723 76.813.723 76.813.723 76.813.723 76.813.723 

(-) Custo Operacional 0 0 23.435.472 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 

(-) Custos mão de obra 0 0 4.873.222 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 

(-) Custo variável 0 0 11.563.786 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 

(-) Outras despesas 0 0 6.998.464 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 

EBITDA 0 0 26.696.384 46.701.100 46.701.100 48.691.156 48.691.156 48.691.156 48.691.156 48.691.156 

s/ RL 0% 0% 53% 62% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 

(-) Depreciação 0 0 19.183.432 19.183.432 19.183.432 19.183.432 19.183.432 19.183.432 19.183.432 19.183.432 

(-) Equipamentos   14.417.422 14.417.422 14.417.422 14.417.422 14.417.422 14.417.422 14.417.422 14.417.422 

(-) Edificações   4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 

(-) Outros   524.113 524.113 524.113 524.113 524.113 524.113 524.113 524.113 

(-) Despesas e Receitas Financeiras 0 0 278.064 396.310 396.310 404.422 404.422 404.422 404.422 404.422 

EBIT 0 0 7.234.888 27.121.358 27.121.358 29.103.302 29.103.302 29.103.302 29.103.302 29.103.302 

s/ RL 0% 0% 14% 36% 36% 38% 38% 38% 38% 38% 

(-) Impostos s/ Lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Adicional de IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucro Líquido 0 0 2.459.838 9.221.238 9.221.238 9.895.099 9.895.099 9.895.099 9.895.099 9.895.099 

s/ RL 0 0 1.085.233 4.068.204 4.068.204 4.365.495 4.365.495 4.365.495 4.365.495 4.365.495 

Nota: valores em R$ 
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Tabela 33 – Demonstrações projetadas de resultado – PSUL (pag 2/3) 

DRE (em R$) Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

Receita Bruta 92.580.717 92.580.717 92.580.717 92.580.717 92.580.717 94.796.826 94.796.826 94.796.826 94.796.826 94.796.826 

(-) Impostos s/ Vendas 13.807.167 13.807.167 13.807.167 13.807.167 13.807.167 13.967.550 13.967.550 13.967.550 13.967.550 13.967.550 

(-) ICMS 4.070.204 4.070.204 4.070.204 4.070.204 4.070.204 3.963.489 3.963.489 3.963.489 3.963.489 3.963.489 

(-) PIS 1.527.582 1.527.582 1.527.582 1.527.582 1.527.582 1.564.148 1.564.148 1.564.148 1.564.148 1.564.148 

(-) COFINS 7.036.134 7.036.134 7.036.134 7.036.134 7.036.134 7.204.559 7.204.559 7.204.559 7.204.559 7.204.559 

(-) ISS 1.173.247 1.173.247 1.173.247 1.173.247 1.173.247 1.235.355 1.235.355 1.235.355 1.235.355 1.235.355 

Receita Líquida 78.773.549 78.773.549 78.773.549 78.773.549 78.773.549 80.829.276 80.829.276 80.829.276 80.829.276 80.829.276 

(-) Custo Operacional 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 

(-) Custos mão de obra 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 

(-) Custo variável 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 

(-) Outras despesas 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 

EBITDA 50.650.983 50.650.983 50.650.983 50.650.983 50.650.983 52.706.709 52.706.709 52.706.709 52.706.709 52.706.709 

s/ RL 64% 64% 64% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 65% 

(-) Depreciação 19.183.432 20.327.463 5.385.928 5.385.928 5.385.928 5.385.928 5.385.928 5.935.928 7.079.959 7.079.959 

(-) Equipamentos 14.417.422 15.561.452 1.144.031 1.144.031 1.144.031 1.144.031 1.144.031 1.694.031 2.838.061 2.838.061 

(-) Edificações 4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 4.241.898 

(-) Outros 524.113 524.113         

(-) Despesas e Receitas Financeiras 412.192 412.192 412.192 412.192 412.192 420.221 420.221 420.221 420.221 420.221 

EBIT 31.055.359 29.911.328 44.852.862 44.852.862 44.852.862 46.900.559 46.900.559 46.350.559 45.206.529 45.206.529 

s/ RL 39% 38% 57% 57% 57% 58% 58% 57% 56% 56% 

(-) Impostos s/ Lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Adicional de IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucro Líquido 10.558.798 10.169.828 15.249.949 15.249.949 15.249.949 15.946.166 15.946.166 15.759.166 15.370.196 15.370.196 

s/ RL 4.658.304 4.486.699 6.727.929 6.727.929 6.727.929 7.035.084 7.035.084 6.952.584 6.780.979 6.780.979 

Nota: valores em R$ 
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Tabela 34 – Demonstrações projetadas de resultado – PSUL (pag 3/3) 

DRE (em R$) Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

Receita Bruta 98.533.782 98.533.782 98.533.782 98.533.782 98.533.782 100.652.830 100.652.830 100.652.830 100.652.830 100.652.830 

(-) Impostos s/ Vendas 14.399.879 14.399.879 14.399.879 14.399.879 14.399.879 14.709.560 14.709.560 14.709.560 14.709.560 14.709.560 

(-) ICMS 3.977.795 3.977.795 3.977.795 3.977.795 3.977.795 4.063.340 4.063.340 4.063.340 4.063.340 4.063.340 

(-) PIS 1.625.807 1.625.807 1.625.807 1.625.807 1.625.807 1.660.772 1.660.772 1.660.772 1.660.772 1.660.772 

(-) COFINS 7.488.567 7.488.567 7.488.567 7.488.567 7.488.567 7.649.615 7.649.615 7.649.615 7.649.615 7.649.615 

(-) ISS 1.307.710 1.307.710 1.307.710 1.307.710 1.307.710 1.335.833 1.335.833 1.335.833 1.335.833 1.335.833 

Receita Líquida 84.133.902 84.133.902 84.133.902 84.133.902 84.133.902 85.943.270 85.943.270 85.943.270 85.943.270 85.943.270 

(-) Custo Operacional 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 28.122.567 

(-) Custos mão de obra 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 5.847.866 

(-) Custo variável 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 13.876.543 

(-) Outras despesas 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 8.398.157 

EBITDA 56.011.336 56.011.336 56.011.336 56.011.336 56.011.336 57.820.703 57.820.703 57.820.703 57.820.703 57.820.703 

s/ RL 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 

(-) Depreciação 7.079.959 5.935.928 1.694.031 1.694.031 2.838.061 2.838.061 2.838.061 2.288.061 1.144.031 1.144.031 

(-) Equipamentos 2.838.061 1.694.031 1.694.031 1.694.031 2.838.061 2.838.061 2.838.061 2.288.061 1.144.031 1.144.031 

(-) Edificações 4.241.898 4.241.898 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Despesas e Receitas Financeiras 433.761 433.761 433.761 433.761 433.761 441.439 441.439 441.439 441.439 441.439 

EBIT 48.497.616 49.641.646 53.883.544 53.883.544 52.739.513 54.541.203 54.541.203 55.091.203 56.235.234 56.235.234 

s/ RL 58% 59% 64% 64% 63% 63% 63% 64% 65% 65% 

(-) Impostos s/ Lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Adicional de IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucro Líquido 16.489.165 16.878.136 18.320.381 18.320.381 17.931.411 18.543.985 18.543.985 18.730.985 19.119.955 19.119.955 

s/ RL 7.274.642 7.446.247 8.082.532 8.082.532 7.910.927 8.181.180 8.181.180 8.263.680 8.435.285 8.435.285 

Nota: valores em R$ 
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Tabela 35 – Demonstrações projetadas de resultado – Consolidado (pag 1/3) 

DRE (em R$) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Receita Bruta 58.798.101 146.995.253 235.486.395 264.591.455 264.591.455 271.308.586 271.308.586 271.308.586 271.308.586 271.308.586 

(-) Impostos s/ Vendas 8.915.657 22.289.141 35.707.205 40.120.455 40.120.455 40.867.418 40.867.418 40.867.418 40.867.418 40.867.418 

(-) ICMS 2.761.044 6.902.611 11.057.982 12.424.699 12.424.699 12.414.243 12.414.243 12.414.243 12.414.243 12.414.243 

(-) PIS 970.169 2.425.422 3.885.526 4.365.759 4.365.759 4.476.592 4.476.592 4.476.592 4.476.592 4.476.592 

(-) COFINS 4.468.656 11.171.639 17.896.966 20.108.951 20.108.951 20.619.453 20.619.453 20.619.453 20.619.453 20.619.453 

(-) ISS 715.788 1.789.470 2.866.731 3.221.046 3.221.046 3.357.131 3.357.131 3.357.131 3.357.131 3.357.131 

Receita Líquida 49.882.444 124.706.111 199.779.190 224.471.000 224.471.000 230.441.168 230.441.168 230.441.168 230.441.168 230.441.168 

(-) Custo Operacional 24.445.421 51.523.694 79.645.136 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 

(-) Custos mão de obra 4.873.222 10.721.088 16.568.955 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 

(-) Custo variável 11.563.786 25.440.330 39.316.873 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 

(-) Outras despesas 8.008.413 15.362.276 23.759.308 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 

EBITDA 25.437.023 73.182.417 120.134.054 140.138.770 140.138.770 146.108.938 146.108.938 146.108.938 146.108.938 146.108.938 

s/ RL 51% 59% 60% 62% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 

(-) Depreciação 18.935.458 38.072.311 57.255.743 57.255.743 57.255.743 57.255.743 57.255.743 57.255.743 57.255.743 58.399.774 

(-) Equipamentos 14.219.497 28.636.918 43.054.340 43.054.340 43.054.340 43.054.340 43.054.340 43.054.340 43.054.340 44.198.370 

(-) Edificações 4.196.898 8.393.796 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 

(-) Outros 519.063 1.041.597 1.565.710 1.565.710 1.565.710 1.565.710 1.565.710 1.565.710 1.565.710 1.565.710 

(-) Despesas e Receitas Financeiras 280.658 673.184 1.070.555 1.188.800 1.188.800 1.213.138 1.213.138 1.213.138 1.213.138 1.213.138 

EBIT 6.220.908 34.436.922 61.807.756 81.694.226 81.694.226 87.640.057 87.640.057 87.640.057 87.640.057 86.496.026 

s/ RL 12% 28% 31% 36% 36% 38% 38% 38% 38% 38% 

(-) Impostos s/ Lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Adicional de IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucro Líquido 2.115.085 11.708.505 21.014.565 27.775.965 27.775.965 29.797.547 29.797.547 29.797.547 29.797.547 29.408.577 

s/ RL 933.136 5.165.538 9.271.163 12.254.134 12.254.134 13.146.009 13.146.009 13.146.009 13.146.009 12.974.404 

Nota: valores em R$ 
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Tabela 36 – Demonstrações projetadas de resultado – Consolidado (pag 2/3) 

DRE (em R$) Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

Receita Bruta 277.742.150 277.742.150 277.742.150 277.742.150 277.742.150 284.390.478 284.390.478 284.390.478 284.390.478 284.390.478 

(-) Impostos s/ Vendas 41.421.502 41.421.502 41.421.502 41.421.502 41.421.502 41.902.651 41.902.651 41.902.651 41.902.651 41.902.651 

(-) ICMS 12.210.612 12.210.612 12.210.612 12.210.612 12.210.612 11.890.467 11.890.467 11.890.467 11.890.467 11.890.467 

(-) PIS 4.582.745 4.582.745 4.582.745 4.582.745 4.582.745 4.692.443 4.692.443 4.692.443 4.692.443 4.692.443 

(-) COFINS 21.108.403 21.108.403 21.108.403 21.108.403 21.108.403 21.613.676 21.613.676 21.613.676 21.613.676 21.613.676 

(-) ISS 3.519.741 3.519.741 3.519.741 3.519.741 3.519.741 3.706.065 3.706.065 3.706.065 3.706.065 3.706.065 

Receita Líquida 236.320.648 236.320.648 236.320.648 236.320.648 236.320.648 242.487.827 242.487.827 242.487.827 242.487.827 242.487.827 

(-) Custo Operacional 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 

(-) Custos mão de obra 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 

(-) Custo variável 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 

(-) Outras despesas 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 

EBITDA 151.988.418 151.988.418 151.988.418 151.988.418 151.988.418 158.155.597 158.155.597 158.155.597 158.155.597 158.155.597 

s/ RL 64% 64% 64% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 65% 

(-) Depreciação 44.805.245 31.009.319 16.067.785 16.067.785 16.067.785 16.617.785 18.311.815 20.005.846 21.149.876 20.005.846 

(-) Equipamentos 31.122.904 17.849.513 3.432.092 3.432.092 3.432.092 3.982.092 5.676.122 7.370.153 8.514.183 7.370.153 

(-) Edificações 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 12.635.693 

(-) Outros 1.046.647 524.113 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Despesas e Receitas Financeiras 1.236.448 1.236.448 1.236.448 1.236.448 1.236.448 1.260.536 1.260.536 1.260.536 1.235.666 1.210.795 

EBIT 105.946.726 119.742.651 134.684.185 134.684.185 134.684.185 140.277.276 138.583.245 136.889.215 135.770.055 136.938.955 

s/ RL 45% 51% 57% 57% 57% 58% 57% 56% 56% 56% 

(-) Impostos s/ Lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Adicional de IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucro Líquido 36.021.815 40.712.429 45.792.551 45.792.551 45.792.551 47.694.202 47.118.231 46.542.261 46.161.747 46.559.173 

s/ RL 15.892.009 17.961.398 20.202.628 20.202.628 20.202.628 21.041.591 20.787.487 20.533.382 20.365.508 20.540.843 

* Nota: valores em R$ 
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Tabela 37 – Demonstrações projetadas de resultado – Consolidado (pag 3/3) 

DRE (em R$) Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

Receita Bruta 295.601.345 295.601.345 295.601.345 295.601.345 295.601.345 301.958.490 301.958.490 301.958.490 301.958.490 301.958.490 

(-) Impostos s/ Vendas 43.199.638 43.199.638 43.199.638 43.199.638 43.199.638 44.128.681 44.128.681 44.128.681 44.128.681 44.128.681 

(-) ICMS 11.933.384 11.933.384 11.933.384 11.933.384 11.933.384 12.190.021 12.190.021 12.190.021 12.190.021 12.190.021 

(-) PIS 4.877.422 4.877.422 4.877.422 4.877.422 4.877.422 4.982.315 4.982.315 4.982.315 4.982.315 4.982.315 

(-) COFINS 22.465.702 22.465.702 22.465.702 22.465.702 22.465.702 22.948.845 22.948.845 22.948.845 22.948.845 22.948.845 

(-) ISS 3.923.130 3.923.130 3.923.130 3.923.130 3.923.130 4.007.500 4.007.500 4.007.500 4.007.500 4.007.500 

Receita Líquida 252.401.707 252.401.707 252.401.707 252.401.707 252.401.707 257.829.809 257.829.809 257.829.809 257.829.809 257.829.809 

