
RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 

ECOPARQUES 

 

Objeto: Prestação de serviços de Tratamento Mecânico e Biológico de resíduos domiciliares da 

coleta convencional de Brasília.  

1. INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal – SEPE vem desenvolvendo o 

projeto de concessão dos serviços de tratamento mecânico biológico dos resíduos sólidos urbanos 

do Distrito Federal e instalação das unidades UTMB - também conhecidas como Ecoparques. 

O projeto vem sendo estruturado por meio do Acordo de Cooperação Técnica n° - 01/2020 – 

SEPE, entre a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial - UNIDO e o 

Governo do Distrito Federal (GDF), representado pela Secretaria de Estado de Projetos Especiais 

(SEPE) e pelo Serviço de Limpeza Urbana do DF (SLU).  

O supramencionado Acordo tem por objeto a cooperação técnica entre os celebrantes para 

desenvolver projetos de interesse do Distrito Federal, na área de tratamento de resíduos sólidos 

orgânicos por biodigestão anaeróbia, que sejam instrumentalizadas através de concessão. O 

modelo de Unidades de Tratamento Mecânico e Biológico (UTMBs) também contempla objetivos 

e metas do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do DF (PDGIRS), instituído 

pelo Decreto nº 38.903, de 6 de março de 2018. 

Uma das etapas obrigatórias no processo de estruturação, de acordo com a Lei Distrital nº 3.792, 

de 2 de fevereiro de 2006, especificamente nos casos em que se trata de Parceria Público-Privada, 

é a submissão das minutas de edital e contrato do empreendimento que se pretende contratar à 

Consulta Pública, previamente à licitação (vide inciso VI do art. 10 da referida Lei). 

Ademais, de acordo com o §3º do art. 10 da mesma Lei, caso a Parceria Público-Privada envolva 

investimento significativo de recurso público, ou seja, de grande repercussão popular ou social, as 

respectivas minutas de edital e de contrato também deverão ser objeto de discussão prévia em 

Audiência Pública.  

Assim, o procedimento de Consulta Pública e Audiência Pública foi regido pelo Aviso de Consulta 

e Audiência Públicas, publicado no DODF n° 206, em 04 de novembro de 2021, e, conforme consta 

no Regulamento da Consulta Pública e Audiência Pública do projeto de Ecoparques no item 3.15, 

a Subsecretaria de Estruturação e Gestão de Projetos – SEGP será responsável por elaborar o 

presente Relatório de Consulta e Audiência Públicas.  

 

ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES 

 O processo de CONSULTA PÚBLICA teve início no dia 04 de novembro de 2021 a partir 

das 8h00 com encerramento às 18h00 de 04 de dezembro de 2021, horário oficial de 

Brasília.  

 

https://www.df.gov.br/
https://www.slu.df.gov.br/


 No dia 25 de novembro de 2021 foi prorrogado o prazo da CONSULTA PÚBLICA ficando 

disponível para contribuições até às 18h00 de 04 de fevereiro de 2022, conforme 

publicado no DODF n° 220. 

 

 No dia 14 de janeiro de 2022 foi publicado no DODF n°10 a prorrogação do prazo da 

CONSULTA PÚBLICA, ficando disponível para contribuições até às 18h00 de 04 de abril 

de 2022, no horário oficial de Brasília. 

 

 A AUDIÊNCIA PÚBLICA foi realizada no dia 28 de março de 2022, às 10h00 sendo 

encerrada às 12h00. 

 

 

As seguintes contribuições foram objeto de análise: 

 

 Contribuições recebidas no âmbito da Consulta Pública; e  

  

 Contribuições recebidas no âmbito da Audiência Pública via chat.  

 

Com relação ao item 3 deste relatório, observa-se o seguinte: 

 

 Foi apreciada pela SEPE as contribuições que apresentaram a identificação do 

participante e contato, seja telefone, seja e-mail, e que estavam devidamente inseridas no 

formulário padrão, que foi disponibilizado no site da SEPE.  

 

 Os nomes dos interessados foram apresentados da forma como estes se identificaram. 

 

 As contribuições foram transcritas sem alterações no texto, salvo em caso de erros 

ortográficos. Os aspectos de formatação (fonte, espaçamento, negrito, etc.) foram 

alterados de forma a uniformizar o padrão do Relatório.  

 

 Foram consideradas as contribuições feitas no período em que ficou aberta a Consulta 

Pública e as manifestações por escrito, que obedeceram o formulário, enviadas por meio 

do e-mail sepe.segp@buriti.df.gov.br e sepe.gab@buriti.df.gov.br, ou para o protocolo da 

Casa Civil do Distrito Federal, no endereço Anexo do Palácio do Buriti, 3º andar, Zona 

Cívico-Administrativa, Praça do Buriti, Brasília – DF e as contribuições enviadas no corpo 

do e-mail (DOC.SEI) e aquelas enviadas como anexo (Consulta Pública). 

 

 As respostas escritas para as contribuições ocorridas no âmbito da Audiência Pública não 

constituem degravação da resposta dada durante o evento, e sim o posicionamento 

resumido da SEPE em relação à contribuição em questão.  

 

 Todas as contribuições enviadas via chat durante a realização da Audiência Pública foram 

apreciadas e respondidas neste relatório.  

 

 

mailto:sepe.segp@buriti.df.gov.br
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2. ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA 

 

A consulta pública realizada teve por objetivo apresentar os aspectos técnicos, econômicos, 

financeiros e jurídicos da concessão 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 dos Ecoparques. Considerações técnicas, econômicos, 

financeiras e jurídicas sobre os Cadernos 01, 02 e 03 - (a) Caderno 01: Contextualização, 

apresentação do conceito das instalações, tecnologias utilizadas, balanços de massa e 

energia, fluxos de massa e escopo técnico do projeto. (b) Caderno 2: Principais premissas e 

resultados econômico financeiro, benefícios econômicos, ambientais e sociais do projeto.  

Caderno Jurídico: contextualização às políticas de resíduos e a UTMB; Políticas Nacional e 

Distrital de Resíduos Sólidos; Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

Sistema de logística reversa de embalagens em geral; a delegação da prestação de manejo 

de resíduos sólidos; alternativas de modelagem contratual; natureza jurídica da concessão e 

análise das modalidades; (b) Minuta do Edital e Anexos: normas de referência Lei Federal nº 

8.666/1993, Lei Federal nº 8.987/1995, Lei Federal nº 11.445/2007, Lei Federal nº 

12.305/2010, Lei Federal nº 14.026/2020, Lei Distrital nº 4.285/2008, Lei Distrital nº 

5.275/2013, entre outras; Poder Concedente: GDF; Objeto: 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; (c) Principais Aspectos Jurídicos: 

Critério de julgamento - menor valor da contraprestação a ser paga pelo Poder Concedente 

com a melhor técnica; Prazo da concessão - 30 anos; Participantes - empresas privadas; 

fundos de investimentos, instituições financeiras, isoladamente ou consórcios, inclusive com 

empresas estrangeiras; Habilitação jurídica I Qualificação Econômico-Financeira I 

Regularidade Fiscal e Trabalhista I Habilitação Técnica | Matriz de Riscos; Regulação dos 

serviços ADASA - Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal; Verificador Independente - empresa responsável por auxiliar o Poder Concedente na 

fiscalização do Contrato; Local da licitação - B3 (bolsa de valores oficial do Brasil); Contratação 

de Garantia de Execução do Contrato (5% do valor do contrato); Resolução de Controvérsias 

- Arbitragem no Centro  de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil – Canadá; 

entre outras considerações.  