(-) Custo Operacional 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 84.332.230 

(-) Custos mão de obra 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 17.543.599 

(-) Custo variável 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 41.629.630 

(-) Outras despesas 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 25.159.001 

EBITDA 168.069.476 168.069.476 168.069.476 168.069.476 168.069.476 173.497.579 173.497.579 173.497.579 173.497.579 173.497.579 

s/ RL 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 

(-) Depreciação 14.664.918 9.323.989 5.082.092 5.082.092 8.514.183 7.964.183 6.270.153 4.576.122 3.432.092 3.432.092 

(-) Equipamentos 6.226.122 5.082.092 5.082.092 5.082.092 8.514.183 7.964.183 6.270.153 4.576.122 3.432.092 3.432.092 

(-) Edificações 8.438.796 4.241.898 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Despesas e Receitas Financeiras 1.251.414 1.251.414 1.251.414 1.251.414 1.251.414 1.274.448 1.274.448 1.274.448 1.274.448 1.274.448 

EBIT 152.153.144 157.494.073 161.735.970 161.735.970 158.303.879 164.258.948 165.952.979 167.647.009 168.791.040 168.791.040 

s/ RL 60% 62% 64% 64% 63% 64% 64% 65% 65% 65% 

(-) Impostos s/ Lucro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Adicional de IR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) CSLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lucro Líquido 51.731.997 53.547.913 54.990.158 54.990.158 53.823.247 55.847.970 56.423.941 56.999.911 57.388.882 57.388.882 

s/ RL 22.822.972 23.624.111 24.260.396 24.260.396 23.745.582 24.638.842 24.892.947 25.147.051 25.318.656 25.318.656 

* Nota: valores em R$ 
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Tabela 38 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – Gama (pag 1/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

EBITDA 0 25.437.023 46.729.820 46.729.820 46.729.820 46.729.820 48.719.876 48.719.876 48.719.876 48.719.876 48.719.876 

(-) Impostos 0 2.115.085 9.315.349 9.315.349 9.315.349 9.315.349 9.989.210 9.989.210 9.989.210 9.989.210 9.600.240 

Necessidade Capital Giro 0 6.455.136 2.657.591 0 0 0 186.587 0 0 0 0 

FCO 0 29.777.075 40.072.062 37.414.470 37.414.470 37.414.470 38.917.253 38.730.666 38.730.666 38.730.666 39.119.636 

(-) Despesas Financeiras 0 280.658 396.206 396.206 396.206 396.206 404.318 404.318 404.318 404.318 404.318 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 231.323.554 0 0 0 0 0 0 0 0 11.440.305 0 

Valor Residual dos Ativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCL nominal -231.323.554 29.496.416 39.675.856 37.018.265 37.018.265 37.018.265 38.512.935 38.326.348 38.326.348 26.886.043 38.715.318 

FCL Acum -231.323.554 -201.827.137 -162.151.281 -125.133.016 -88.114.751 -51.096.486 -12.583.551 25.742.796 64.069.144 90.955.186 129.670.504 

Payback Projeto Ano 7           

Fator de Desconto 1,00 0,92 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 

FCL Descontado -231.323.554 27.283.708 33.946.467 29.296.683 27.098.958 25.066.097 24.121.894 22.204.263 20.538.584 13.327.051 17.751.055 

FCL Descontado Acumulado -231.323.554 -204.039.846 -170.093.379 -140.796.696 -113.697.738 -88.631.641 -64.509.747 -42.305.484 -21.766.900 -8.439.848 9.311.206 

Payback Desc  Ano 10           

* Nota: valores em R$, cenário “não alavancado”. 
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Tabela 39 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – Gama (pag 2/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 

EBITDA 50.679.702 50.679.702 50.679.702 50.679.702 50.679.702 52.735.429 52.735.429 52.735.429 52.735.429 52.735.429 56.040.055 

(-) Impostos 15.275.049 15.275.049 15.275.049 15.275.049 15.275.049 15.784.266 15.395.296 15.395.296 15.395.296 15.784.266 18.330.181 

Necessidade Capital Giro 178.710 0 0 0 0 184.676 0 0 0 0 311.413 

FCO 35.583.363 35.404.653 35.404.653 35.404.653 35.404.653 37.135.838 37.340.133 37.340.133 37.340.133 36.951.162 38.021.287 

(-) Despesas Financeiras 412.088 412.088 412.088 412.088 412.088 420.117 420.117 420.117 420.117 420.117 433.657 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 0 0 0 0 5.500.000 11.440.305 0 0 0 0 0 

Valor Residual dos Ativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCL nominal 35.171.275 34.992.565 34.992.565 34.992.565 29.492.565 25.275.416 36.920.015 36.920.015 36.920.015 36.531.045 37.587.630 

FCL Acum 164.841.780 199.834.345 234.826.910 269.819.475 299.312.040 324.587.456 361.507.471 398.427.487 435.347.502 471.878.547 509.466.178 

Payback Projeto Ano 7           

Fator de Desconto 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 

FCL Descontado 14.916.385 13.727.308 12.697.537 11.745.017 9.156.395 7.258.459 9.807.134 9.071.441 8.390.936 7.679.709 7.309.063 

FCL Descontado Acumulado 24.227.591 37.954.899 50.652.436 62.397.453 71.553.848 78.812.307 88.619.442 97.690.882 106.081.818 113.761.527 121.070.590 

Payback Desc Ano 10           

Nota: valores em R$, cenário “não alavancado” 
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Tabela 40 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – Gama (pag 3/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

EBITDA 56.040.055 56.040.055 56.040.055 56.040.055 57.849.423 57.849.423 57.849.423 57.849.423 57.849.423 

(-) Impostos 18.330.181 18.330.181 18.330.181 17.941.211 18.740.785 19.129.756 19.129.756 19.129.756 19.129.756 

Necessidade Capital Giro 0 0 0 0 176.587 0 0 0 0 

FCO 37.709.874 37.709.874 37.709.874 38.098.845 39.285.225 38.719.667 38.719.667 38.719.667 38.719.667 

(-) Despesas Financeiras 433.657 433.657 433.657 433.657 441.335 441.335 441.335 441.335 441.335 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 0 0 11.440.305 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual dos Ativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCL nominal 37.276.217 37.276.217 25.835.912 37.665.188 38.843.890 38.278.332 38.278.332 38.278.332 38.278.332 

FCL Acum 546.742.395 584.018.612 609.854.524 647.519.712 686.363.602 724.641.934 762.920.267 801.198.599 839.476.931 

Payback Projeto Ano 7         

Fator de Desconto 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 

FCL Descontado 6.704.753 6.201.788 3.975.969 5.361.588 5.114.582 4.662.025 4.312.298 3.988.805 3.689.580 

FCL Descontado Acumulado 127.775.343 133.977.130 137.953.099 143.314.687 148.429.270 153.091.295 157.403.592 161.392.398 165.081.978 

Payback Desc Ano 10         

Nota: valores em R$, cenário “não alavancado” 

 

 

 

 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL 

 460 

Tabela 41 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – Asa Sul (pag 1/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

EBITDA 0 0 26.452.597 46.707.850 46.707.850 46.707.850 48.697.906 48.697.906 48.697.906 48.697.906 48.697.906 

(-) Impostos 0 0 2.393.156 9.239.378 9.239.378 9.239.378 9.913.239 9.913.239 9.913.239 9.913.239 9.913.239 

Necessidade Capital Giro 0 0 6.370.505 2.744.053 0 0 186.587 0 0 0 0 

FCO 0 0 30.429.946 40.212.526 37.468.472 37.468.472 38.971.254 38.784.667 38.784.667 38.784.667 38.784.667 

(-) Despesas Financeiras 0 0 276.978 396.285 396.285 396.285 404.398 404.398 404.398 404.398 404.398 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 233.337.515 0 0 0 0 0 0 0 0 11.440.305 0 

Valor Residual dos Ativos            

FCL nominal -233.337.515 0 30.152.967 39.816.241 37.072.187 37.072.187 38.566.857 38.380.270 38.380.270 26.939.965 38.380.270 

FCL Acum -233.337.515 -233.337.515 -203.184.547 -163.368.307 -126.296.120 -89.223.933 -50.657.076 -12.276.806 26.103.464 53.043.428 91.423.698 

Payback Projeto Ano 8           

Fator de Desconto 1,00 0,92 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 

FCL Descontado -233.337.515 0 25.798.730 31.511.034 27.138.431 25.102.610 24.155.667 22.235.503 20.567.480 13.353.780 17.597.434 

FCL Descontado Acumulado -233.337.515 -233.337.515 -207.538.785 -176.027.751 -148.889.320 -123.786.711 -99.631.043 -77.395.541 -56.828.061 -43.474.281 -25.876.846 

Payback Desc Ano 12           

Nota: valores em R$, cenário “não alavancado” 
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Tabela 42 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – Asa Sul (pag 2/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 

EBITDA 50.657.733 50.657.733 50.657.733 50.657.733 50.657.733 52.713.459 52.713.459 52.713.459 52.713.459 52.713.459 56.018.086 

(-) Impostos 10.187.968 15.267.553 15.267.553 15.267.553 15.267.553 15.963.769 15.776.769 15.387.799 15.396.255 15.404.711 16.912.651 

Necessidade Capital Giro 178.710 0 0 0 0 184.676 0 0 0 0 311.413 

FCO 40.648.475 35.390.180 35.390.180 35.390.180 35.390.180 36.934.365 36.936.690 37.325.660 37.317.204 37.308.748 39.416.848 

(-) Despesas Financeiras 412.168 412.168 412.168 412.168 412.168 420.197 420.197 420.197 395.327 370.457 383.996 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 1.144.031 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 0 0 0 0 5.500.000 11.440.305 0 0 0 0 0 

Valor Residual dos Ativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCL nominal 40.236.308 34.978.013 34.978.013 34.978.013 29.478.013 25.073.863 36.516.493 36.905.463 35.777.847 36.938.292 39.032.852 

FCL Acum 131.660.006 166.638.018 201.616.031 236.594.044 266.072.056 291.145.919 327.662.412 364.567.875 400.345.722 437.284.013 476.316.865 

Payback Projeto Ano 8           

Fator de Desconto 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 

FCL Descontado 17.064.500 13.721.599 12.692.257 11.740.132 9.151.877 7.200.578 9.699.946 9.067.865 8.131.351 7.765.322 7.590.092 

FCL Descontado Acumulado -8.812.346 4.909.253 17.601.510 29.341.642 38.493.519 45.694.098 55.394.044 64.461.909 72.593.260 80.358.582 87.948.674 

Payback Desc Ano 12           

Nota: valores em R$, cenário “não alavancado” 
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Tabela 43 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – Asa Sul (pag 3/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

EBITDA 56.018.086 56.018.086 56.018.086 56.018.086 57.827.453 57.827.453 57.827.453 57.827.453 57.827.453 

(-) Impostos 18.339.596 18.339.596 18.339.596 17.950.626 18.563.200 18.750.200 19.139.171 19.139.171 19.139.171 

Necessidade Capital Giro 0 0 0 0 176.587 0 0 0 0 

FCO 37.678.490 37.678.490 37.678.490 38.067.460 39.440.840 39.077.253 38.688.283 38.688.283 38.688.283 

(-) Despesas Financeiras 383.996 383.996 383.996 383.996 391.674 391.674 391.674 391.674 391.674 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 0 0 11.440.305 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual dos Ativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCL nominal 37.294.493 37.294.493 25.854.188 37.683.464 39.049.166 38.685.579 38.296.609 38.296.609 38.296.609 

FCL Acum 513.611.358 550.905.852 576.760.040 614.443.504 653.492.670 692.178.249 730.474.858 768.771.466 807.068.075 

Payback Projeto Ano 8         

Fator de Desconto 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 

FCL Descontado 6.708.040 6.204.828 3.978.782 5.364.190 5.141.611 4.711.625 4.314.357 3.990.710 3.691.342 

FCL Descontado Acumulado 94.656.714 100.861.542 104.840.324 110.204.513 115.346.124 120.057.749 124.372.105 128.362.815 132.054.158 

Payback Desc Ano 12         

Nota: valores em R$, cenário “não alavancado” 
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Tabela 44 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – PSUL (pag 1/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

EBITDA 0 0 0 26.696.384 46.701.100 46.701.100 48.691.156 48.691.156 48.691.156 48.691.156 48.691.156 

(-) Impostos 0 0 0 2.459.838 9.221.238 9.221.238 9.895.099 9.895.099 9.895.099 9.895.099 9.895.099 

Necessidade Capital Giro  0 0 6.395.473 2.719.648 0 186.587 0 0 0 0 

FCO 0 0 0 30.632.019 40.199.510 37.479.862 38.982.644 38.796.057 38.796.057 38.796.057 38.796.057 

(-) Despesas Financeiras 0 0 0 278.064 396.310 396.310 404.422 404.422 404.422 404.422 404.422 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 234.253.298 0 0 0 0 0 0 0 0 11.440.305 0 

Valor Residual dos Ativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCL nominal -234.253.298 0 0 30.353.955 39.803.201 37.083.553 38.578.222 38.391.635 38.391.635 26.951.330 38.391.635 

FCL Acum -234.253.298 -234.253.298 -234.253.298 -203.899.344 -164.096.143 -127.012.590 -88.434.368 -50.042.733 -11.651.097 15.300.233 53.691.868 

Payback Projeto Ano 9           

Fator de Desconto 1,00 0,92 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 

FCL Descontado -234.253.298 0 0 24.022.471 29.137.650 25.110.305 24.162.786 22.242.087 20.573.571 13.359.414 17.602.645 

FCL Descontado Acumulado -234.253.298 -234.253.298 -234.253.298 -210.230.827 -181.093.177 -155.982.871 -131.820.085 -109.577.998 -89.004.428 -75.645.014 -58.042.369 

Payback Desc Ano 15           

* Nota: valores em R$, cenário “não alavancado” 
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Tabela 45 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – PSUL (pag 2/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 

EBITDA 50.650.983 50.650.983 50.650.983 50.650.983 50.650.983 52.706.709 52.706.709 52.706.709 52.706.709 52.706.709 56.011.336 

(-) Impostos 10.558.798 10.169.828 15.249.949 15.249.949 15.249.949 15.946.166 15.946.166 15.759.166 15.370.196 15.370.196 16.489.165 

Necessidade Capital Giro 178.710 0 0 0 0 184.676 0 0 0 0 311.413 

FCO 40.270.895 40.481.155 35.401.034 35.401.034 35.401.034 36.945.219 36.760.543 36.947.543 37.336.513 37.336.513 39.833.583 

(-) Despesas Financeiras 412.192 412.192 412.192 412.192 412.192 420.221 420.221 420.221 420.221 420.221 433.761 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 0 0 0 0 5.500.000 11.440.305 0 0 0 0 0 

Valor Residual dos Ativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCL nominal 39.858.703 40.068.963 34.988.841 34.988.841 29.488.841 25.084.692 36.340.321 36.527.321 36.916.292 36.916.292 39.399.822 

FCL Acum 93.550.571 133.619.534 168.608.375 203.597.217 233.086.058 258.170.750 294.511.072 331.038.393 367.954.685 404.870.977 444.270.799 

Payback Projeto Ano 9           

Fator de Desconto 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 

FCL Descontado 16.904.356 15.718.739 12.696.186 11.743.767 9.155.239 7.203.688 9.653.149 8.974.954 8.390.089 7.760.697 7.661.451 

FCL Descontado Acumulado -41.138.013 -25.419.274 -12.723.088 -979.321 8.175.918 15.379.606 25.032.755 34.007.709 42.397.799 50.158.495 57.819.947 

Payback Desc Ano 15           

* Nota: valores em R$, cenário “não alavancado” 
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Tabela 46 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – PSUL (pag 3/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

EBITDA 56.011.336 56.011.336 56.011.336 56.011.336 57.820.703 57.820.703 57.820.703 57.820.703 57.820.703 

(-) Impostos 16.878.136 18.320.381 18.320.381 17.931.411 18.543.985 18.543.985 18.730.985 19.119.955 19.119.955 

Necessidade Capital Giro 0 0 0 0 176.587 0 0 0 0 

FCO 39.133.200 37.690.955 37.690.955 38.079.925 39.453.305 39.276.718 39.089.718 38.700.748 38.700.748 

(-) Despesas Financeiras 433.761 433.761 433.761 433.761 441.439 441.439 441.439 441.439 441.439 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 0 0 11.440.305 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual dos Ativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCL nominal 38.699.439 37.257.194 25.816.888 37.646.164 39.011.867 38.835.279 38.648.279 38.259.309 38.259.309 

FCL Acum 482.970.238 520.227.431 546.044.320 583.690.484 622.702.350 661.537.629 700.185.908 738.445.217 776.704.526 

Payback Projeto Ano 9         

Fator de Desconto 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 

FCL Descontado 6.960.743 6.198.623 3.973.041 5.358.880 5.136.700 4.729.857 4.353.974 3.986.823 3.687.747 

FCL Descontado Acumulado 64.780.690 70.979.312 74.952.353 80.311.234 85.447.933 90.177.790 94.531.765 98.518.588 102.206.335 

Payback Desc Ano 15         

* Nota: valores em R$, cenário “não alavancado” 
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Tabela 47 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – Consolidado (pag 1/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

EBITDA 0 25.437.023 73.182.417 120.134.054 140.138.770 140.138.770 146.108.938 146.108.938 146.108.938 146.108.938 146.108.938 

(-) Impostos 0 2.115.085 11.708.505 21.014.565 27.775.965 27.775.965 29.797.547 29.797.547 29.797.547 29.797.547 29.408.577 

Necessidade Capital Giro  6.455.136 9.028.096 9.139.526 2.719.648 0 559.761 0 0 0 0 

FCO 0 29.777.075 70.502.008 108.259.015 115.082.453 112.362.805 116.871.151 116.311.390 116.311.390 116.311.390 116.700.361 

(-) Despesas Financeiras 0 280.658 673.184 1.070.555 1.188.800 1.188.800 1.213.138 1.213.138 1.213.138 1.213.138 1.213.138 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 698.914.367 0 0 0 0 0 0 0 0 34.320.915 0 

Valor Residual dos Ativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCL nominal -698.914.367 29.496.416 69.828.824 107.188.460 113.893.653 111.174.005 115.658.014 115.098.253 115.098.253 80.777.337 115.487.223 

FCL Acum -698.914.367 -669.417.950 -599.589.127 -492.400.666 -378.507.014 -267.333.009 -151.674.995 -36.576.743 78.521.510 159.298.847 274.786.071 

Pay Back Projeto Ano 8           

Fator de Desconto 1,00 0,92 0,86 0,79 0,73 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46 

FCL Descontado -698.914.367 27.283.708 59.745.196 84.830.188 83.375.039 75.279.012 72.440.348 66.681.853 61.679.635 40.040.245 52.951.134 

FCL Descontado Acumulado -698.914.367 -671.630.659 -611.885.463 -527.055.275 -443.680.235 -368.401.223 
-

295.960.875 
-229.279.022 -167.599.388 -127.559.143 -74.608.009 

Payback Desc Ano 12           

Nota: valores em R$, cenário “não alavancado” 
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Tabela 48 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – Consolidado (pag 2/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 

EBITDA 151.988.418 151.988.418 151.988.418 151.988.418 151.988.418 158.155.597 158.155.597 158.155.597 158.155.597 158.155.597 168.069.476 

(-) Impostos 36.021.815 40.712.429 45.792.551 45.792.551 45.792.551 47.694.202 47.118.231 46.542.261 46.161.747 46.559.173 51.731.997 

Necessidade Capital Giro 536.130 0 0 0 0 554.027 0 0 0 0 934.239 

FCO 116.502.734 111.275.989 106.195.867 106.195.867 106.195.867 111.015.422 111.037.365 111.613.336 111.993.850 111.596.424 117.271.718 

(-) Despesas Financeiras 1.236.448 1.236.448 1.236.448 1.236.448 1.236.448 1.260.536 1.260.536 1.260.536 1.235.666 1.210.795 1.251.414 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 1.144.031 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 0 0 0 0 16.500.000 34.320.915 0 0 0 0 0 

Valor Residual dos Ativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCL nominal 115.266.286 110.039.541 104.959.419 104.959.419 88.459.419 75.433.971 109.776.829 110.352.800 109.614.154 110.385.629 116.020.304 

FCL Acum 390.052.356 500.091.897 605.051.316 710.010.736 798.470.155 873.904.126 983.680.955 1.094.033.755 1.203.647.909 1.314.033.538 1.430.053.841 

Payback Projeto Ano 8           

Fator de Desconto 0,42 0,39 0,36 0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 

FCL Descontado 48.885.241 43.167.645 38.085.981 35.228.916 27.463.512 21.662.725 29.160.230 27.114.259 24.912.376 23.205.727 22.560.607 

FCL Descontado Acumulado -25.722.768 17.444.878 55.530.858 90.759.774 118.223.286 139.886.011 169.046.241 196.160.500 221.072.876 244.278.604 266.839.211 

Payback Desc  Ano 12           

* Nota: valores em R$, cenário “não alavancado” 
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Tabela 49 – Projeções de fluxo de caixa nominal e descontado – Consolidado (pag 3/3) 

Fluxo de Caixa (em R$) Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 Ano 26 Ano 27 Ano 28 Ano 29 Ano 30 

EBITDA 168.069.476 168.069.476 168.069.476 168.069.476 173.497.579 173.497.579 173.497.579 173.497.579 173.497.579 

(-) Impostos 53.547.913 54.990.158 54.990.158 53.823.247 55.847.970 56.423.941 56.999.911 57.388.882 57.388.882 

Necessidade Capital Giro 0 0 0 0 529.762 0 0 0 0 

FCO 114.521.564 113.079.319 113.079.319 114.246.230 118.179.371 117.073.638 116.497.668 116.108.697 116.108.697 

(-) Despesas Financeiras 1.251.414 1.251.414 1.251.414 1.251.414 1.274.448 1.274.448 1.274.448 1.274.448 1.274.448 

(-) Amortização Empréstimos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(-) Invest. Capital Próprio 0 0 34.320.915 0 0 0 0 0 0 

Valor Residual dos Ativos          

FCL nominal 113.270.149 111.827.904 77.506.989 112.994.815 116.904.923 115.799.191 115.223.220 114.834.250 114.834.250 

FCL Acum 1.543.323.991 1.655.151.895 1.732.658.884 1.845.653.699 1.962.558.622 2.078.357.812 2.193.581.033 2.308.415.282 2.423.249.532 

Payback Projeto Ano 8         

Fator de Desconto 0,18 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 

FCL Descontado 20.373.535 18.605.238 11.927.792 16.084.658 15.392.893 14.103.507 12.980.629 11.966.339 11.068.669 

FCL Descontado Acumulado 287.212.746 305.817.984 317.745.776 333.830.434 349.223.327 363.326.834 376.307.462 388.273.801 399.342.470 

Payback Desc Ano 12         

* Nota: valores em R$, cenário “não alavancado” 
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Tabela 50 – Resumo dos Indicadores da Análise Econômica e Financeira (Cenário Base) 

Indicadores GAMA ASA SUL  PSUL CONSOLIDADO 

PRINCIPAIS LINHAS TOTAIS DOS PROJETOS (30 ANOS)     

  Receita Bruta R$2.796.588.457 R$2.708.391.305 R$2.620.488.144 R$8.125.467.905 

  Receita Líquida R$2.381.645.709 R$2.306.822.043 R$2.232.247.788 R$6.920.715.540 

  Custos e Despesas R$839.166.983 R$810.672.713 R$782.744.771 R$2.432.584.467 

  EBITDA R$1.542.478.726 R$1.496.149.330 R$1.449.503.017 R$4.488.131.073 

  Custos do Financiamento R$12.423.057 R$11.453.385 R$11.630.861 R$35.507.303 

  CAPEX do Projeto R$231.323.554 R$233.337.515 R$234.253.298 R$698.914.367 

  Lucro Líquido / Receita Bruta 29,8% 29,6% 29,4% 29,6% 

AVALIAÇÃO DOS PROJETOS     

  VPL R$163.068.017 R$132.054.158 R$102.206.335 R$397.328.509 

  TIR 15,2% 13,2% 11,7% 13,3% 

  Payback dos Acionistas Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 8 

  Payback do Projeto Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 8 

  TIR Descontada 10,1% 9,7% 9,4% 9,8% 

  Payback Descontado dos Acionistas Ano 10 Ano 12 Ano 15 Ano 12 

  Payback Descontado do Projeto Ano 10 Ano 12 Ano 15 Ano 12 

  Alavancagem 0% 0% 0% 0% 

  ROE 70% 57% 44% 57% 

  ROI 70% 57% 44% 57% 

PRINCIPAIS MÉDIAS     

  Receita Líquida Anual R$79.388.190 R$76.894.068 R$74.408.260 R$230.690.518 

  EBITDA / Receita Líquida 64,8% 64,9% 64,9% 64,9% 
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  EBITDA / Receita Bruta 55,2% 55,2% 55,3% 55,2% 

  Lucro Líquido / Receita Bruta 29,8% 29,6% 29,4% 29,6% 

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA     

  Tarifa (valor sem impostos, por ton resíduo) R$158,00 R$158,00 R$158,00 R$ 158,00 

  Valor total bruto pago à concessionária no contrato R$1.360.307.565 R$1.319.339.131 R$1.278.507.257 R$3.958.153.954 

* Nota: cenário “não alavancado” 
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Analisando os resultados para o cenário base, não alavancado e com todas as outras receitas 

ordinárias previstas além da contraprestação dos serviços, verifica-se que uma tarifa média de 

R$158,00/ton (sem impostos) retorna uma TIR nominal de 13,3% e TIR real de 9,8%, um payback 

nominal do projeto no ano 8 e payback descontado no ano 12.  

 

Simulando um cenário base considerando VPL=0, não alavancado e com apenas receitas 

ordinárias da venda da energia e contraprestação dos serviços (com garantias em contrato), 

verifica-se necessária uma tarifa de R$187,54 alcança TIR descontada de 8,1% (igual ao WACC), 

payback nominal do projeto no ano 12 e payback descontado no ano 30 (ainda dentro do prazo 

do contrato). 

 

Os indicadores de ponto de equilíbrio alcançado para o cenário base estão apresentados na 

Tabela 51. 

 

Tabela 51 – Pontos de equilíbrio para o cenário base 

 

Descrição 
CENÁRIO BASE COM OUTRAS 

RECEITAS 
VPL=0 

Tarifa (valor sem impostos) R$158,00 R$187,54 

TIR descontada 9,8% 8,1% (WAAC) 

Payback nominal Ano 8 Ano 12 

Payback descontado do projeto Ano 12 Ano 30 

VPL R$397.328.509 R$0,00 

Alavancagem 0% 0% 
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INTRODUÇÃO 

Este MANUAL DE PROCEDIMENTOS possui caráter informativo e 

complementar ao EDITAL. 

A B3 reportará à SLU toda e qualquer questão decorrente de sua 

prestação de serviço. 

Toda e qualquer decisão compete apenas e tão somente à SLU. 

A atuação da B3 se limita ao suporte técnico relativo aos procedimentos 

operacionais inerentes à LICITAÇÃO, tais como análise e contribuições ao 

EDITAL; elaboração do MANUAL DE PROCEDIMENTOS; fornecimento 

de infraestrutura para sessões realizadas em suas dependências; guarda 

de documentação; suporte a saneamento de dúvidas quanto a 

procedimentos operacionais deste MANUAL DE PROCEDIMENTOS; 

suporte à análise de documentos, exceto habilitação técnica; gestão e 

devolução de GARANTIAS DE PROPOSTA; e publicação de EDITAL e do 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS no site da B3. 

A B3 não garante o cumprimento de nenhuma obrigação da SLU ou da 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO, de qualquer dos participantes da LICITAÇÃO 

ou da adjudicatária, permanecendo isenta de qualquer risco patrimonial 

decorrente da LICITAÇÃO, não assumindo posição de contraparte 

garantidora ou de substituta de qualquer parte inadimplente. 

Não compete à B3 atuar em atividades fundamentais à existência da 

LICITAÇÃO, nem ser a precursora de tomada de decisões indelegáveis da 

Administração Pública, sendo essas atribuições prerrogativas exclusivas 

da COMISSÃO DE LICITAÇÃO e da SLU, a exemplo de questões relativas 

à participação de Licitantes; visitas técnicas; publicações de cunho oficial 

ou vinculante; alterações e divulgação de cronograma ou prazos; 

validação do aporte, gestão e/ou devolução de GARANTIAS DE 

PROPOSTA na modalidade caução em dinheiro, em qualquer de suas 

formas de aporte, tampouco GARANTIA DE EXECUÇÃO DO 

CONTRATO; lavratura de atas, disponibilização de documentação para a 

consulta de interessados e/ou avaliar e julgar impugnações e recursos 

administrativos. 