 

3. CONTRIBUIÇÕES NA AUDIÊNCIA PUBLICA DO DIA 28/03/2022.  

 

 

Nome do interessado: Maria Fernanda Teixeira 

Instituição: Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA 

Contribuição: Contribuições foram feitas via chat. Em 28/03/2022. 

1 - De imediato eu concordo que o projeto poderá alavancar a reciclagem, mas como ficam 

os investimentos nessas tecnologias de mecanização da triagem em um cenário que esse 

material já chega segregado?  

Resposta: o modelo prevê o aumento da coleta seletiva com a redução de recicláveis no resíduo 

da coleta convencional. Caso seja implantada a coleta separada de orgânicos, esta será recebida 

separadamente, não havendo nenhum inconveniente nisto e a triagem será feita para capturar o 

material que ainda for passível de reciclagem (ou vier a sê-lo no futuro). 

O modelo novo que prevê a triagem pelo concessionário apenas do material orgânico, tampouco 

haverá qualquer dificuldade com o recebimento de três frações separadas uma vez que a mesma 

operação ocorrerá, ou seja, o Ecoparque ficará com a parte orgânica e as cooperativas receberão 

o material “rejeito” para efetuar uma triagem mais fina.  Importante salientar que mesmo com a 

coleta seletiva, ainda há necessidade de segregação, pois a população descarta materiais de 

outras frações na mesma, seja na fração orgânica ou na fração “seca”. 

 

2 - Nas Usinas do Psul e da L4 Sul, onde serão instaladas todas essas outras tecnologias? 

Pelo que eu saiba, no PSul não tem mais área nem para leiras de compostagem. 

Resposta: Os estudos feitos indicam que sim, há áreas suficientes para receber as novas 

instalações. O sequenciamento dos três Ecoparques irá permitir a continuidade da prestação dos 

serviços.  

3 - Vai aumentar a coleta seletiva ou a recuperação de recicláveis? 

Resposta: O projeto não tem interferência com a coleta seletiva, muito embora o Serviço de 

Limpeza Urbana do DF- SLU-DF envide esforços para ampliar não apenas a coleta seletiva como 

também a informação à população da necessidade de separação correta. 

Por outro lado, o projeto tem um forte viés educacional através da instalação de centros de 

visitação e educação ambiental. Além disto, é fato comprovado que, em locais onde houve um 

importante investimento na valorização de resíduos, a população reagiu muito bem com sensível 

melhora na conscientização e separação domiciliar, levando a uma coleta seletiva mais eficaz e a 

uma recuperação de recicláveis muito maior. 

É importante salientar ainda que com a implantação dos projetos, 100% do resíduo domiciliar do 

DF será triado a tratado, o que não ocorre hoje. Desta forma, a recuperação de recicláveis deverá 

aumentar dos atuais 3.5% para algo em torno de 10%.O projeto também considerou um 

incremento significativo da coleta seletiva, sendo que na modelagem de 30 anos do projeto, o 



resíduo a ser trabalhado possuirá gradativamente mais fração orgânica e rejeitos e menos fração 

reciclável.  

4 - Pelo novo Decreto da PNRS precisaremos implementar coletas de resíduos em, no 

mínimo, 3 frações. Como fica esse projeto nesse cenário? O projeto pressupõe a 

continuidade da mistura dos resíduos? 

Resposta: O responsável pela coleta no Distrito Federal é o Serviço de Limpeza Urbana que 

implantará os sistemas conforme as possibilidades. 

O projeto Ecoparques não sofrerá alteração com a coleta em três frações. As instalações utilizadas 

na modelagem técnica têm a capacidade de absorver resíduos segregados em origem. 

5 - Como o projeto foi desenvolvido no ano passado, não considerou o Decreto 10.936/2022 

que regulamenta a PNRS e estabelece a coleta em, no mínimo, 3 frações. Como fica esse 

projeto nesse cenário? 

Resposta: Vide resposta anterior. 

 

 

Nome do interessado: Keysianne Lima  

Instituição:  

Contribuição: Contribuições foram feitas via chat. Em 28/03/2022. 

 

6 - Hoje os catadores já fazem essa segregação, e nesse modelo os recicláveis ficaram com 

a concessionária? 

Resposta: Hoje os catadores têm acesso a apenas uma fração do resíduo indiferenciado nas 

instalações do PSul e Asa Sul. A modelagem anterior previa que sim o concessionário seria o 

responsável pela reciclagem, entretanto, após inúmeras reuniões com os representantes das 

cooperativas, o projeto foi reformulado e será considerada a cessão de todo o material não 

orgânico às cooperativas. 

7 - A PNRS 12.305 determina que todos os materiais recicláveis são dos catadores, a 

concessionária não poderá tirar a renda dos catadores vendendo nosso sustento"* 

Resposta: Embora a PNRS Lei Federal 12.305 não determine o citado, como já respondido 

anteriormente o projeto foi alterado de forma a que todo o material não orgânico seja entregue às 

cooperativas.  

8 - Sim a Reciclagem e Não a Incineração"* Os rejeitos desses Ecoparques serão enviados 

para tratamento térmico (incineração) conforme diz o Edital e seus documentos? 

Resposta: Sim, com isto estaremos evitando o aterramento de cerca de 1500t/dia de material. É 

importante ressaltar que apenas os rejeitos serão incinerados uma vez que 100% do resíduo será 

triado e aproveitado em sua maior extensão possível.  

9 - Favor disponibilizar a apresentação e a minuta á nos participantes.  



Resposta: disponível no site. 

 

 

Nome do interessado: Ana Carolina Martins  

Instituição:  

Contribuição: Contribuições foram feitas via chat. Em 28/03/2022. 

10 - Solicito a disponibilização de todo o material inclusive minutas para melhor estudo e 

contribuições. 

Resposta: material disponível no site. 

11 - Haverá uma audiência pública final para informar o modelo final, para saber se os 

catadores realmente estão sendo contemplados e como estão sendo contemplados, antes 

da finalização? 

Resposta: Entendemos que as modificações feitas são para atender aos questionamentos e 

solicitações de forma que não consideramos necessária nova audiência pública. Os catadores 

serão contemplados em 100% de suas reinvindicações feitas em inúmeras reuniões e debates. 

 

 

Nome do interessado: Olivia Krohn 

Instituição:  

Contribuição: Contribuições foram feitas via chat. Em 28/03/2022. 

12 - Destaco a pergunta da colega Maria Fernanda Teixeira, quanto ao Decreto 10.936/2022 

que regulamenta a PNRS e estabelece a coleta em, no mínimo, 3 frações. Como fica esse 

projeto nesse cenário? 

Resposta: Resposta já apresentada anteriormente, O projeto não sofrerá grandes alterações ou 

prejuízo com a implantação de coleta em três frações quando tal vier a ocorrer. 

 

Nome do interessado: Leticia Guedes  

Instituição:  

Contribuição: Contribuições foram feitas via chat. Em 28/03/2022. 

13 - Porque essa responsabilidade de gerenciar o rejeito das unidades foi atribuída ao GDF 

e não à Concessionária? 

Resposta: O projeto original considerou a concessionária responsável apenas pelo tratamento dos 

resíduos e não por sua logística. A partir da Consulta pública, sugestões vieram no sentido de ser 

de responsabilidade da concessionária o transporte dos rejeitos. Este tema será abordado na 

revisão do modelo de negócios. 



 

 

Nome do interessado: Ronei Silva  

Instituição:  

Contribuição: Contribuições foram feitas via chat. Em 28/03/2022. 

14 - Esse modelo apresentado vai contra todas as legislações que tratam de resíduo.  

Resposta: Discordamos da afirmação a ressaltamos que o projeto está absolutamente de acordo 

com todas as legislações nacionais e locais. 

 

 

Nome do interessado: Wilson Cancian Lopes 

Instituição:  

Contribuição: Contribuições foram feitas via chat. Em 28/03/2022. 

15 - Ao meu ver a PREMISSA N 1, que é a separação na origem, não é contemplada no 

investimento. 

Resposta: A separação na origem é uma necessidade evolutiva da sociedade. Infelizmente, ela 

acontece principalmente a longo prazo e com muitos investimentos em educação e na própria 

coleta. Como já afirmado anteriormente, os Ecoparques serão uma importante fonte de educação 

e capacitação contribuindo para a conscientização da sociedade da necessidade de separação 

domiciliar, entretanto, mesmo com investimentos o tempo para a mudança de atitude da sociedade 

é longo, e precisamos dar soluções de curto prazo para o problema dos resíduos, assim, o projeto 

se insere em um conjunto de medidas que irá ao longo do tempo melhorando a separação e 

ampliando a coleta seletiva. 

 

 

Nome do interessado: Superação Cooperativa  

Instituição: Superação Cooperativa 

Contribuição: Contribuições foram feitas via chat. Em 28/03/2022. 

16 - Cooperativas serão contratadas para fazer o serviço? 

Resposta: no modelo original sim, mas após a discussão com a sociedade e com diversas 

cooperativas, aceitamos as reinvindicações e alteramos o modelo de negócio de forma a que a 

futura concessionária não fará mais triagem e comercialização de recicláveis, ficando estes 

integralmente com as cooperativas. 

17 - Bom.. o edital tem 500 páginas, num é uma apresentação que irá mudar minha opinião 

sendo que na escrita diz outras coisas. 



Resposta: lamentamos a posição manifestada e informamos novamente que o modelo de negócio 

apresentado será alterado para contemplar as solicitações e questionamentos feitos conforme já 

descrito e apresentado. 

 

18 - Onde fica a lei da política nacional de resíduos sólidos? 

Resposta: A PNRS Lei 12.305 assim como o Decreto que a regulamenta são atendidos 

integralmente com o projeto. 

 

 

 

Nome do interessado: Aline  

Instituição:  

Contribuição: Contribuições foram feitas via chat. Em 28/03/2022. 

19 - Bom dia! De fato, lutamos por meio da Reciclagem tanto no tratamento da parcela seca 

como da parcela convencional, mas hoje o que nos preocupa neste projeto é o que é dito e 

não está escrito. 

Resposta: Entendemos a preocupação e reforçamos a decisão já informada de alterar o modelo 

de negócio de forma que o futuro concessionário não seja responsável pela triagem e 

comercialização do material não orgânico, uma vez que este será integralmente cedido às 

cooperativas. 

20 - Nossos catadores se deslocaram até a Escola de governo para contribuir 

presencialmente e foram informados de que não haveria qualquer atividade no local 

somente amanhã e sendo uma atividade diferente. 

Resposta: Lamentamos o ocorrido mas ressaltamos que em nossa página estava informado que 

a Audiência seria apenas no formato virtual. 

 

 

Nome do interessado: Abiogás 

Instituição: Superação Cooperativa 

Contribuição: Contribuições foram feitas via chat. Em 28/03/2022. 

21 - Uma dúvida a respeito do modelo de arrendamento de energia elétrica, o cálculo de 

remuneração prevê um valor de desempenho (VD). 

Resposta:  informamos que no modelo apresentado o Governo do Distrito Federal seria o usuário 

da energia elétrica. Por outro lado, o modelo será revisado com a substituição da geração de 

energia pela produção de biometano para transporte. 



22 - Esse valor de desempenho acaba remunerando acima do valor previsto caso o 

concessionário entregue energia em quantidade menor do que o previsto e menor 

remuneração em caso de entrega a maior. 

Resposta: Vide resposta anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 – APCORC 

 

Nome do interessado: Entidade Associação Pré-Cooperativista dos Catadores e Recicladores 

de Resíduos Sólidos de Ceilândia – APCORC.  

Contribuição: Contribuições foram feitas por e-mail. Em 04/04/2022. 

Referências: Caderno Jurídico, edital e anexos. 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.  

01 - Como contribuições apontamos não apenas reconhecimento, mas inclusão, 

valorização e priorização dos catadores de materiais recicláveis nesse projeto, no caso de 

sua aprovação.  

Resposta: Muitas contribuições vieram no sentido de incluir, valorizar e priorizar as cooperativas 
de catadores, de forma que, muito embora o projeto em seu modelo apresentado tenha tido estas 
preocupações, após as contribuições recebidas o projeto será alterado de forma a aumentar 
substancialmente a quantidade de material entregue às cooperativas através da separação pelos 
ECOPARQUES apenas a fração orgânica dos RSU recebidos, encaminhando todo o restante a 
galpões operados pelas cooperativas que assim terão acesso a um resíduo mais limpo e com 
melhores condições de separação. 
 
02 - Como contribuições apontamos que 100% dos materiais recicláveis continuarem sendo 

das associações para a comercialização. 

Resposta: Na nova configuração, 100% dos materiais recicláveis serão direcionados às 
cooperativas. 
 

03 - Como contribuições apontamos continuidade dos contratos públicos com o GDF – 

autarquia SLU. 

Resposta: A modelagem jurídica não impactará em qualquer mudança nos contratos firmados 
entre as cooperativas e o Serviço de Limpeza Urbana – SLU. O que se previu é a mudança para 
o aumento da quantidade de material entregue às cooperativas, tal como respondido no item 01, 
permanecendo a relação jurídica existente entre a cooperativa e o SLU. 
 
04 - Como contribuições apontamos o respeito aos princípios, diretrizes e autonomia da 

Associação dentro do projeto. 

Redação sugerida: 25.9.5 comercialização de materiais recicláveis por COOPERATIVA DE 
CATADORES atuantes nos locais das Usinas.  
25.9.5.1. A Concessionária não receberá nenhum valor sobre o valor de comercialização dos 
materiais recicláveis entregues por COOPERATIVAS DE CATADORES parceiras. 
 

Resposta: Será realizada a alteração. 



 

4.2 – CATAQUAR 

Nome do interessado: Associação CATAQUAR.  

Contribuição: Contribuições foram feitas por e-mail. Em 04/04/2022. 

Referências: 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.  

01 - Inclusão, valorização e priorização dos catadores de materiais recicláveis nesse 

projeto, no caso de sua aprovação.  

Resposta: no modelo atual, a Concessionária receberá 15% do valor do que for por ela 
comercializado do material das cooperativas, entretanto o modelo será alterado de forma que não 
haverá comercialização de recicláveis pelo concessionário. 
 
02 - Escuta qualificada e participação ativa dos trabalhadores nos processos decisórios. 

Resposta: A Consulta Pública e Audiência Pública justamente permitem que todos os envolvidos 
realizem suas contribuições para serem incorporadas ao projeto. Neste sentido, após esta etapa, 
o projeto será adequado de forma a atender os anseios dos interessados. 
 

03 - Participação dos diretores das Associações de Catadores nos Conselhos, ou qualquer 

instância decisória para participação efetiva e transparência. 

Resposta: A Consulta Pública e Audiência Pública justamente permitem que todos os envolvidos 
realizem suas contribuições para serem incorporadas ao projeto. Neste sentido, após esta etapa, 
o projeto será adequado de forma a atender os anseios dos interessados. 
 

04 - 100% dos materiais recicláveis continuarem sendo das associações para a 

comercialização; 

Resposta: Na nova configuração, 100% dos materiais recicláveis serão direcionados às 
cooperativas. 
 

05 - Continuidade dos contratos públicos com o GDF – autarquia SLU;  

Resposta: A modelagem jurídica não impactará em qualquer mudança nos contratos firmados 
entre as cooperativas e o Serviço de Limpeza Urbana – SLU. O que se previu é a mudança para 
o aumento da quantidade de material entregue às cooperativas, tal como respondido no item 01, 
permanecendo a relação jurídica existente entre a cooperativa e o SLU. 
 