PREVALÊNCIA DO EDITAL 
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Caso exista conflito entre as disposições deste documento e as 

disposições do EDITAL, prevalecerá o disposto no EDITAL. 

DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES 

As definições utilizadas neste MANUAL DE PROCEDIMENTOS são as 

mesmas aplicadas ao EDITAL e demais anexos, em seu Capítulo I, 2 – 

Definições. Qualquer novo termo que porventura tenha sido utilizado neste 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS não substitui ou invalida os termos 

adotados pelo EDITAL, os quais sempre prevalecerão. 

DOCUMENTOS DO LEILÃO 

Os documentos relativos à LICITAÇÃO serão oficialmente disponibilizados 

conforme previsto no preâmbulo do EDITAL. 

Este MANUAL DE PROCEDIMENTOS poderá ser obtido no site [●]; e no 

site da B3, em www.B3.com.br/licitacoes, na seção “Licitações e 

Alienações”. 

 

SANEAMENTO DE DÚVIDAS 

A qualquer momento da LICITAÇÃO, todos os interessados poderão 

sanear dúvidas sobre os procedimentos operacionais descritos neste 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS junto à Gerência de Processos 

Licitatórios, pelo endereço eletrônico leiloes@B3.com.br e/ou pelo 

telefone (11) 2565-6500, sendo que as respostas fornecidas pela B3 não 

são vinculativas, possuindo apenas caráter de orientação. 

A B3 destaca que eventuais orientações fornecidas no âmbito da 

assessoria técnica especializada a licitações não constituem 

esclarecimentos ao EDITAL na acepção do artigo 40, VIII da Lei nº 

8.666/93 e Capítulo II, 8 – Esclarecimentos sobre o EDITAL. 

 

CAPÍTULO 1 - PARTICIPANTES CREDENCIADOS 

As LICITANTES devem ser representadas por PARTICIPANTES 

CREDENCIADAS em etapas junto à B3, inclusive aquela que vier a se 
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tornar a LICITANTE VENCEDORA, no ato de pagamento da remuneração 

da B3. 

Somente instituições participantes autorizadas na condição de 

Participantes de Negociação - PN e Participantes de Negociação Pleno - 

PNP podem representar Licitantes. Consulte lista divulgada no site da 

B353.  

Cada PARTICIPANTE CREDENCIADA poderá representar somente uma 

LICITANTE; e cada LICITANTE somente poderá ser representada por 

uma única PARTICIPANTE CREDENCIADA. 

A LICITANTE deverá firmar contrato com uma PARTICIPANTE 

CREDENCIADA, conforme condições do ANEXO A deste MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS. 

Em caso de consórcio, poderá ser firmado um contrato: 

• entre todos os consorciados e a PARTICIPANTE CREDENCIADA; ou 

• contratos individuais entre cada consorciada e a PARTICIPANTE 

CREDENCIADA; ou 

• entre a consorciada líder e a PARTICIPANTE CREDENCIADA, nos 

termos da outorga de poderes conferida à líder do consórcio. 

Os poderes da PARTICIPANTE CREDENCIADA serão verificados via 

cartão de assinaturas da B3. 

Não havendo mandatários da PARTICIPANTE CREDENCIADA com 

poderes suficientes para a celebração do ANEXO A, no âmbito do cartão 

de assinaturas da B3, poderão ser apresentados documentos de 

representação no VOLUME 1. Os poderes dos outorgantes dos 

instrumentos de mandato também serão verificados via cartão de 

assinaturas da B3. 

A verificação da situação cadastral da PARTICIPANTE CREDENCIADA 

poderá ser realizada via leiloes@B3.com.br, mediante a informação do 

nome completo de seus representantes legais. 

 
53 Disponível em: <http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/participantes/busca-de-
participantes/busca-de-corretoras/>. 
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O momento e a forma de apresentação do Anexo A serão descritos no 

Capítulo 2, DATA DE ENTREGA DOS VOLUMES deste MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS. 

 

CAPÍTULO 2 - DATA DE RECEBIMENTO DOS VOLUMES 

Nos termos do item [●] do EDITAL, devem ser entregues em 2 (duas) vias 

os VOLUMES 1, 2 e 3. 

Toda documentação deve ser apresentada: 

• Contendo assinaturas de representantes legais ou pessoas legalmente 

habilitadas, preferencialmente Representantes Credenciados, com firmas 

reconhecidas, sempre que aplicável, nos termos do item [●] do EDITAL; 

• Sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, conforme o item [●] do 

EDITAL; 

• Contendo documentos e certidões válidos na data de entrega, aceitas 

certidões sem data de validade emitidas até 90 (noventa) dias anteriores 

contados da data de sua emissão, conforme item [●] do EDITAL; 

• Contendo as páginas numeradas sequencialmente, conforme item [●] do 

EDITAL; 

• Com os invólucros lacrados e identificados conforme item [●] do EDITAL; 

• Em 2 vias, com subtítulos 1ª Via e 2ª Via, conforme o item [●]do EDITAL; 

• Em envelopes distintos, opacos, fechados e rubricados sobre o fecho, 

conforme item [●] do EDITAL; 

• Contendo todas as folhas do volume rubricadas por REPRESENTANTE 

CREDENCIADO, conforme item [●] do EDITAL; e 

• Contendo termo de encerramento que reflita a quantidade total de 

páginas, conforme item [●] do EDITAL. 

REPRESENTAÇÃO POR PARTICIPANTE CREDENCIADA 
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Na DATA DE RECEBIMENTO DOS VOLUMES, a COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO receberá os VOLUMES 1, 2 e 3. 

A PARTICIPANTE CREDENCIADA será responsável pela entrega dos 

VOLUMES à COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

Os poderes de representação da PARTICIPANTE CREDENCIADA serão 

verificados via sistema da B3. 

A verificação da situação cadastral dos representantes da PARTICIPANTE 

CREDENCIADA poderá ser realizada via leiloes@B3.com.br, mediante a 

informação do nome completo de seus representantes legais. 

Apenas caso o cadastro da PARTICIPANTE CREDENCIADA junto à B3 

não esteja atualizado, deverão ser entregues pela PARTICIPANTE 

CREDENCIADA documentos que comprovem seus poderes de 

representação, em apartado de qualquer Volume, uma vez que o Volume 

1 somente será aberto após a identificação de poderes suficientes para a 

prática desse ato. 

Ainda, em estando o cadastro desatualizado, a PARTICIPANTE 

CREDENCIADA poderá providenciar sua atualização junto à área de 

Cadastro da B3, via cadastro@B3.com.br, ficando dispensada a 

apresentação de documentos. 

Não é necessário estar habilitado como operador de mesas de Bolsa para 

atuação como representante da PARTICIPANTE CREDENCIADA, 

bastando ser mandatário dela. 

 

CAPÍTULO 3 - VOLUME 1 

VOLUME 1 – GARANTIA DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE 

REPRESENTAÇÃO 

A LICITANTE deverá apresentar no VOLUME 1 os documentos indicados 

no EDITAL, elencados a seguir: 

• Carta de Apresentação, nos termos do item 19.2 do EDITAL; 
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• GARANTIA DE PROPOSTA, conforme ANEXO III - MODELO DE 

CARTAS E DECLARAÇÕES se fiança ou seguro-garantia; ou rotina 

aplicável a títulos públicos e caução em dinheiro, nos termos do item [●] do 

EDITAL; 

• Documentos comprobatórios dos poderes dos representantes legais do 

emissor da GARANTIA DE PROPOSTA, somente se o respectivo cadastro 

na B3 não estiver atualizado, nos termos do tópico “PODERES DOS 

REPRESENTANTES LEGAIS DO BANCO EMISSOR”, deste Capítulo, 

neste MANUAL, nos termos do item [●] do EDITAL; 

• Declarações: 

• Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos 

do item [●]; e 

•  Declaração de atendimento aos critérios de desempate previstos 

no art. 45, §2º e art. 3º, §2º da Lei nº 8.666/93, nos termos do item 

18.13.2. 

• Documentos para comprovação dos poderes de REPRESENTANTES 

CREDENCIADOS, conforme item 16.2 do EDITAL; 

• ANEXO A deste MANUAL DE PROCEDIMENTOS – Contrato de 

Intermediação entre a Licitante e a Participante Credenciada; e 

• Documentos de representação da PARTICIPANTE CREDENCIADA, 

para verificação dos poderes dos signatários do ANEXO A – Contrato de 

Intermediação entre a LICITANTE e a PARTICIPANTE CREDENCIADA, 

apenas caso seus representantes legais não possuam poderes 

cadastrados/atualizados no sistema da B3. 

REGRAS GERAIS 

A GARANTIA DE PROPOSTA pode ser aportada nas seguintes 

modalidades: 

• Caução em Dinheiro: comprovante de depósito, nos termos do EDITAL; 

• Apólice de Seguro-Garantia: Apólice emitida por seguradora elegível, de 

acordo com os critérios estabelecidos no modelo do ANEXO III - 

MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES do EDITAL; 
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• Carta de Fiança Bancária: Carta-fiança emitida por banco, de acordo com 

o modelo do Anexo II - Modelos de Cartas e Declarações do EDITAL; e 

• Títulos da Dívida Pública: Aporte eletrônico realizado pelo agente de 

custódia dos títulos da Licitante. 

As LICITANTES estão obrigadas a realizar depósito de garantia específico 

para a participação na LICITAÇÃO. Eventuais garantias depositadas, junto 

à B3, para outras operações das PARTICIPANTES CREDENCIADAS, não 

integrarão as GARANTIAS DE PROPOSTA. 

COMUNICAÇÃO 

As PARTICIPANTES CREDENCIADAS serão o ponto focal para tratar de 

assuntos relacionados a GARANTIAS DE PROPOSTA junto à B3. Estes, 

por sua vez, deverão comunicar-se com a LICITANTE. 

CONSÓRCIOS 

Se a LICITANTE estiver em consórcio, as garantias deverão ser prestadas 

por uma das consorciadas, conforme o regramento observado pelo 

consórcio, dada a ausência de personalidade jurídica dele. 

É admissível o aporte da GARANTIA DE PROPOSTA composta entre as 

consorciadas, desde que garantida a responsabilidade de todo o consórcio 

sobre as obrigações contraídas por todas as consorciadas em razão da 

participação na LICITAÇÃO, sendo vedado o instrumento que garanta 

apenas as obrigações de determinada consorciada. 

A GARANTIA DE PROPOSTA deverá indicar a denominação do consórcio 

e relacionar todos os seus membros, com as respectivas participações 

percentuais, independentemente de a GARANTIA DE PROPOSTA ter sido 

prestada por uma ou mais consorciadas. 

As consorciadas, se desejarem, poderão escolher modalidades diferentes 

de GARANTIA DE PROPOSTA, a fim de compor o valor total da 

GARANTIA DE PROPOSTA. 

O valor da GARANTIA DE PROPOSTA aportado por uma ou mais 

consorciadas independerá do percentual de sua participação no consórcio. 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 
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Em caso de fundos de investimento, a garantia deverá ser prestada por 

seu administrador ou gestor, conforme previsto no regulamento do fundo. 

MOEDA E VALOR 

A Garantia de Proposta deve ser emitida em moeda corrente nacional 

(Real - BRL), conforme valor previsto no item [●] do EDITAL. 

VIGÊNCIA 

Igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias, contada a partir da data 

designada no cronograma para entrega dos VOLUMES 1, 2, 3 e 4. 

Desta forma, a garantia deverá vigorar de [●] a [●], conforme o EDITAL. Em 

atendimento à regulamentação aplicável a seguro-garantia, devem ser 

contempladas as 24 (vinte e quatro) horas do período mínimo de vigência, 

devendo haver o acréscimo de 1 (um) dia à data de início da vigência para 

atendimento ao item 19.4 da Circular nº 477/2013 da SUSEP. Neste caso, 

a vigência deverá ser de [●] a [●]. 

Em sendo caracterizada hipótese de renovação, a LICITANTE deverá 

providenciar o instrumento de renovação por igual período de 180 (cento 

e oitenta) dias, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis anteriores 

ao término de sua vigência. 

VALORAÇÃO E MANUTENÇÃO 

A B3 avaliará constantemente, durante a permanência das Garantias de 

Proposta sob sua custódia, o valor econômico e a aderência aos requisitos 

do EDITAL, inclusive do emissor, podendo recomendar à COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO a manutenção e/ou substituição das GARANTIAS DE 

PROPOSTA, caso julgue que quaisquer destas sofreram ou estão por 

sofrer deterioração no valor ou na qualidade. 

Neste caso, a B3 informará a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, que poderá 

estabelecer um prazo para que a Licitante promova sua manutenção e/ou 

substituição, cabendo exclusivamente à COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

decidir ou não pela recomposição. 

MOVIMENTAÇÃO 
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A B3 somente movimentará GARANTIAS DE PROPOSTA mediante 

ordem expressa e formal da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

DEVOLUÇÃO 

Todas as GARANTIAS DE PROPOSTA aportadas que estejam sob a 

guarda da B3, ou seja, todas as modalidades de garantia exceto caução 

em dinheiro, serão devolvidas pela B3 à PARTICIPANTE CREDENCIADA, 

nos termos do item [●] do EDITAL. 

A B3 não se responsabilizará pela devolução da GARANTIA DE 

PROPOSTA que for depositada na forma de caução em dinheiro, devendo 

esta ser realizada após a solicitação de ofício de liberação à COMISSÃO 

DE LICITAÇÃO. 

EXECUÇÃO 

As Garantias de Proposta poderão ser executadas em favor do 

beneficiário, mediante notificação da SLU, com apoio operacional da B3, 

nas hipóteses aventadas no EDITAL. 

Sempre que se verificar uma ou mais condições ali previstas, a 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO terá a prerrogativa de executar as 

GARANTIAS DE PROPOSTA, sem prejuízo de outras penalidades 

previstas em Lei e no EDITAL. 

GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A LICITANTE VENCEDORA deverá entregar a GARANTIA DE 

EXECUÇÃO DO CONTRATO diretamente à SLU e, não, à B3. 

RENOVAÇÃO 

No caso de renovação, o instrumento de garantia vincendo deverá ser 

substituído por instrumento válido e vigente, nos termos do EDITAL, ou 

deverá ser apresentado instrumento de manutenção, como endosso, em 

caso de seguro-garantia ou aditivo, em caso de fiança bancária, nos 

termos do item [●] do EDITAL. 

SUBSTITUIÇÃO 
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Após a data e o horário limites para entrega de envelopes, as GARANTIAS 

DE PROPOSTA somente poderão ser modificadas ou substituídas 

mediante expressa e prévia anuência da COMISSÃO DE LICITAÇÃO ou 

no momento de sua renovação, e/ou para recomposição do seu valor 

econômico e condições de exequibilidade. 

A B3 somente procederá à devolução das garantias substituídas após a 

efetivação do depósito das garantias substitutas. 

CAUÇÃO EM DINHEIRO 

A LICITANTE que optar por apresentar a GARANTIA DE PROPOSTA sob 

a forma de caução em dinheiro, não terá sua GARANTIA DE PROPOSTA 

depositada no ambiente de custódia da B3. 

O comprovante da caução em dinheiro ou o cheque administrativo 

competente deverão estar contidos, conforme o caso, no VOLUME 1 e a 

regularidade do aporte será verificada diretamente pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, nos termos do item [●] do EDITAL. 

TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA 

Títulos públicos aceitos, conforme previsto no EDITAL: 

• Tesouro Prefixado (LTN); 

• Tesouro Selic (LFT); 

• Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B); 

• Tesouro IPCA+ (NTN-B Principal); 

• Notas do Tesouro Nacional Série C (NTN-C); ou 

• Tesouro Prefixado com Juros Semestrais (NTN-F). 

TRANSFERÊNCIA E BLOQUEIO DOS TÍTULOS 

Trata-se de procedimento de transferência dos títulos, da conta de 

custódia para a conta sintética da B3, para bloqueio escritural. 
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Essa transferência deve ser solicitada à instituição financeira a que esteja 

vinculada a posição de títulos, que não necessariamente deve ser a 

Participante Credenciada que a representa no Leilão. 

Em virtude dos prazos de transferência do Sistema Especial de Liquidação 

e Custódia - SELIC, somente serão aceitos, como garantia, títulos 

disponíveis sob guarda da B3, naquele sistema, no prazo de aporte 

indicado no EDITAL. 

Informações relevantes sobre a operação: 

• Trata-se de uma “operação sem financeiro”, denominada “1023”; 

• Realizada via SELIC; 

• Transferência para a conta mantida pela B3 nesse sistema; 

• Alocação dos títulos na modalidade “outros”; 

• A instituição financeira executará o comando de transferência; e 

• A B3 providenciará a correspondência do lançamento no SELIC, para 

posterior confirmação do depósito no Sistema de Garantias da B3 (NGA). 

A B3 requisita as seguintes informações para verificação do aporte: 

• Dados dos títulos que estão sendo transferidos; 

• Razão social e código da instituição financeira intermediadora, na qual a 

LICITANTE detém sua posição de títulos; e 

• Código de cliente e da conta da LICITANTE no Sistema de Garantias da 

B3 (NGA). 

Essas informações poderão ser obtidas junto ao backoffice da instituição 

financeira a que esteja vinculada a posição de títulos. 

As instituições financeiras que possuam cadastro no sistema e que 

intermediarem a transferência dos títulos poderão confirmá-la por meio do 

site https://clearing3.bvmfnet.com.br/Garantias/ . 

VALORAÇÃO 
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Os títulos públicos transferidos para a conta de garantia da B3 serão 

valorados diariamente para aferição de seu valor econômico, conforme 

definido pelo Ministério da Economia e apurado pela B3. 

A B3 poderá informar a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a qualquer momento, 

sobre a necessidade da recomposição de títulos, com a intenção de 

manter inalterado o valor exigido pelo EDITAL para a GARANTIA DE 

PROPOSTA. 

SEGURO-GARANTIA 

Caso o aporte seja realizado nessa modalidade, a apólice de seguro-

garantia deverá estar contida no VOLUME 1. 

Serão aceitos seguros-garantia, desde que: 

• Emitidos por seguradoras; 

• A apólice correspondente indique o ESTADO como beneficiário; 

• Sejam respeitadas as diretrizes do ANEXO II - MODELOS DE CARTAS 

E DECLARAÇÕES; 

• A apólice indique a composição do consórcio, se aplicável; 

• Seja prestada por consorciada devidamente constituída e com 

personalidade jurídica própria, se consórcio; 

• Sigam estritamente o disposto na Circular SUSEP nº 477, de 30 de 

setembro de 2013 e demais condições vigentes estipuladas pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, inclusive quanto à 

contagem do prazo de vigência; 

• Não sejam acrescentadas cláusulas que eximam a LICITANTE de suas 

responsabilidades, salvo as oriundas do modelo da Circular SUSEP nº 

477/2013 e posteriores alterações; 

• Se assinada eletronicamente, a apólice contenha meios para validação; 

• Se assinada manualmente, contenha reconhecimento de firmas; e 

• As apólices contenham certificação digital passível de verificação de sua 

autenticidade no site da seguradora ou da SUSEP. 
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FIANÇA BANCÁRIA 

Caso o aporte seja realizado nessa modalidade, a carta de fiança bancária 

deverá estar contida no VOLUME 1. 

Serão aceitas fianças bancárias, desde que: 

• Emitidas por bancos ECONÔMICAS, de investimento e/ou múltiplos, 

autorizados a funcionar no Brasil, segundo a legislação brasileira e o 

regulamento próprio do setor financeiro; 

• Os bancos observem as vedações do Conselho Monetário Nacional 

quanto aos limites de endividamento e diversificação do risco; 

• A Instituição Fiadora seja instituição financeira classificada entre o 

primeiro e o segundo piso, ou seja, entre “A” e “B” na escala de rating de 

longo prazo de, no mínimo, uma das agências de classificação de risco 

Fitch Ratings, Moody’s ou Standard & Poors; 

• Sejam respeitadas as diretrizes do modelo do Anexo II - Modelos de 

Cartas e Declarações; 

• Não sejam acrescentadas cláusulas que eximam a LICITANTE de suas 

responsabilidades; 

• Contendo firmas dos representantes legais do fiador reconhecidas; 

• Contendo assinaturas de duas testemunhas; 

• Contendo rubrica no anverso e nas demais páginas que não contenham 

assinaturas; 

• Seja entregue em sua forma original, não sendo aceitas cópias de 

qualquer natureza; e 

• O banco possua sistema EMVIA, para verificação de autenticidade pela 

B3. 

PODERES DOS REPRESENTANTES LEGAIS DO EMISSOR DE 

GARANTIAS 
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Os bancos emissores de garantias que possuem cadastro atualizado na 

B3 não precisarão enviar os documentos comprobatórios dos poderes de 

representação junto do instrumento de garantia constante do VOLUME 1. 

Na hipótese de o emissor da GARANTIA DE PROPOSTA não estar 

cadastrado ou de seu cadastro estar desatualizado, deverá enviar, 

preferencialmente em até 10 (dez) dias úteis antes da data designada para 

entrega dos VOLUMES 1, 2, 3 e 4, os seguintes documentos: 

i) Estatuto Social; 

ii) Atas de Eleição da diretoria, se aplicável; e 

iii) Procurações, nas quais deverá constar a outorga expressa de poderes 

para a assinatura/emissão de garantias financeiras. 

Possuindo certificação digital, os documentos podem ser enviados via 

cadastro@B3.com.br c/c leiloes@B3.com.br. 

Não possuindo certificação digital, os documentos devem ser enviados em 

sua via original ou cópia autenticada para: 

B3 

Aos cuidados do CADASTRO 

PRAÇA ANTONIO PRADO, 48 

CENTRO, SÃO PAULO, SP, BRASIL 

CEP 01010-901 

ANÁLISE DO VOLUME 1 

Esgotado o prazo para aporte dos envelopes, serão realizadas a abertura 

pública e a análise do VOLUME 1, sendo que esta ocorrerá em ambiente 

reservado. 

A análise será realizada em conjunto pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO e 

pela B3, mas a decisão sobre a aceitabilidade da documentação compete, 

apenas e tão somente, à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, que poderá 

promover diligências e/ou saneamento de falhas para eventual 

regularização que entender necessária, inclusive por intermédio da B3. 
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CAPÍTULO 4 - SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO 

ABERTURA DO VOLUME 2 E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS 

Deverá constar, em cada VOLUME 2, unicamente a carta de 

apresentação, a proposta conforme o modelo constante do ANEXO XI – 

MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA e o termo de encerramento. 

Na Sessão Pública da LICITAÇÃO, haverá a abertura do VOLUME 2, já 

entregue na DATA DE RECEBIMENTO DOS VOLUMES, seguida da 

classificação das propostas e eventuais fases de apregoação de lances à 

viva-voz pelos operadores das PARTICIPANTES CREDENCIADAS e 

aplicação de critérios legais para desempate. 

LICITANTES APTAS A PARTICIPAR DA SESSÃO 

As LICITANTES que, nos termos do EDITAL e deste MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS, e assim reconhecidas pela COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, atenderem a todos os requisitos aplicáveis, estarão aptas a 

participar da Sessão Pública da LICITAÇÃO. 

REGRAS GERAIS 

A Sessão Pública da LICITAÇÃO será conduzida pela B3 em suas 

dependências, em nome da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, segundo os 

ditames do EDITAL, no endereço indicado no EDITAL. 

A sessão será transmitida publicamente ao vivo, no horário de seu início, 

no site www.tvB3.com.br. 

Na Sessão Pública da LICITAÇÃO, a intermediação entre a B3 e a 

LICITANTE deve ser realizada pela PARTICIPANTE CREDENCIADA. 

Cada PARTICIPANTE CREDENCIADA poderá indicar até o segundo dia 

útil anterior à Sessão Pública da LICITAÇÃO, por e-mail à 

leiloes@B3.com.br, os membros da LICITANTE que estarão presentes na 

Sessão Pública da Licitação e que ocuparão a área restrita próxima ao 

púlpito. 

O acesso à área restrita a investidores será controlado para garantir a 

isonomia, o sigilo das comunicações e o conforto dos presentes na Sessão 

Pública da LICITAÇÃO. 
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DINÂMICA 

O Diretor da Sessão B3 fornecerá as informações necessárias para a 

condução e o bom entendimento do procedimento, nos termos do EDITAL. 

A Sessão Pública da LICITAÇÃO ocorrerá com a abertura dos VOLUMES 

2, análise e classificação das PROPOSTAS ECONÔMICAS neles 

contidos, eventual viva-voz, resolução de desempate e ratificação das 

propostas, se houver viva-voz. 

O Diretor da Sessão solicitará à COMISSÃO DE LICITAÇÃO o VOLUME 

2 de cada LICITANTE apta. 

Após a leitura das PROPOSTAS ECONÔMICAS, estas serão exibidas no 

ambiente da Sessão Pública da LICITAÇÃO, pelo sistema da B3. 

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Após divulgadas, as propostas serão ordenadas em sequência 

decrescente de maior valor de preço a ser pago pela outorga. 

1. LANCES À VIVA-VOZ 

Conforme item 29.6 e seguintes do EDITAL, pode ocorrer sessão de 

propostas à viva-voz entre as LICITANTES com PROPOSTAS 

ECONÔMICAS válidas e com valor até 20% (vinte por cento), inclusive, 

maior ao valor proposto na PROPOSTA ECONÔMICA inicialmente 

classificada em primeiro lugar. 

Ofertas à viva voz deverem atender os seguintes requisitos para serem 

consideradas válidas: 

(a) cada lance deverá diminuir o valor da PROPOSTA ECONÔMICA de 

menor valor no momento da apresentação do lance, não sendo admitidos 

lances intermediários nem idênticos aos já ofertados; 

(b) respeitar o tempo máximo determinado pelo Diretor da Sessão; e 

(c) respeitar o valor mínimo de variação a ser definido pelo Diretor da 

Sessão, conforme decisão da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, variação esta 

que terá como referência a maior PROPOSTA ECONÔMICA dada até o 

momento. 
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Os operadores das PARTICIPANTES CREDENCIADAS devem 

intermediar a transmissão dos lances à viva voz das LICITANTES para o 

Diretor da Sessão, o que poderá ser feito livremente até o encerramento 

da etapa à viva-voz.2. EMPATE 

Havendo empate entre os valores das propostas econômicas escritas 

apresentadas nos VOLUMES 2 e não sendo apregoados lances à viva-

voz, o empate será resolvido mediante a aplicação dos critérios legais 

previamente declarados pelas LICITANTES em declaração específica 

apresentada no VOLUME 1, estabelecidos no art. 3º, § 2º da Lei Federal 

nº 8.666/93, nos termos do item 29.15 do Edital, somando-se os critérios 

atendidos pelas consorciadas em caso de consórcio, nos termos do item 

24.1. e seguintes. 

Permanecendo o cenário de empate, haverá sorteio para resolução, de 

maneira que a primeira LICITANTE sorteada será a melhor classificada. 

O sorteio será repetido até que todas as LICITANTES sejam devidamente 

classificadas. 

3. RESULTADO  

Obedecendo-se a todas as fases anteriores, a LICITANTE mais bem 

classificada será imediatamente declarada pelo Diretor da Sessão, em 

nome da COMISSÃO DE LICITAÇÃO e se houver etapa de lances à viva-

voz, as LICITANTES que participaram que participaram dos lances à viva-

voz deverão ratificar suas propostas finais mediante assinatura de termo 

de ratificação a ser emitido pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, conforme 

item 25.11 do EDITAL. 

Não haverá ratificação de PROPOSTAS ECONÔMICAS em não havendo 

etapa de lances à viva-voz. 

Os Representantes Credenciados deverão estar presentes neste 

momento para a assinatura do referido documento, devendo apresentar-

se perante a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, estando dispensadas as 

PARTICIPANTES CREDENCIADAS. 

CAPÍTULO 5 - HABILITAÇÃO 

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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Declarado o resultado da Sessão Pública da LICITAÇÃO, haverá a 

abertura do VOLUME 3 da LICITANTE mais bem classificada. 

Os documentos do VOLUME 3 entregues pela LICITANTE serão 

analisados posteriormente, em ambiente restrito. 

A B3 não realiza a análise da habilitação técnica. 

Após a devida verificação dos documentos apresentados, a B3 entregará 

relatório não vinculativo à COMISSÃO DE LICITAÇÃO para apreciação e 

eventual adoção de diligências e/ou saneamento de falhas. 

Caberá à COMISSÃO DE LICITAÇÃO decidir sobre a regularidade da 

LICITANTE. 

Concluída a análise do VOLUME 3 da LICITANTE mais bem classificada, 

a COMISSÃO DE LICITAÇÃO proferirá e divulgará sua decisão acerca do 

resultado da análise, nos termos do evento [●] do cronograma. 