06 - Respeito aos princípios, diretrizes e autonomia da Associação dentro do projeto. 

Redação sugerida: 25.9.5 comercialização de materiais recicláveis por COOPERATIVA DE 
CATADORES atuantes nos locais das Usinas.  
25.9.5.1. A Concessionária não receberá nenhum valor sobre o valor de comercialização dos 



materiais recicláveis entregues por COOPERATIVAS DE CATADORES parceiras. 
 
Resposta: Será alterado conforme sugestão apresentada. 

 

 

4.3 – ABCP 

 

Nome do interessado: Associação Brasileira de Cimento Portland – ABCP.  

Contribuição: Contribuições foram feitas por e-mail. Em 28/04/2022.  

1 - A ABCP, entidade de cunho técnico e, no papel de representante da indústria de cimento, 

entende que há dispositivos legais que possam suportar a comercialização do CDR, com 

as devidas garantias necessárias de quantidade e valor atribuído, assim como já ocorre em 

outras operações similares no Brasil. Entendemos que a hipótese sobre o risco associado 

no trecho destacado entre aspas, trata-se de uma suposição, visto que nem a ABCP ou as 

duas empresas da região de Sobradinho foram consultadas sobre a possibilidade e 

interesse pelo desenvolvimento do CDR e suas capacidades para destinação deste material.  

Referência: Consulta Pública da concessão dos serviços de tratamento mecânico biológico dos 

resíduos sólidos urbanos do Distrito Federal e instalação das unidades UTMB - também 

conhecidas como Ecoparques. CADERNO 01 – Modelagem Técnica e Operacional - "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." 

Resposta: A Comercialização do material restante após a triagem pelas cooperativas de catadores 

será contemplada em segundo momento, uma vez que, no conceito presente, este material será 

encaminhado ao Aterro Sanitário de Brasília para recuperação energética de forma a permitir o 

mínimo possível de material a ser enterrado. 

 

2 - Existe oportunidade única de avançar em uma agenda sustentável para o 

desenvolvimento do CDR no Distrito Federal, uma vez que na região de Sobradinho, há duas 

fábricas instaladas de cimento, ambas com capacidade de destinação em larga escala dos 

resíduos e muito próximas às fontes de geração. De acordo com o que foi apresentado no 

caderno 1 - Modelagem Técnica, a unidade de tratamento mecânico biológico, já contempla 

as etapas de separação dos materiais recicláveis e a retirada da fração orgânica, sendo que 

a fração restante poderia em sua grande parte ser utilizada como CDR com baixíssimo 

investimento, complementar ao que foi projetado. Além disso, pela proximidade das 

fábricas, existe grande potencial para redução do custo logístico em relação à transferência 

para o aterro sanitário. Em função do potencial existente, pleiteamos que o CDR, seja 

considerado no balanço de massa e nos estudos de modelagem técnica, econômico-

financeiro e jurídica, uma vez que não foi analisado originalmente no estudo realizado pela 

UNIDO. 



Referência: CADERNO 01 – Modelagem Técnica e Operacional / CADERNO 02 – Modelagem 

Econômica e Financeira / CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Edital e Anexos.  

Resposta: A agenda de desenvolvimento sustentável no DF está contemplada com a recuperação 

energética do material restante a ser realizada no Aterro Sanitário de Brasília. 

 

3 - A utilização do CDR já é prática comum em muitos países, principalmente na Europa e, 

no Brasil, a partir de 2019 tivemos a implementação das primeiras Unidades de Preparo nos 

estados de Pernambuco e São Paulo, os quais fornecem atualmente para as cimenteiras 

das regiões, comprovando a viabilidade técnica, financeira e regulatória de tais projetos, 

bem como os benefícios à sociedade por contribuir com o encerramento de mais de 20 

lixões.  

Referência: Aspectos Gerais 

Resposta: Reconhecemos que o uso do CDR em cimenteiras é muito comum, entretanto, devido 

às características especiais de Brasília e do DF, particularmente a restrição de áreas para 

utilização como aterros sanitários, estamos dando preferência a uma destinação de resíduos que 

requeira o mínimo aterramento, de forma que priorizamos, neste momento, a recuperação 

energética dos rejeitos dos Ecoparques através de unidade específica para tal. 

 

4 - Pontos relevantes em relação à destinação do CDR às cimenteiras: · As fábricas podem 

receber anualmente cerca de 120 mil a 150 mil toneladas para fins de coprocessamento · 

As plantas estão localizadas a uma distância inferior a 50 km da origem de onde os resíduos 

serão triados e tratados. Potencial real de redução do custo logístico em relação ao projeto 

atual dos Ecoparques, que prevê o transporte dos rejeitos até o aterro sanitário com valor 

superior a R$ 100,00 por tonelada · Prazo de retorno sobre o investimento é menor em 

relação a outras rotas tecnológicas, reduzindo-se o risco do projeto e gerando maior 

atratividade de investimentos · Custo de investimento por tonelada é 2.5 vezes inferior a 

uma planta de Waste to Energy · Prazo de execução do projeto é rápido, entre 18 e 24 meses 

· Ambas as empresas de cimento da região concordam em estabelecer prazos contratuais 

de médio a longo prazo · A comercialização do CDR pode contribuir com o equilíbrio 

financeiro do projeto · No aspecto ambiental, para cada 1 tonelada de resíduos 

coprocessados, temos 1,2 toneladas de emissão equivalente de CO2 que deixam de ser 

lançadas na atmosfera.  

Referência: Aspectos Gerais 

Resposta: Vide resposta anterior. 

 

5 - Em função do potencial existente, reiteramos nosso pleito para a inclusão do CDR no 

balanço de massa, referente aos estudos de modelagem realizados pela UNIDO, uma vez 

que não foi considerado originalmente, conforme conteúdos e modelagens 

disponibilizados na página da Secretaria de Estado de Projetos Especiais - SEPE 

(https://www.sepe.df.gov.br/ecoparques/), que trata sobre a consulta pública referente ao 



processo de concessão dos serviços de tratamento dos resíduos sólidos urbanos do 

Distrito Federal. 

Referência: Aspectos Gerais 

Resposta: A destinação de CDR para as cimenteiras faz parte do Programa de Projetos de Gestão 

Integrada Sustentável de Resíduos do DF e Entorno, porém em fase seguinte, quando houver 

sobra de material. 

 

6 - Além do projeto acima, há também o Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI 

(https://www.sepe.df.gov.br/concessao-do-aterro-sanitario-de-brasilia/) voltado sobretudo 

à geração de 30 MW de energia elétrica a partir da concessão do Aterro Sanitário de Brasília. 

Referência: Aspectos Gerais 

Resposta: Sim, este projeto irá receber todos os rejeitos dos Ecoparques, evitando, assim, que 

sejam enterrados. 

 

7 - Entendemos que ambos os projetos são sinérgicos e podem estar associados entre si, 

considerando o aproveitamento dos Resíduos Sólidos Urbanos para a produção do CDR e 

seu reaproveitamento como fonte energética mais sustentável para a produção do cimento. 

Resposta: Infelizmente, o requisito de poder calorífico alto para o CDR a ser encaminhado às 

cimenteiras faz com que o material residual seja muito pobre em termos energéticos, o que 

inviabiliza a recuperação energética e leva à destinação de muito material para ser enterrado. 

 

8 - Por último, a ABCP, entidade representativa da indústria do cimento, coloca-se, desde 

já, à disposição para contribuir com o fornecimento de dados técnico-científicos, além das 

premissas básicas necessárias a serem incorporadas nas modelagens do projeto. 