Em caso de inabilitação da LICITANTE mais bem classificada, as demais 

LICITANTES, sucessivamente, conforme classificação, poderão ter seus 

VOLUME 3 analisados, até que uma das LICITANTE cumpra com todos 

os requisitos do EDITAL. 

VOLUME 3 

Devem ser observados os documentos comuns a todos os tipos de 

LICITANTES, além daqueles específicos para cada tipo, de acordo com o 

que consta no EDITAL e neste Anexo B. 

CAPÍTULO 6 - REMUNERAÇÃO DA B3 

HOMOLOGAÇÃO DO LEILÃO E REMUNERAÇÃO DA B3 

Publicada a homologação da LICITAÇÃO, será emitido boleto para 

pagamento da remuneração devida à B3, de responsabilidade da 

PARTICIPANTE CREDENCIADA representante da LICITANTE 

VENCEDORA, que deverá ser pago em até 15 (quinze) dias corridos, 

contados da data da homologação, na importância de R$ [●], mas 

impreterivelmente antes da assinatura do CONTRATO. 
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A remuneração da B3 será atualizada pela variação do IPCA - Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, na forma do item [●] do EDITAL, caso o 

pagamento seja efetuado em data superior a um ano contado a partir da 

data-base de [●]. 

A assinatura do CONTRATO somente ocorrerá caso o pagamento seja 

identificado, o que será reportado à COMISSÃO DE LICITAÇÃO pela B3. 
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ANEXO A - CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE A LICITANTE A 
PARTICIPANTE CREDENCIADA 
 
 

REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº [•] - CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE TRATAMENTO 

MECÂNICO E BIOLÓGICO DE 

RESÍDUOS DOMICILIARES DA 

COLETA CONVENCIONAL DE 

BRASÍLIA PRECEDIDA DA 

INSTALAÇÃO DE 3 (TRÊS) 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

MECÂNICO BIOLÓGICOS (UTMB), 

TAMBÉM CONHECIDAS COMO 

ECOPARQUES, NAS LOCALIDADES 

DE ASA SUL, GAMA E PSUL. 

 

[preencher com a denominação social da PARTICIPANTE 

CREDENCIADA], sociedade com sede na [preencher com a sede social 

da PARTICIPANTE CREDENCIADA], [preencher com a cidade e estado 

da PARTICIPANTE CREDENCIADA], inscrita no CNPJ/MF nº [preencher 

com o CNPJ da PARTICIPANTE CREDENCIADA], neste ato representada 

na forma de seu ato constitutivo; e 

 

[preencher com a denominação social da LICITANTE], com sede na 

[preencher com a sede social da LICITANTE], [preencher com a cidade e 

estado da LICITANTE], inscrita no CNPJ/MF nº [preencher com o CNPJ 

da LICITANTE], neste ato representada na forma de seu Estatuto Social; 

 

RESOLVEM celebrar o presente, para intermediação da LICITANTE por 

PARTICIPANTE CREDENCIADA para a participação na LICITAÇÃO em 

epígrafe. 
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1. A LICITANTE e a PARTICIPANTE CREDENCIADA declaram conhecer, 

acatar e adimplir, sem ressalvas, todos os termos, normas, obrigações, 

condições, formas e prazos dos documentos relativos à Licitação, os 

quais, para todos os fins, são parte integrante deste contrato, e, portanto, 

permitem a adoção dos mesmos significados das expressões: 

• EDITAL, Anexos e MANUAL DE PROCEDIMENTOS; 

• Cronograma; 

• Documentos e alterações expedidas pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO; 

• Toda e qualquer documentação que vier a ocorrer comunicada, divulgada 

ou publicada no âmbito da LICITAÇÃO; e 

• Subsidiariamente, as normas e procedimentos da B3, relativas a leilões 

em geral. 

2. As partes comprometem a entregar, a LICITANTE à PARTICIPANTE 

CREDENCIADA, e a PARTICIPANTE CREDENCIADA à COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO, na B3, conforme documentos da LICITAÇÃO e cronograma 

do EDITAL: 

• VOLUMES 1, 2, 3 e 4; 

• Ofertas à viva-voz, se desejar; 

• Reapresentação de proposta escrita, se houver; e 

• Remuneração da B3, se assim acordado entre as partes. 

3. A PARTICIPANTE CREDENCIADA indica desde já seus operadores, 

para atuarem na Sessão Pública da LICITAÇÃO: 

• Operador principal: [Nome completo do operador], inscrito no CPF 

[número do CPF do operador]; e 

• Operador contingência: [Nome completo do operador], inscrito no CPF 

[número do CPF do operador]. 

3.1. A credencial do operador da PARTICIPANTE CREDENCIADA deverá 

ser retirada 30 (trinta) minutos antes do início da Sessão Pública da 

LICITAÇÃO, diretamente com o Diretor da Sessão ou representante da 
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B3. Ao término da sessão, a credencial deve ser devolvida no mesmo local 

em que foi retirada. 

4. A PARTICIPANTE CREDENCIADA é obrigada como responsável e 

principal pagadora da remuneração da B3, nos termos do EDITAL e 

MANUAL DE PROCEDIMENTOS. 

5. A taxa de corretagem da PARTICIPANTE CREDENCIADA, para a 

realização da intermediação, objeto deste contrato, é livremente pactuada 

entre as partes em [preencher com as condições ECONÔMICAS 

acordadas entre as partes]. 

6. A PARTICIPANTE CREDENCIADA não se responsabiliza pela não 

inclusão da LICITANTE no rol de aptas e/ou habilitados para a 

LICITAÇÃO. 

7. A Licitante reconhece e autoriza o bloqueio compulsório e/ou a 

execução, pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO e/ou B3, conforme aplicável, 

de ativos aceitos como Garantia de Proposta, de acordo com o EDITAL e 

o MANUAL DE PROCEDIMENTOS. 

8. A execução de GARANTIA DE PROPOSTA será feita mediante 

alienação, prática, ato, forma, modo, inclusive extrajudicial, que for mais 

eficaz para obtenção dos recursos necessários ao bom adimplemento das 

obrigações contraídas pela LICITANTE em virtude de sua participação na 

LICITANTE. 

9. A LICITANTE, por este instrumento, outorga em caráter irrevogável e 

irretratável à PARTICIPANTE CREDENCIADA, poderes especiais para 

representá-la perante a B3, as demais LICITANTES, instituições bancárias 

ou não, Banco Central do Brasil, entre outras entidades públicas ou 

sistemas centralizados ou de custódia, a fim de exercer todos os direitos 

e assumir todas as obrigações decorrentes da LICITAÇÃO que por sua 

conta e ordem deverão ser adimplidas na forma deste contrato, do EDITAL 

e do MANUAL DE PROCEDIMENTOS, podendo, para tanto, instruir 

documentos pertinentes à operação e ao procedimento de sua liquidação 

financeira de todo e qualquer ativo utilizado como meio de pagamento ou 

garantia, acordar, transferir, receber e dar quitação, firmar compromissos, 

emitir, sacar e assinar títulos e documentos em nome da LICITANTE, bem 

como transigir e praticar todos os demais atos necessários à utilização de 

GARANTIA DE PROPOSTA, nos termos do EDITAL e do MANUAL DE 
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PROCEDIMENTOS DO LEILÃO, ficando, por fim, outorgado e sem 

reservas à B3 idênticos poderes conferidos à PARTICIPANTE 

CREDENCIADA, independentemente da ordem de nomeação supra, para, 

por conta e ordem da COMISSÃO DE LICITAÇÃO e da SLU, praticar os 

atos necessários e relativos à promoção, administração, compensação e 

liquidação dos meios de pagamento e garantias que a qualquer título lhe 

forem entregues, nos termos do EDITAL e do MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS. 

10. O presente contrato terá sua vigência encerrada com a realização de 

ambos os eventos: 

• retirada de GARANTIA DE PROPOSTA pela PARTICIPANTE 

CREDENCIADA da B3 e devolução à Licitante; e 

• até que a B3 confirme o recebimento de sua remuneração. 

10.1. A rescisão deste contrato pelas partes resguarda-o como válido e 

produz todos os seus efeitos sobre as obrigações pendentes até que 

sejam devidamente quitadas. 

11. Toda e qualquer omissão ou tolerância das partes em relação aos 

direitos e obrigações decorrentes deste contrato, não importará, salvo 

disposição expressa em contrário, em renúncia a tais direitos, nem se 

constituirá em alteração ou novação ao presente contrato. 

12. O presente contrato obriga, também, a todos os herdeiros e 

sucessores das partes. 

13. A PARTICIPANTE CREDENCIADA se compromete a manter sigilo 

quanto à identificação e informações relativas à Licitante, apenas 

revelando-as à B3, à COMISSÃO DE LICITAÇÃO e à SLU, na forma e 

para os fins deste contrato. 

14. A LICITANTE se compromete a manifestar expressamente à 

PARTICIPANTE CREDENCIADA qualquer alteração de suas condições 

ou informações, para a atuação desta e considerado o devido 

enquadramento e observância das condições de participação no Leilão, 

junto à B3, à COMISSÃO DE LICITAÇÃO e à SLU. 
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15. Fica eleito o foro da cidade de São Paulo como o competente para 

dirimir as dúvidas supervenientes, ressalvado a opção da PARTICIPANTE 

CREDENCIADA, quando autora da ação, de ajuizá-la no domicílio da 

Licitante, se este for diverso do dela. 

16. As dúvidas e controvérsias advindas deste contrato serão dirimidas 

pela B3, ouvida a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, previamente a eventual 

interpelação judicial, feita por qualquer das partes. 

E por estarem as partes contratantes no mais absoluto acordo e 

entendimento, assinam o presente instrumento em [preencher com a 

quantidade de vias negociadas entre as partes, considerando as 

necessárias na documentação da LICITAÇÃO] vias de igual teor e forma, 

na presença das duas testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, para 

que se produzam todos os seus efeitos e fins. 

São Paulo, _____ de _________ de 20[●]. 

____________________________________________ 

Assinaturas dos REPRESENTANTES CREDENCIADOS, com firmas 

reconhecidas 

[Nomes dos REPRESENTANTES CREDENCIADOS da LICITANTE] 

[Razão social da LICITANTE] 

____________________________________________ 

Assinaturas dos representantes legais da PARTICIPANTE 

CREDENCIADA com firmas reconhecidas 

[Nomes dos representantes legais da PARTICIPANTE CREDENCIADA] 

[Razão social da PARTICIPANTE CREDENCIADA] 

Testemunhas: 

Nome: 

R.G.: 

Nome: 

R.G.: 
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ANEXO B - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Todos os VOLUMES devem ser entregues contendo um índice, conforme 

previsto no item [●] do EDITAL, bem como declaração de capacidade, nos 

termos do item [●]. 

Além da documentação aplicável a todos os tipos de LICITANTES, cada 

LICITANTE ou membro de consórcio deverá incluir a documentação 

específica de acordo com sua respectiva natureza. 

Se consórcio, a LICITANTE deverá apresentar: 

• Declaração de que cada um dos membros, proporcionalmente à sua 

participação no consórcio, deverá declarar que dispõe ou tem capacidade 

de obter recursos financeiros suficientes, como financiamento, para 

cumprir as obrigações de aporte de recursos próprios e de terceiros 

necessários à consecução do objeto desta CONCESSÃO, nos termos do 

ANEXO III – MODELOS DE CARTAS E DECLARAÇÕES, nos termos do 

item [●]; e 

• Instrumento de constituição de SPE ou de compromisso de constituição 

de SPE, nos termos do item [●] do EDITAL. 

TODOS OS TIPOS DE LICITANTES: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DECLARAÇÕES 

HABILITAÇÃO TÉCNICA TODAS AS LICITANTES Se sociedade 

empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, contendo 

suas alterações se não estiver consolidado, acompanhado de prova da 

diretoria da LICITANTE em exercício. Item [●] do EDITAL. Nada consta em 

Certidão Civil de Falência, Concordata e Recuperação Judicial e 

Extrajudicial ou nada consta em Certidão de Insolvência Civil, emitida pelo 

distribuidor do domicílio da LICITANTE. Item [●] do EDITAL Prova de 

inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Economia – CNPJ Item [●] do EDITAL. Declaração regularidade perante o 

Ministério do Trabalho de acordo com o artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal; Item [●] do EDITAL Documentos conforme item [●] e 

seguintes do EDITAL. Se sociedades simples, apresentação da inscrição 

do ato constitutivo da LICITANTE e todas as suas alterações 

subsequentes em vigor, devidamente inscritos no Cartório de Registro 
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Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de documento que demonstre 

a diretoria em exercício. Item [●] do EDITAL Nas comarcas em que a 

gestão da distribuição de feitos em todas as comarcas do foro da sede não 

é feita de forma centralizada, as LICITANTES deverão apresentar, 

juntamente com as certidões negativas exigidas, declaração emitida pelo 

foro de sua sede, indicando quais os Cartórios ou Ofícios de Registros que 

controlam a distribuição de falências, concordatas e recuperações 

judiciais. Item [●] do EDITAL Comprovação de inscrição no Cadastro de 

Contribuintes Estadual ou Municipal. Item [●] do EDITAL. Declaração de 

que tomou conhecimento de todas as informações e condições locais para 

o cumprimento das obrigações. Item [●] do EDITAL Se sociedade 

individual, apresentação do registro ECONÔMICA. Item [●] do EDITAL 

Comprovação de inscrição fiscal e de regularidade para com a Fazenda 

Nacional. Item [●] do EDITAL. 

Declaração quanto à inexistência de fato impeditivo em participar da 

LICITAÇÃO 

Item [●] do EDITAL 

HABILITAÇÃO JURÍDICA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DECLARAÇÕES 

HABILITAÇÃO TÉCNICA Comprovação de regularidade para com a 

Fazenda Estadual. Item [●] do EDITAL. Comprovação de regularidade para 

com a Fazenda Municipal quanto aos tributos imobiliários Item [●] do 

EDITAL. Comprovação de regularidade para com o FGTS Item [●] do 

EDITAL. Comprovação de inexistência de débitos trabalhistas. Item [●] do 

EDITAL 

ESTRANGEIRAS 

No caso de LICITANTES estrangeiras que não funcionem no Brasil, 

deverão fornecer a documentação compatível com seu país de origem em 

conformidade com seu país de origem e apresentar documentos 

equivalentes aos exigidos no Brasil ou de inexistência de documento 

equivalente, conforme itens [●] e [●] do EDITAL. 

HABILITAÇÃO JURÍDICA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

REGULARIDADE FISCAL HABILITAÇÃO TÉCNICA DECLARAÇÃO 

ESTRANGEIRA Apresentação de Decreto de autorização e ato de registro 

ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, em 
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se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, que não esteja reunida em consórcio com empresa nacional. Item [●] 

do EDITAL. Declaração de ausência de documento equivalente. Item [●] 

do EDITAL. 

 

FUNDO DE INVESTIMENTO 

Além da documentação comum a todos os tipos de Licitantes, aquelas que 

sejam fundos de investimento deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

REGULARIDADE FISCAL HABILITAÇÃO TÉCNICA FUNDO DE 

INVESTIMENTO 

Apresentar ato constitutivo com última alteração arquivada perante órgão 

competente. 

Nada consta em certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de 

falência da administradora e gestora do fundo, expedida pelo(s) cartório(s) 

de distribuição da sede das mesmas, 

Apresentar prova de contratação de gestor, se houver, bem como de 

eleição do administrador em exercício. 

Comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de 

Valores Mobiliários. 

Apresentar regulamento do fundo de investimento (e suas posteriores 

alterações, se houver), devidamente registrado no Cartório de Títulos e 

Documentos ou na CVM, nos termos do Ofício-Circular CVM/SIN 12/19. 

Apresentar comprovação de que o fundo de investimento se encontra 

devidamente autorizado pela assembleia de cotistas a participar da 

LICITAÇÃO e que o seu administrador pode representá-lo em todos os 

atos e para todos os efeitos da LICITAÇÃO, assumindo em nome do fundo 

de investimentos todas as obrigações e direitos que dela decorrem. 
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Apresentar comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do 

gestor do fundo de investimento, perante a Comissão de Valores 

Mobiliários. 

 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 

Além da documentação comum a todos os tipos de LICITANTES, aquelas 

que sejam instituição financeira deverão apresentar os seguintes 

documentos: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

REGULARIDADE FISCAL HABILITAÇÃO TÉCNICA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA Apresentar a comprovação da autorização de 

funcionamento como instituição financeira, emitida pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN). Item 21.6 do EDITAL 

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 

Além da documentação comum a todos os tipos de Licitantes, aquelas que 

sejam entidades abertas ou fechadas de previdência complementar 

deverão apresentar os seguintes documentos: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

REGULARIDADE FISCAL HABILITAÇÃO TÉCNICA PREVIDÊNCIA 

Autorização expressa e específica quanto à constituição e funcionamento 

da entidade de previdência complementar, concedida pela Secretaria de 

Previdência Complementar. 

Item [●] do EDITAL Os planos e benefícios por ela administrados não se 

encontram sob liquidação ou intervenção da Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) do Ministério da Economia ou Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) do Ministério da 

Previdência Social. Item [●] do EDITAL 
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Anexo IX 
 

Modelo de Proposta 
Econômica 

Data da Publicação: 
 
Novembro/2021 
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ANEXO IX  

CONCORRÊNCIA Nº. [●]/[●] 

PROCESSO Nº. [●]/[●] 

EDITAL Nº. [●]/[●] 

 

 

 

MODELO DE PROPOSTA ECONÔMICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Local], [●] de [●] de 2021 
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Ao 

PODER CONCEDENTE 

Ref.: Edital de Concorrência n° [●] /2021  

Prezados Senhores, 

1. Atendendo à convocação do PODER CONCEDENTE, apresentamos nossa 
PROPOSTA ECONÔMICA para ... 

2.  Propomos, em caráter irrevogável e irretratável, CONTRAPRESTAÇÃO no valor de 
R$ [●] (______ reais) pelo direito prestação dos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO. 

3. Declaramos, expressamente, que:  

3.1 esta PROPOSTA ECONÔMICA é válida por 12 (doze) meses, contado da data de 
entrega das PROPOSTAS;  

3.2 foram considerados no cálculo dos valores propostos no item “2” acima todos os 
encargos, tributos, custos e despesas necessários à execução da Concessão, 
conforme elementos do EDITAL e do CONTRATO; 

3.2 concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da 
contratação estabelecidas no Edital e no Contrato;  

3.3. confirmamos que temos pleno conhecimento do objeto da Concessão, dos 
serviços a serem prestados e das condições de execução dos trabalhos;  

3.4. assumimos, desde já, a integral responsabilidade pela realização dos trabalhos 
em conformidade com o disposto no Contrato e por outros diplomas legais aplicáveis; 
e  

3.5 cumprimos integralmente todas as obrigações e requisitos contidos no Edital em 
referência.  

4. Os Termos iniciados em letras maiúsculas contidos nesta PROPOSTA 
ECONÔMICA e não definidos de outra forma terão os significados a eles atribuídos no 
Edital.  

Atenciosamente,  

_____________________________________________ 

[Licitante] 

[assinatura do(s) representante(s) legal(is) com firma(s) reconhecida(s)]  
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ANEXO X 

CONCORRÊNCIA Nº. [●]/[●] 

PROCESSO Nº. [●]/[●] 

EDITAL Nº. [●]/[●] 

 

MATRIZ DE RISCOS 
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Itens RISCOS RESPONSABILIDADES MITIGAÇÃO 

Poder 

Concedente 

Concessionária 

 

RISCOS DO PROJETO 

 

 Erro ou omissões nos projetos básicos e executivos das 

Unidades de Tratamento Mecânico-Biológico (UTMBs) 

elaborados pela Concessionária 

 X Execução de seguros 

contratados; aplicação de 

sanções contratuais;  

 Erro ou omissões nos projetos básicos e executivos das 

Unidades de Tratamento Mecânico-Biológico (UTMBs) 

elaborados pelo Poder Concedente 

X  Reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato; 
repactuação de prazos; , a fim 
de que haja correção do erros e 
omissões nos projetos básicos e 
executivos, cujas novas versões 
serão submetidas pelo 
Concessionário ao Poder 
Concedente para validação. 

 

 Falhas na execução das obras concernentes ao objeto do 

Contrato  

 X Execução de seguros 

contratados; aplicação de 

sanções contratuais;  

 Alterações nos projetos das UTMBs a pedido do Poder 

Concedente que acarretem aumento de custos ou despesas 

não previstas originalmente 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 

 

RISCOS DE ENGENHARIA E DE OPERAÇÃO 

 



CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos 

▪ MATRIZ DE RISCOS 

 508 

 Atraso na entrega de Bens Reversíveis pelo poder 

Concedente 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 

 Indisponibilidade suficiente de resíduos sólidos urbanos em 

termos de quantidades mínimas (volume/massa/toneladas), 

gravimetria e regularidade/frequência  

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 

 Atraso, dificuldade e/ou inviabilidade de arrendamento de 

unidades de geração de energia elétrica, e consequentes 

prejuízos e danos à comercialização de energia pelo Poder 

Concedente. 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 

 Alterações do Contrato impostas ou realizadas 

unilateralmente pelo Poder Concedente, pela Agência 

Reguladora, ou em decorrência de determinação de qualquer 

autoridade pública, que afetem o cumprimento do objeto do 

Contrato de Concessão pela Concessionária, inclusive os 

custos ambientais decorrentes dessas alterações 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 

 Atraso no término ou adequações dos contratos atuais de 

atividades com potenciais interfaces com o objeto da 

Concessão e consequente adiamento da emissão da Ordem 

de Serviço para a Concessionária 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato;  

 Atraso na obtenção de licenças, permissões e autorizações 

requeridas em tempo hábil pela Concessionária, desde que 

cumpridas todas as exigências do órgão competente, em 

razão de fatos ou atos imputáveis exclusivamente à 

Concessionária. 

 X Execução da garantia do 

Contrato; aplicação de sanções 

contratuais;  

 Prejuízos decorrentes de eventual paralisação da prestação 

dos serviços, por ato ou fato imputável à Concessionária. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 
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garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais 

 Atraso de emissão da Ordem de Serviço, exceto se 

decorrente de fatos imputáveis à Concessionária. 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato;  

 Passivos e prejuízos de qualquer natureza decorrentes de 

atos ou fatos ocorridos ou originados antes da assunção dos 

serviços pela Concessionária. 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato;  

 Danos comprovadamente causados pela Concessionária aos 

imóveis vizinhos à execução das obras referentes ao objeto 

da Concessão, de acordo com limites e critérios definidos no 

Contrato. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais; 

 Roubos, furtos, destruição, perdas ou avarias nos Bens 

Reversíveis, nas UTMBs ou nos próprios bens da 

Concessionária, cuja materialização não tenha sido 

provocada por ato ou fato imputável ao Poder Concedente. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais 

 Responsabilidade civil, administrativa, criminal e ambiental 

por danos decorrentes da execução do objeto do contrato, 

com exceção de obrigações e passivos atribuídos ao Poder 

Concedente. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato, se for o 

caso; aplicação de sanções 

contratuais 

 Descumprimento ou atraso pelo Poder Concedente de suas 

obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não 

se limitando ao inadimplemento do pagamento da 

contraprestação pública, à inobservância dos prazos previstos 

no Contrato, dentre outras disposições aplicáveis. 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 

 Vícios ocultos nos bens afetos à Concessionária, assim 

considerados aqueles não apontados no Termo de Vistoria 

dos Bens e que não puderem ter sido identificados pela 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 
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Concessionária, por motivos não imputáveis a ela, quando do 

recebimento dos Bens Inservíveis. 

 Variação de até 10% (dez por cento), para mais ou para 

menos da demanda projetada de resíduos sólidos urbanos 

gerados por ano, em relação à quantidade estimada por 

tonelada / ano no Caderno de Encargos 

 X Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos, quando 

for o caso; 

 Variação superior a 10% (dez por cento) da demanda 

projetada de resíduos sólidos urbanos gerados por ano, em 

relação à quantidade estimada por tonelada / ano no Caderno 

de Encargos. 

X   

 Modificações em encargos, especificações ou condições de 

prestação dos serviços promovidas unilateralmente pelo 

Poder Concedente ou Agência Reguladora. 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 

 Atraso na implantação do projeto de engenharia e 

investimentos previstos no Caderno de Encargos. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais 

 Erro ou omissões nos estudos e levantamentos necessários 

para a elaboração das propostas técnicas e/ou comercial e 

para a execução do objeto do Contrato. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais 

 Oscilação no mercado de materiais recicláveis (plásticos, 

papelão, ferro, alumínio entre outros) entre outros necessários 

à execução do objeto contratual.  

 X Execução de seguros 

contratados, proteção cambial e 

gestão contratual. 

 Erro nos projetos, falhas na prestação dos serviços e erros ou 

falhas causadas pelos subcontratados, empregados ou 

terceirizados 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais; 
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 Baixa qualidade no desempenho dos serviços objeto do 

Contrato.  

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais; 

 Produção (volume/massa/toneladas) e qualidade de 

composto orgânico estabilizado por tonelada tratada pelas 

UTMBs  

 X  

 Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, 

negligência, inépcia ou omissão no cumprimento do objeto do 

Contrato. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais; 

 Atraso na implantação do projeto de engenharia e 

investimentos previstos no Caderno de Encargos. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais; 

 

RISCOS FINANCEIROS 

 

 Não obtenção do retorno econômico-financeiro previsto pela 

Concessionária. 

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 

 Interrupção ou falha de fornecimento de materiais, insumos e 

serviços pelos seus contratados 

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 

 Custos diretos e indiretos relacionados às invasões de 

imóveis que façam parte dos bens da concessão e que 

tenham sido disponibilizados livres e desembaraçados pelo 

Poder Concedente à Concessionária. 

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 

 Variação dos custos operacionais, de manutenção, de 

aquisição, de investimentos, dentre outros dessa natureza  

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 
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 Variação dos custos e da produtividade da mão de obra 

empregrada pela Concessionária na consecução das 

atividades objeto da Concessão 

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 

 Obtenção de recursos e financiamento para a execução do 

objeto contratual pela Concessionária 

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 

 Aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem 

obtidos pela Concessionária para a realização de 

investimentos ou custeio das operações objeto da Concessão 

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 

 Prejuízos decorrentes da gestão ineficiente do objeto do 

Contrato 

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 

 Criação, alteração ou extinção de todos os tributos ou 

encargos legais, após a data de apresentação da proposta 

comercial. 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do Contrato; 

 Variação da taxa de câmbio.  X Gestão contratual da 

Concessionária e contratação 

de seguros de proteção (hedge) 

 Término do prazo contratual sem amortização integral dos 

investimentos  

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 

 Todos os riscos relacionados à exploração de atividades que 

gerem receitas extraordinárias e possíveis prejuízos que 

resultem de sua execução. 

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 

 Alteração legislativa de caráter específico que produza 

impacto direto sobre as receitas da Concessionária 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do Contrato; 

 

RISCOS AMBIENTAIS E REGULATÓRIOS 

 

 Obtenção das licenças ambientais e autorizações 

governamentais de responsabilidade do Poder Concedente. 

X X Gestão contratual. 
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 Responsabilidade sobre os passivos ambientais já existentes 

ou originados em data anterior a data da assunção dos 

serviços, ainda que verificados ou conhecidos após tal data. 

X  Gestão contratual. 

 Embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de 

alteração dos projetos e/ou emissão de novas autorizações 

pelos órgãos competentes em razão da não observância da 

legislação ambiental vigente. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais; 

 Não observância das diretrizes ambientais constantes do 

Edital ou alteração das concepções, projetos ou 

especificações por ato ou fato imputável à Concessionária. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais; 

 Atraso na obtenção de licenças, permissões e autorizações 

requeridas em tempo hábil pela Concessionária e desde que 

cumpridas todas as exigências do órgão competente, em 

razão de fatos ou atos não imputáveis à Concessionária. 

X X Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 

 Impactos decorrentes de descobertas arqueológicas nas 

áreas das UTMBs. 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 

 Danos ambientais originados após a assunção dos serviços 

objeto da concessão, cuja causa não fosse oculta e/ou 

atribuível a terceiro, fora do bem concedido. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais; 

 Revisões do Plano Distrital de Gestão de Resíduos Sólidos 

que impliquem novos investimentos e custos da prestação de 

serviços  

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 

 Riscos de saúde e segurança dos colaboradores.  X Gestão contratual da 

Concessionária; 
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RISCOS JURÍDICOS 

 

 Mudanças nas legislações que afetem diretamente os 

encargos e custos para a prestação do serviço e 

comprometam o equilíbrio original do Contrato de Concessão. 

X X Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato;  

 Modificação unilaterial do Contrato pelo Poder Concedente.  X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato;  

 Caso fortuíto ou força maior não seguráveis, fato do príncipe 

e fato da Administração. 