Resposta: Agradecemos a colaboração e reafirmamos o interesse em contar com as cimenteiras 

em uma próxima fase do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.4 – Abiogás 

Nome do interessado: Associação Brasileira do Biogás – Abiogás. 

Contribuição: Contribuições foram feitas por e-mail. Em 04/04/2022.  

1 - A Biogás sugere que seja adicionado ao escopo do projeto dos Ecoparques um 

programa de incentivo à coleta seletiva com atuação nas escolas públicas do Distrito 

Federal, campanhas de conscientização em veículos de imprensa e construção, sob 

responsabilidade do Poder Concedente, de postos de separação de resíduos para atuação 

de cooperativas de catadores de recicláveis. 

Referência: Inserir ao projeto e ao edital.  

Resposta: Está previsto no contrato um percentual para investimento em campanhas de 

conscientização. 

 

2 - A participação das cooperativas deve ser custeada e operacionalizada pelo poder 

concedente fora do projeto dos Ecoparques, podendo haver um posto instalado pelo 

Governo do Distrito Federal para separação do material reciclável. A internalização das 

cooperativas no empreendimento reduz a eficiência dos processos e injustifica os 

investimentos em uma separação mecanizada de resíduos. A ABiogás vê enorme 

importância na participação das cooperativas dentro do que está disposto na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, principalmente no que diz respeito à coleta seletiva, 

entretanto a partir do momento que suas operações ocorrem dentro do escopo do 

Ecoparque, o concessionário passa a ser responsável pela sua operação, além de absorver 

ineficiências de escala que a coleta manual pode trazer para os processos. 

Referência: Minuta do Edital. 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. 

Resposta: A nova redação desvinculará a área concedida ao concessionário da área que será 

concedida às cooperativas. 



 

3 - A realização da licitação em lote único dividindo o projeto em 3 unidades, ainda que 

reduza custos operacionais com transporte por parte da empresa de coleta de resíduos e 

reduzam a necessidade de áreas de transbordo, reduzem também a escala dos 

empreendimentos, o que pode comprometer a viabilidade técnico-econômica e operacional 

das UTMBs para apenas um empreendedor. Assim, sugere-se que os lotes sejam divididos, 

sendo que cada um compreenda uma unidade de tratamento, de forma a permitir a 

participação de empreendedores de médio porte, o que contribui tanto para a mitigação de 

riscos do empreendedor e redução dos custos de implantação do projeto, quanto na 

redução do prazo de construção e implementação dos Ecoparques, uma vez que em lote 

único cada planta seria instalada a cada 2 anos. 

Referência: Minuta do Edital. 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). 

Resposta: Verificar no caderno econômico-financeiro a justificativa técnica para a adoção de lote 

único com as três UTMB, com a motivação acompanhada da demonstração clara de que esta 

alternativa é a que melhor atende ao interesse público. 

A decisão por realizar o certame em lote único vai ao encontro do critério de menor custo para o 

poder público, uma vez que, por tratar-se de investimento CAPEX intensivo, o tamanho, a 

similaridade das instalações e sua programação de instalação são de importância crítica para a 

redução do investimento. 

O porte das instalações foi definido como o maior e de menor custo por tonelada processada para 

atender às necessidades do DF, resultando em três unidades como apresentado no modelo. 

O investimento em três unidades iguais é sabidamente menor que o em três unidades distintas. 

Ao mesmo tempo, a programação de compra e obras associadas é mais barata se planejada de 

uma única vez, pois é possível programar o recebimento de materiais, obras civis e montagem 

com otimização de fabricação, equipes e desembolso. 

A estrutura proposta é, portanto, aquela que resultará no menor CAPEX para o investidor e 

consequentemente na menor contraprestação do poder público, uma vez que a análise de 

sensibilidade feita mostra a grande vinculação da contraprestação com o valor do investimento.  

É permitido o consórcio entre empresas de forma a propiciar a participação de empresas de médio 

porte.  

 

4 - Devem estar previstas multas e penalidade para o atraso ou interrupção na realização 

dos serviços que estão fora do escopo da concessionária, entretanto que impactam 

diretamente na operação do empreendimento, como a retirada de resíduos excedentes pelo 

poder concedente, devendo estar previsto o prazo máximo de sua retirada para que o 

empreendedor possa dimensionar um estoque para armazenar o resíduo a ser coletado, 

bem como a previsão de multas por dia de atraso. Ademais, deve haver previsibilidade de 

multas caso os resíduos não sejam encaminhados para o ecoparque, em caso de problemas 



operacionais, logísticos, greves, paradas de operação ou até mesmo o fim da concessão 

do SLU.  

Referência: Minuta do Edital. 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.  

Resposta: A responsabilidade tratada nessa contribuição já está prevista na Minuta do Contrato, 

especialmente nos itens 21.2, 21.2.12 e 21.2.15, todos da Cláusula Vigésima Primeira, que dizem, 

respectivamente: 

(...) 

21.2 Sem prejuízo das demais disposições deste CONTRATO e da 
legislação aplicável, são deveres do CONTRATANTE:  

(...) 

21.2.12 responsabilizar-se pelas questões relativas a atos ou fatos 
pertinentes aos BENS VINCULADOS e aos SERVIÇOS, 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;  

(...) 

21.2.15 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; 

Como se vê, o Contratante se responsabiliza pelas questões relativas a atos ou fatos pertinentes 

aos serviços anteriores à operação do sistema ou verificados após tal data, sobre os quais não 

será imputada responsabilidade à Concessionária. Ademais, o Contratante também se 

responsabiliza pelos riscos relacionados às determinações administrativas para satisfação de suas 

obrigações.  

 

5 - O valor de contraprestação dos serviços públicos de R$ 158 por tonelada de resíduo 

tratado é insuficiente para remunerar a operação de uma unidade de tratamento mecânico 

biológico de resíduos, principalmente que abarque a separação mecanizada de lixo comum, 

sem segregação na origem, o tratamento biológico dos resíduos e a disposição final 

adequada. As receitas acessórias que compõe o projeto, como a geração de energia elétrica 

ou a produção de biometano também precisam remunerar a instalação e operação das 

unidades de geração ou de purificação. Assim, a ABiogás sugere que a remuneração tenha 

uma composição fixa, que remunere os custos de instalação (CAPEX) e uma composição 

variável de acordo com a operação da planta (OPEX). 



Referência: Minuta do Edital. 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. 

Resposta: O projeto que está sendo consolidado após consulta pública levará em consideração 

esta sugestão. Vale ressaltar que, no projeto apresentado, as receitas do arrendamento da energia 

gerada foram consideradas como receitas ordinárias do projeto, e não acessórias, sendo que, todo 

o CAPEX, OPEX, depreciações, etc., foram considerados na modelagem econômica. 

 

6 - O valor de remuneração do arrendamento deve ser dado de forma proporcional à energia 

gerada. Desta forma, o fator de desempenho deve ser invertido para que, em caso da 

geração de energia a mais o empreendedor seja remunerado a maior, enquanto em caso de 

geração de energia menor que o previsto, reduza sua receita.   

Referência: 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 MWh x R$ 425 / Número de meses do período 
▪ Fator de Desempenho (FD) para correção do valor de arrendamento a ser pago, calculado pela 
fórmula: 
FD = Geração Mensal Prevista MWh / Geração Mensal Efetiva MWh 
▪ Apuração do arrendamento mensal a ser pago: 
Valor = Valor Mensal Previsto x FD 
 

Redação sugerida: 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 MWh x R$ 425 / Número de meses do período 
▪ Fator de Desempenho (FD) para correção do valor de arrendamento a ser pago, calculado pela 
fórmula: 
FD = Geração Mensal Efetiva MWh / Geração Mensal Prevista MWh 
▪ Apuração do arrendamento mensal a ser pago: 
Valor = Valor Mensal Previsto x FD 
 

Resposta: Agradecemos a contribuição. Ocorreu um erro de redação. Será considerado. 