X X Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 

 Inadimplemento pelo poder público (descumprimento, pelo 

poder concedente, de suas obrigações contratuais ou 

regulamentares)   

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato;  

 Atos de terceiros: perecimento, destruição, roubo, furto, 

vandalismo, perda ou quaisquer outros tipos de danos 

causados aos bens vinculados à concessão. 

 X Execução de seguros 

contratados; execução da 

garantia do Contrato; aplicação 

de sanções contratuais; 

 Riscos trabalhistas e demais encargos: encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato e as responsabilizações deles 
decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas 
eventualmente subcontratadas pela Concessionária. 

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 

 Ocorrência de greves e efeitos de dissídios coletivos dos 

colaboradores  da Concessionária e/ou fornecedores, 

subcontratados de materiais e serviços 

 X Gestão contratual da 

Concessionária; 

 Manifestações sociais e/ou públicas que afetem de qualquer 

forma a execução dos serviços, caso as perdas e danos 

causados por tais eventos não sejam passíveis de cobertura 

por seguros oferecidos no Brasil na data de sua ocorrência e 

X X Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato;  
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que não tenham sido decorrentes de atos omissivos ou 

comissivos da Concessionária. 

 Decisão administrativa, judicial ou arbitral que impeça ou 

impossibilite a Concessionária de cobrar preços públicos ou 

tarifas ou de reajustá-las, exceto nos casos em que a 

Concessionária tiver dado causa. 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato;  

 Custos de ações judiciais de terceiros contra a 

Concessionária ou subcontratadas decorrentes da execução 

da concessão, quando por fato imputável ao Poder 

Concedente.(Compreende: despesas processuais, 

honorários, valor da condenação) 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato;  

 Decisões judiciais não decorrentes de atos comissivos ou 

omissivos da Concessionária, inclusive aquelas que 

interrompam a prestação dos serviços. 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato;  

 Encampação, rescisão e/ou anulação da Concessão, quando 

por fato imputável ao Poder Concedente. 

X   

 Caducidade, rescisão e/ou anulação da Concessão, quando 

por fato imputável à Concessionária. 

 X  

 Interdição total ou parcial dos bens vinculados à concessão e 

respectivas vias de acessos, por causas não imputáveis à 

Concessionária. 

X  Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato; 

repactuação de prazos; 
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CONCORRÊNCIA Nº. [●]/[●] 

PROCESSO Nº. [●]/[●] 

EDITAL Nº. [●]/[●] 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE constitui-se em pessoa jurídica de direito privado que 

comprove total independência e imparcialidade face à CONCESSIONÁRIA e ao PODER 

CONCEDENTE. 

 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE será selecionado pelo PODER CONCEDENTE e 

contratado, sob o regime privado, pela CONCESSIONÁRIA, a quem competirá arcar, 

integralmente, com os respectivos custos da contratação. 

 

A atuação do VERIFICADOR INDEPENDENTE terá início na fase de operação dos serviços 

concedidos e perdurará até o final do Contrato de Concessão. 

 

Considera-se VERIFICADOR INDEPENDENTE a empresa responsável por auxiliar o PODER 

CONCEDENTE na fiscalização do Contrato de Concessão durante todas as suas etapas. 

 

O trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE deve ser desenvolvido em parceria com o 

PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, promovendo a integração das equipes e 

alinhamento em relação aos melhores práticas a serem adotados. 

 

O VERIFICADOR INDEPENDENTE não substitui o Poder Público na função de fiscalização, 

ao qual é reservada a prerrogativa de exercer a atividade fiscalizadora por meio de auditorias, 

visitas técnicas ou de solicitações de quaisquer informações concernentes ao âmbito do 

CONTRATO DE CONCESSÃO que a Administração Pública julgar necessárias. 

 

É importante ressaltar também que, se por um lado, o VERIFICADOR INDEPENDENTE 

auxilia a administração nas atividades de fiscalização, por outro, ajuda na imparcialidade da 

relação contratual, dando a segurança necessária ao parceiro privado por se tratar de 

avaliação de desempenho independente. 
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Portanto, a atuação do VERIFICADOR INDEPENDENTE representa um instrumento que 

contribui para o controle e garantia da consistência das informações repassadas pela 

CONCESSIONÁRIA, possibilitando a manutenção de serviços públicos de qualidade e 

assegurando o retorno financeiro adequado ao parceiro privado. 

 

A contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá observar as diretrizes indicadas 

no corpo deste Anexo e no Contrato de Concessão. 

 

CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE 

 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar as diretrizes indicadas neste Anexo para a 

contratação da empresa que atuará como Verificador Independente.  

 

O Verificador Independente deverá ser contratado antes da assinatura do Contrato de 

Concessão. 

 

As empresas deverão atender as seguintes condições mínimas de qualificação para atuar 

como Verificador Independente:  

i. ter pelo menos 5 (cinco) anos de experiência no objeto do contrato;  

ii. contar com equipe técnica de especialistas em verificação independente de contratos de 

PPPs e Concessões, de nível superior em todas as áreas de conhecimento relevantes para o 

desempenho das atribuições listadas neste Anexo.  

  

Os especialistas deverão possuir vínculo profissional com o Verificador Independente em uma 

das seguintes modalidades:  

i. por relação de emprego, comprovada mediante apresentação da Carteira de Trabalho e de 

Ficha de Registro de Empregados, devidamente atualizados;  

ii. como sócio, comprovado por meio da apresentação de seu estatuto ou contrato social;  

iii. como administrador, comprovado por meio de apresentação de prova de eleição dos 

administradores em exercício devidamente arquivada no registro empresarial ou cartório 

competente, ou;  

iv. por meio de contrato de prestação de serviço.  
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O Verificador Independente somente poderá prestar os serviços por um prazo máximo de 5 

(cinco) anos, devendo a CONCESSIONÁRIA substituí-lo após esse prazo.  

 

O mesmo Verificador Independente somente poderá prestar serviços no âmbito deste contrato 

de concessão após o prazo de 5 (cinco) anos, contados do encerramento do seu contrato.  

 

Em até 6 (seis) meses antes do advento da rescisão do contrato celebrado com o Verificador 

Independente, a CONCESSIONÁRIA deverá iniciar procedimento de seleção de novo 

verificador.  

 

Quando da contratação do Verificador Independente, a CONCESSIONÁRIA fará constar no 

contrato a obrigação do Verificador Independente atender integralmente ao disposto no 

Contrato de Concessão. 

 

VEDAÇÕES A CONTRATAÇÃO  

 

Não poderão ser contratadas, como Verificador Independente, as seguintes pessoas jurídicas:  

i. impedidas ou suspensas de contratar com a Administração Pública;  

ii. cujos sócios tenham participação direta ou indireta na administração ou no quadro societário 

da CONCESSIONÁRIA;  

iii. controladora, controlada, coligada ou sob o controle comum da CONCESSIONÁRIA, de 

seus acionistas ou de eventual empresa subcontratada para realizar os serviços objeto deste 

contrato;  

iv. que tenham em seu corpo técnico pessoa que seja ou tenha sido, nos últimos 6 (seis) 

meses, dirigente, gerente, empregado, contratado terceirizado ou sócio dos acionistas da 

CONCESSIONÁRIA ou de eventual empresa subcontratada para realizar os serviços objeto 

deste contrato;  

v. que possuam contrato vigente com a CONCESSIONÁRIA, ainda que com objeto diverso;  

vi. de alguma forma, possam ter sua independência e imparcialidade comprometidas.  

 

O Verificador Independente não poderá ter nenhum contrato prévio com a Concessionária ou 

com qualquer outra empresa do mesmo grupo econômico.  

 

ATRIBUIÇÕES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE  
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A fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA durante a fase de 

operação será realizada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a quem caberá, entre outras 

obrigações a serem definidas pelo CONCEDENTE quando da contratação, as seguintes 

atividades: 

 

i. Definir Matriz de responsabilidades do VERIFICADOR INDEPENDENTE, CONCEDENTE e 

CONCESSIONÁRIA elaborada com base nas obrigações contidas no CONTRATO DE 

CONCESSÃO; 

ii. Definir os processos que irão sustentar a realização de todas as atividades do 

VERIFICADOR INDEPENDENTE; 

iii. Definir as fontes dos dados que irão compor os indicadores de desempenho da Concessão; 

iv. Realizar a avaliação de desempenho e o cálculo da variação da Contraprestação; 

v. Avaliar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e revisar o fluxo de caixa marginal, 

quando solicitado pelo Poder Concedente; 

vi. Realizar o cálculo dos reajustes de valores previstos no Contrato; 

vii. Realizar a pesquisa de satisfação dos usuários para aferição do indicador de desempenho; 

viii. Análises de apuração de custos/despesas e receitas; 

ix. Relatórios de apuração das receitas extraordinária e parecer de aplicação do mecanismo 

de compartilhamento de ganhos; 

x. Relatórios gerenciais de acompanhamento dos bens reversíveis; 

xi. Avaliar periodicamente os registros das informações e dados gerados pela 

CONCESSIONÁRIA; 

xii. Monitorar os resultados da execução da concessão e validar os dados obtidos; a atividade 

de monitoramento deverá produzir ativo substancial para a melhoria dos processos de 

aferição; 

xiii. Relatório de validação todos os dados técnicos e econômico-financeiros dos pedidos de 

revisão ordinária e extraordinária; 

xiv. Analisar o cenário que originou a reivindicação frente aos termos contratuais que se 

aplicam ao pleito, gerando, ao final, um parecer técnico; 

xv. Recomendar os parâmetros para a recomposição econômico-financeira do contrato, ou 

para ajuste no valor da contraprestação, consolidando os resultados de suas analises em 

relatório técnico-financeiro; 

xvi. Outras atribuições previstas no Contrato de Concessão. 
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As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das fiscalizações previstas serão 

imediatamente aplicáveis e vincularão a CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do recurso 

eventualmente cabível. 

 

A CONCESSIONÁRIA garantirá ao CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE 

acesso irrestrito, ininterrupto e online aos sistemas de acompanhamento e monitoramento dos 

SERVIÇOS. 

 

PRODUTOS DO VERIFICADOR INDEPENDENTE  

 

O Verificador Independente deverá apresentar os seguintes produtos:  

i. Plano de Trabalho, a ser apresentado antes do início dos serviços;  

ii. Relatório de Avaliação de Desempenho e de Cálculo da Contraprestação, com 

periodicidade mensal;  

iii. Relatório Gerencial do contrato de concessão, com periodicidade anual;  

iv. Relatório dos Bens Reversíveis e Bens Vinculados, com periodicidade anual;  

 

O Plano de Trabalho deverá apresentar, no mínimo, a metodologia a ser aplicada e o desenho 

de todos os processos necessários para a verificação independente.  

 

O Relatório de Avaliação de Desempenho deverá conter, minimamente, as seguintes 

informações:  

 

i. apuração do desempenho da CONCESSIONÁRIA;  

ii. apuração do valor da contraprestação mensal;  

iii. demonstração da memória de cálculo;  

iv. confrontação dos resultados apurados com aqueles produzidos pela CONCESSIONÁRIA;  

v. identificação da fonte das informações e dados utilizados no relatório;  

vi. indicação de possíveis falhas cometidas pela CONCESSIONÁRIA;  

vii. indicação de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalização do contrato 

de concessão;  

viii. indicação da equipe técnica responsável pela elaboração do relatório.  
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O Relatório dos Bens Reversíveis e Bens Vinculados deverá apresentar, no mínimo, relação 

da categoria do ativo, localização do ativo, data de disponibilização, valor histórico de 

construção ou aquisição com a respectiva data-base, amortização ou depreciação acumulada 

desde o início do contrato e no exercício financeiro, descrição do estado dos bens e registro 

fotográfico dos bens.  

 

O Relatório Gerencial do contrato deverá conter a consolidação das informações contidas no 

Relatório de Avaliação de Desempenho e no Relatório dos Bens Reversíveis e Bens 

Vinculados.  

 

CONTRATO COM O VERIFICADOR INDEPENDENTE  

 

O contrato de prestação de serviços do Verificador Independente deverá conter, pelos menos, 

as seguintes disposições:  

i. objeto do contrato de concessão;  

ii. objeto da contratação em questão;  

iii. a descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas pelo Verificador 

Independente;  

iv. os relatórios a serem entregues e os respectivos prazos;  

v. duração do contrato limitada há cinco anos;  

vi. condições de sigilo e de propriedade das informações;  

vii. relacionamento com o contratante e com a Poder Concedente.  

 

O contrato deverá prever que o Verificador Independente atuará com independência e 

imparcialidade. A avaliação dos serviços prestados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE por 

parte da Contratante se restringirá a observância dos seus aspectos formais, tais como, 

apresentação em formato adequado, no prazo avençado, subscrito por pessoa competente, 

dentre outros. Eventuais discordâncias quanto ao conteúdo produzido pelo VERIFICADOR 

INDEPENDENTE serão dirimidas no âmbito do Contrato de Concessão, mediante arbitragem 

ou peritagem, se for o caso, não ensejando a aplicação de qualquer penalidade contratual, 

nem tão pouco o desqualificará à continuidade da prestação dos serviços. 

 

A formalização do contrato entre a CONCESSIONÁRIA e o VERIFICADOR INDEPENDENTE 

e de eventuais aditivos dependerá da aprovação prévia do PODER CONCEDENTE. 
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RELAÇÃO COM AS PARTES  

 

A fim de conferir independência técnica das análises e conteúdos produzidos pelo Verificador 

Independente, todos os documentos elaborados, ainda que em versões preliminares, deverão 

ser produzidos em duas vias e entregues, concomitantemente, à CONCESSIONÁRIA e ao 

Poder Concedente.  

 

O Verificador Independente goza de total independência técnica para realização dos serviços 

ora contratados, sendo que eventuais discordâncias quanto ao conteúdo do seu trabalho não 

ensejará a aplicação de quaisquer penalidades, atrasos ou descontos sobre sua 

remuneração.  

 

Eventuais discordâncias em relação ao conteúdo dos produtos elaborados pelo Verificador 

Independente, quer sejam por parte da CONCESSIONÁRIA, quer pelo Poder Concedente, 

serão dirimidas mediante submissão do tema aos mecanismos de controvérsias previstos no 

contrato de concessão.  

 

O Poder Concedente poderá solicitar reuniões de acompanhamento e controle com o 

Verificador Independente e a Concessionária para assegurar o cumprimento das exigências 

e prazos do contrato de concessão, registrando em ata as providências a serem adotadas.  

 

A Concessionária garantirá ao Poder Concedente e ao Verificador Independente acesso 

irrestrito, ininterrupto e on line aos sistemas de acompanhamento e monitoramento dos 

serviços.  

 

 



 

  

 
 
 