 

7 - Como forma de fomento às tecnologias mais sustentáveis no setor de transportes, deve-

se garantir que um percentual de biogás dos ECOPARQUES seja destinado a geração de 

biometano e consequente uso no transporte público do DF. Essa medida está em 

consonância com a Lei 7.056/22 do DF, que estabelece as diretrizes para incentivos ao uso 

de gás natural veicular - GNV no Distrito Federal, uma vez que o GNV possui paridade com 

o biometano, segundo a ANP. 

Referência: Minuta do Edital. 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 MWh x R$ 425 / Número de meses do período 
▪ Fator de Desempenho (FD) para correção do valor de arrendamento a ser pago, calculado pela 
fórmula: 
FD = Geração Mensal Prevista MWh / Geração Mensal Efetiva MWh 
▪ Apuração do arrendamento mensal a ser pago: 
Valor = Valor Mensal Previsto x FD 
 

Redação Sugerida: 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 MWh x R$ 425 / Número de meses do período 
▪ Fator de Desempenho (FD) para correção do valor de arrendamento a ser pago, calculado pela 
fórmula: 
FD = Geração Mensal Efetiva MWh / Geração Mensal Prevista MWh 
▪ Apuração do arrendamento mensal a ser pago: 
Valor = Valor Mensal Previsto x FD 
 

Resposta: O projeto que está sendo modelado após as contribuições terá um foco na geração de 

biometano. Discussões estão sendo realizadas com a SEMOB e SLU para viabilizar a utilização 

do biometano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.5 - JS DE OLIVEIRA REPRESENTAÇÃO E 

CONSULTORIA. 

 
Nome do interessado: JOELCIO SATURNINO DE OLIVEIRA, JS DE OLIVEIRA 

REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA.  

Contribuição: Contribuições foram feitas por e-mail. Em 04/04/2022.  

01 - Sugiro deixar em aberto as possibilidades de implantação de tecnologias de 

metanização para que se deixe a cargo do proponente a escolha aquela que seja a mais 

adequada para redução do volume do resíduos, melhor destinação e maior geração de 

receitas, indicando a melhor rentabilidade para o projeto.  

Referências: CADERNO 01 – Modelagem Técnica e Operacional, 3.6. Processos de Tratamento 

Biológico e Geração de Biogás.  

Redação Sugerida: Remover: Tabela 4 - Comparação dos processos biológicos de estabilização 

anaeróbia pelas vias úmida, seca e extra-seca (-- desfavorável; - levemente desfavorável; o 

indiferente; + levemente favorável; ++ altamente favorável).  

Resposta: O projeto não restringe tecnologias. A modelagem foi realizada levando em 
consideração uma rota tecnológica, porém cabe ao concessionário apresentar a tecnologia que 
julgue mais interessante e que atenda a premissas básicas como taxa de geração de biogás, taxa 
de geração de composto, rejeito, lixiviado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4.6 - SEMA 

Nome do interessado:  SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA.  

Contribuição: Contribuições foram feitas por e-mail. Em 04/04/2022.  

1 - Conforme deliberado na Audiência Pública Virtual da PMI dos Ecoparques realizada dia 

28/03/2022: Os recicláveis (plásticos, papelão, ferro, alumínio entre outros não serão 

destinados a Concessionária, os recicláveis serão destinados aos catadores na sua 

totalidade. Os recicláveis não serão considerados receitas acessórias dos Ecoparques, que 

será substituída por outras alternativas. 

Referência: CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos, MATRIZ DE RISCOS 
Página 510. RISCOS DE ENGENHARIA E OPERAÇÃO: Oscilação no mercado de materiais 
recicláveis (plásticos, papelão, ferro, alumínio entre outros) entre outros necessários à execução 
do objeto contratual. RESPONSABILIDADE: Concessionária. MITIGAÇÃO: Execução de seguros 
contratados, proteção cambial e gestão contratual. 
 
Redação sugerida: Solicitação: Exclusão desta alínea da Matriz de Riscos, visto que foi 
deliberado que os recicláveis dos Ecoparques serão destinados aos catadores de recicláveis. 
Destaca-se na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), as diretrizes acerca do tema:  
Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao 
titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se 
houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  
I - Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  
II - Estabelecer sistema de coleta seletiva;  
IV do caput, 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.  
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
 
Resposta:  A alteração será promovida, a fim de adequar todas as novas premissas técnicas 
relatadas na Audiência Pública. Ressalte-se, por oportuno, que a modelagem do projeto de 
Ecoparques obedece fielmente a Lei nº 12.305/2010, eis que, dentre outras, há a previsão para a 
adoção de procedimentos para o reaproveitamento de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, além de 
conceder, às cooperativas, o material reciclável, consoante determina o inciso I e IV, ambos do 
artigo 36 do aludido diploma.   
No projeto que está sendo modelado após consulta e audiência pública, os recicláveis serão 
integralmente direcionados às cooperativas. 
 
 

2 - O empreendimento tem como objetivo a geração de energias renováveis. 



Referência: CADERNO 03 – Caderno Jurídico e Minuta do Edital e Anexos MATRIZ DE RISCOS. 
Página 510.RISCOS DE ENGENHARIA E OPERAÇÃO: Erro nos projetos, falhas na prestação 
dos serviços e erros ou falhas causadas pelos subcontratados, empregados ou terceirizados 
RESPONSABILIDADE: Concessionária.  
 
Redação Sugerida: Solicitação, questiona-se se houve alinhamento com o órgão licenciador e 
demais entes da administração pública acerca da instalação dos equipamentos para 
aproveitamento energético do biogás. 
 
Resposta: Sim, o projeto foi apresentado e discutido com o IBRAM, que é o órgão licenciador no 
DF. 
 
3 - Apesar da proposta considerar que o incremento da coleta seletiva reduzirá o percentual 
de recicláveis na coleta convencional, é estabelecido uma massa mínima de resíduos 
(incluindo os recicláveis) para a viabilidade do projeto.  
Outro fato é que, apesar da fala da SEPE durante audiência pública realizada em 28 de 
março de 2022, de que os materiais recicláveis serão repassados às organizações de 
catadores, os documentos disponíveis para análise ainda sugerem que a concessionária 
gerencie a comercialização inclusive dos recicláveis oriundos da coleta seletiva, 
competindo com o investimento do GDF em Centrais de Comercialização e na capacitação 
das cooperativas para que sejam cada vez mais autônomas. Há citação explícita na página 
45 de que contratos com as cooperativas poderão ser alterados ou rescindidos. A triagem 
mecanizada de resíduos que hoje são triados manualmente (coleta convencional) concorre 
com o modelo de reciclagem estabelecido no DF que hoje é exemplo para todo o Brasil. 

 
Referência: CADERNO 01 – Modelagem Técnica e Operacional. A reciclagem de material seco 
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 cooperativas (...) 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. 
Deve ser feita uma análise da sobreposição das prestações dos serviços. Páginas 41 a 45. (...)A 
capacidade nominal recomendada para as plantas de tratamento mecânico deve ser entre 60 a 
70 ton/h de entrada de materiais, podendo chegar a até 75 ton/h ao longo do período do contrato. 
” Pág. 112.  
 
Redação Sugerida: Solicitação: Revisão do parágrafo em destaque. 
 
Resposta:  O parágrafo será revisado. A SEPE recebeu diversas contribuições durante a Consulta 
Pública e o direcionamento dos materiais recicláveis às cooperativas será considerado na íntegra. 
Por este motivo, salientou esta decisão durante a Audiência Pública. 
 
 
 
4 - O Modelo proposto não pode proporcionar a descontinuidade da coleta seletiva 
preconizada nas Políticas Federal e Distrital de Resíduos Sólidos. 
O fomento a não separação vai na contramão da Implementação da Política de Resíduos 
Sólidos no âmbito do Distrito Federal. Ver campanhas de estímulo a separação de resíduos 
sólidos urbanos do Governo do Distrito Federal veiculadas em 2020 e 2021: 



- Campanha continue acertando; e 
- Campanha separados pelo destino. 
O fomento a baixa recuperação de materiais recicláveis contraria o Plano Distrital de Gestão 
de Resíduos Sólidos que estabeleceu metas progressivas de recuperação de resíduos 
recicláveis para o Distrito Federal. 
 
Referência: CADERNO 01 – Modelagem Técnica e Operacional. Página 80 e 106. (...)É 
importante notar que caberá ao concessionário a comercialização dos recicláveis e do composto 
orgânico resultante”. 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 porta), verificado pela redução do percentual de 
materiais recicláveis e incremento da fração orgânica. 
 
Sugestão de redação: Solicitação: Exclusão do parágrafo que gera entendimento contraditório 
das Legislações aplicadas e o Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
A SEMA é certamente a favor de melhorias de tecnologias e de gestão para o tratamento dos 
resíduos da coleta convencional. Concorda-se com a adoção de tecnologias de digestão anaeróbia 
e compostagem para o tratamento dos resíduos orgânicos oriundos da coleta convencional e a 
melhoria da eficiência na separação dos resíduos, sendo prioritária para esta Secretaria a 
expansão da coleta seletiva no Distrito Federal, o aumento de campanhas de conscientização e o 
fortalecimento de políticas públicas de inclusão social. 
Destaca-se na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), as diretrizes acerca do tema: 
Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao 
titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se 
houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  
I - Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  
II - Estabelecer sistema de coleta seletiva;  
V - Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes 
econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;  
VI - Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

 
Resposta: Na modelagem realizada, levou-se em consideração o incremento da coleta seletiva. 
 
“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 porta), verificado pela redução do percentual de materiais recicláveis 
e incremento da fração orgânica”.  



“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 3.5.1 apresenta uma estimativa da evolução da composição média dos resíduos da coleta 
convencional ao longo do contrato, enquanto o gráfico 3.5.2 a evolução da composição em massa. 
A tabela 3.5.3 apresenta a evolução da composição gravimétrica detalhada dos resíduos 
disponibilizados para tratamento. 
 

Gráfico 3.5.1 – Evolução estimada da composição média dos resíduos da coleta 

convencional 

 

Matéria orgânica                Recicláveis                Rejeitos 

Notas: composição gravimétrica média por período 

Como pode ser verificado, o percentual de materiais potencialmente recicláveis reduz 
progressivamente.  

 
5 - Conforme deliberado na Audiência Pública Virtual da PMI dos Ecoparques realizada dia 
28/03/2022: 
Os recicláveis (plásticos, papelão, ferro, alumínio entre outros não serão destinados a 
Concessionária, os recicláveis serão destinados aos catadores na sua totalidade. Os 
recicláveis não serão considerados receitas acessórias dos Ecoparques, que será 
substituída por outras alternativas. 
Independentemente dessa alteração aos documentos hora sob consulta pública, 
questionamos se as tecnologias de triagem mecanizada, que demandam um alto custo de 
implantação, estarão adequadas aos avanços das coletas seletivas que, de acordo o 
Decreto Federal nº 10.936/2022 estabelece, em seu art. 8º, deve ser promovida por meio da 

48,3% 49,1% 50,3% 51,6% 52,4% 52,4%
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segregação prévia dos resíduos no mínimo em três frações: secos, orgânicos e rejeitos. 
Nesse sentido, consideramos que o investimento em tecnologias que prevejam o 
recebimento de resíduos misturados e que dependam de uma quantidade mínima de 
resíduos recicláveis para viabilização da proposta, além de se contraporem à política 
vigente, ainda tornam desvantajoso o investimento público em melhoria e ampliação das 
coletas seletivas em todas as suas modalidades.  
 
Referência: CADERNO 02 – Modelagem Econômica e Financeira Página 19, Produtos / serviços 
e seus preços:  Materiais recicláveis recuperados (valores médios de mercado, por tonelada 
enfardada, FOB a retirar):  
PET: R$3.184,00;  
PEAD: R$2.672,00;  
PP: R$2.880,00;  
Papelão ondulado: R$350,00;  
Tetrapak: R$200,00;  
Ferro: R$250,00; e  
Alumínio: R$4.000,00; 
 
Créditos de reciclagem (valores por tonelada de material): 
Plásticos: R$147,00;  
Papéis: R$40,00;  
Metais: R$40,00; e  
Vidros: R$98,00; 
 
Sugestão de redação: Solicitação: Exclusão desta alínea da Matriz de Riscos, visto que foi 
deliberado que os recicláveis dos Ecoparques serão destinados aos catadores de recicláveis. 
Destaca-se na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), as diretrizes acerca do tema: 
Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao 
titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se 
houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  
I - Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  
II - Estabelecer sistema de coleta seletiva;  
IV do caput, 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.  
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
Decreto Federal nº 10.936/2022 estabelece, em seu art. 8º, que a coleta seletiva realizada pelos 
serviços públicos de limpeza urbana deve ser promovida por meio da segregação prévia dos 
resíduos no mínimo em três frações: secos, orgânicos e rejeitos. 
 
Resposta:  O projeto que apresentado destinará 100% dos materiais recicláveis às cooperativas. 
Ademais, eles possibilitarão o recebimento de frações separadas em origem. 

 
 
6 - Conforme deliberado na Audiência Pública Virtual da PMI dos Ecoparques realizada dia 
28/03/2022: 
Os recicláveis (plásticos, papelão, ferro, alumínio entre outros não serão destinados a 
Concessionária, os recicláveis serão destinados aos catadores na sua totalidade. 



Os recicláveis não serão considerados receitas acessórias dos Ecoparques, que será 
substituída por outras alternativas. 
 
Referência: CADERNO 01- Modelagem Técnica e Operacional- Página 126.  

Sugestão de redação: Solicitação: Exclusão desta alínea da Matriz de Riscos, visto que foi 

deliberado que os recicláveis dos Ecoparques serão destinados aos catadores de recicláveis. 

Resposta: Solicitação será atendida na revisão do documento. 
 

7 - Conforme deliberado na Audiência Pública Virtual da PMI dos Ecoparques realizada dia 

28/03/2022: 

Os recicláveis (plásticos, papelão, ferro, alumínio entre outros não serão destinados a 

Concessionária, os recicláveis serão destinados aos catadores na sua totalidade. 

Os recicláveis não serão considerados receitas acessórias dos Ecoparques, que será 

substituída por outras alternativas. 

Referência: CADERNO 01- Modelagem Técnica e Operacional- Página 125. Pelo contrário, a 

modelagem operacional prevê o provável aumento futuro da eficiência da coleta seletiva e 

acréscimo da quantidade de materiais reciclados recuperados por essa via em mais de 3 vezes, 

reduzindo consequentemente o percentual de materiais recicláveis nos resíduos da coleta seletiva. 

Sugestão de Redação: Solicitação: Informação contraditória, a Modelagem Operacional prevê o 

aumento futuro da coleta seletiva; acréscimo da quantidade de materiais reciclados em mais de 3 

(três) vezes ou a redução de percentual de materiais recicláveis nos resíduos da coleta seletiva? 

Consequentemente o percentual de materiais recicláveis não deve haver nenhuma perda de 

receita ou trabalho aos catadores associados envolvidos no atual programa de reciclagem do DF. 

Caso contrário, não atende à Política Nacional de Resíduos Sólidos, PDGIRS e Lei 4.797 de 

06/03/2012, conforme deliberado na Audiência Pública. Considerando a alta eficiência dessa 

triagem mecanizada na recuperação dos resíduos recicláveis, qual será o incentivo para que o 

Governo continue investindo na ampliação da coleta seletiva, melhoria de maquinários para 

organizações de catadores e campanhas publicitárias educativas para a população? Sugestão: 

pela manutenção das atuais diretrizes em acordo com a legislação e realidade brasileiras, será 

imprescindível que o projeto se concentre na melhoria das tecnologias direcionadas ao tratamento 

dos resíduos orgânicos e que parte dos recursos destinados ao edital - uma contrapartida de 

recursos públicos maior que o orçamento anual do SLU - seja destinada nos esforços pela 

ampliação e divulgação da coleta seletiva. 

Resposta: Na modelagem realizada, o acréscimo da quantidade de materiais recicláveis se dá 
pela ampliação da coleta seletiva e também pela recuperação destes materiais na coleta 
convencional. O projeto que está sendo revisado destinará 100% dos recicláveis recuperados às 
cooperativas. Um percentual das receitas está sendo considerado para campanhas de 
conscientização. 
 
 
8 - Prosseguir com o debate público, ampliar a participação da sociedade civil, Terceiro 
Setor, partes interessadas, universidade e atores sociais; 
- Realizar levantamento de estudos de caso e soluções compatíveis com a realidade 
socioeconômica do DF; 



-  Organização de concurso público centralizado em novas perspectivas sobre o tema para 
apresentação de propostas, sugestões, melhores práticas locais, estaduais e federais que 
sejam compatíveis com o plano estratégico do DF, e previsão de cenários otimistas e 
conservadores; - Apresentação de proposta conjunta de melhorias e incrementos às 
coletas seletivas como garantia de que esses projetos não serão abandonados com a 
implantação dos Ecoparques. 
 
Referência: Apresentação em PowerPoint na audiência pública realizada em 28.03.2022. A 

apresentação foi objetiva, clara, esclarecedora e robusta, entretanto, duas dúvidas surgiram. A 

primeira dúvida trata do gráfico - ́ ´tradeoff´´- aumento de escala de coleta, tratamento e destinação 

da coleta seletiva prevista para ser ampliada em quase 5x, ou seja,  

pela base de dados apresentada o DF vai quintuplicar  em uma projeção muito otimista e 

desafiadora. 

A segunda dúvida, a priori, trata dos estudos de caso e ´´benchmarking´´ mencionados.   

Soluções ousadas são sempre bem vindas, porém, a implantação e a implementação a partir da 

realidade da Islândia, Suíça e Noruega não são compatíveis com a realidade da gestão de RS do 

DF.  

Islândia, Suíça e Noruega pertencem ao grupo de nações mais industrializadas do mundo, IDH 

altíssimo, educação individual, básica, média e superior ampla. São três das nações com mais 

vantagens competitivas, comparativas, avançadas em infraestrutura e educação.  

Redação Sugerida: Solicitação: Os colegas mencionaram, sugeriram, recomendaram, solicitaram 

e praticamente esgotaram, felizmente, as devidas correções, ajustes e etc. A reflexão a ser 

compartilhada é que dos temas da gestão ambiental brasileira, a agenda de resíduos é a que 

menos avançou desde a publicação da lei em 2010.O ciclo da agenda pública é iniciado pelo olhar 

de uma situação-problema que demanda a ação estatal. Em linhas gerais, a situação-problema é 

um estágio inicial, complexo, contraditório com soluções incertas limitadas pelo tempo de mandato, 

chamada política de governo. Em um estágio intermediário, o debate ocorre por meio das 

aspirações e   soluções tratadas nas arenas políticas do poder executivo, legislativo e judiciário, 

que materializam tanto a vontade popular quanto a ação local pela nova gestão da situação-

problema, chamada por política setorial. O estágio final e avançado que possibilita o salto na 

gestão de RS´do DF conhecido como a Curva de Kuznets, seguramente, ocorrerá pela 

´´singularidade´ ´ou a materialização da política pública é o ´´ padrão-ouro ‘a ser proposto como 

referência e legado pelo GDF. É   a política pública ´´per se´´ dotada de recursos próprios 

permeada pela governança com autonomia, descentralizada, participativa e preventiva. O GDF 

possui todos os elementos para se posicionar como ator, protagonista, visionário, educador, e 

referência à população do DF. 

Resposta: Concordamos integralmente com as colocações. Por isso este projeto se insere em 
uma política de estado e não de governo, uma vez que busca atender resultados de longo prazo. 
Apenas como esclarecimento, na modelagem realizada, foram discutidas rotas tecnológicas 
aplicadas principalmente na europa ibérica, leste europeu e países asiáticos, de forma a 
considerar IDHs similares à realidade do DF.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
4.7 - ADASA 

 
Nome do interessado: Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito 

Federal – ADASA, integrante da Administração Pública do DF. 

Contribuição: Contribuições foram feitas por e-mail. Em 04/04/2022.  

(ANEXO 1) 

1 - O Caderno 1 e os demais documentos apresentados pela SEPE propõe que a licitação 
seja realizada de forma a conceder em um único lote as três Unidade de Tratamento 
Mecânica Biológica - UTMB. Em relação à licitação em lote único, entendemos que o cenário 
considerando a divisão da licitação em mais de um lote deve ser considerado nos estudos, 
justificando de forma inequívoca que a escolha pela licitação em lote único é a mais 
vantajosa para o poder público do ponto de vista técnico, econômico e operacional. Nesse 
sentido, salvo no caso da comprovação de sua inviabilidade pelos estudos, entendemos 
que a licitação realizada em três lotes permite o aumento da competividade, conforme 
preconizado pelas normas que regem os processos de licitação. Destaca-se que os 
benefícios decorrentes da competividade vão ao encontro do preconizado pelas normas 
que regem os processos de licitatórios e também reconhecido pelo art. 10, inciso IV, da Lei 
nº 4285/2008 como objetivo a ser perseguido, conforme abaixo citado: “Art. 10. Cabe ainda 
à ADASA exercer plenamente a regulação dos serviços públicos de limpeza urbana, de 
manejo de resíduos sólidos urbanos e de tratamento e destinação final de resíduos da 
construção civil recolhidos em áreas e logradouros públicos e em pontos de coleta de 
resíduos de pequenos geradores pelo Serviço de Limpeza Urbana, a qual compreenderá as 
seguintes competências, entre outras: (Caput com a redação da Lei nº 4.704, de 2011. (...) 
IV – contribuir para a máxima competitividade e a livre concorrência, quando pertinentes, 
visando tornar mais adequados os serviços e reduzir os seus custos; ”. Nesse sentido, 
entendemos que a definição quanto à realização do certame em lote único deverá ser 
devidamente motivada, com demonstração clara de que esta alternativa é a que melhor 
atenda ao interesse público. 
 
Referência: II. Descrição do Projeto: 03 plantas de tratamento mecânico e biológico: Gama, Asa 
Sul e PSUL; 
 
Resposta: A decisão por realizar o certame em lote único vai ao encontro do critério de menor 

custo para o poder público, uma vez que, por tratar-se de investimento CAPEX intensivo, o 

tamanho, a similaridade das instalações e sua programação de instalação são de importância 

crítica para a redução do investimento. 

O porte das instalações foi definido como o maior e de menor custo por tonelada processada para 

atender às necessidades do DF, resultando em três unidades como apresentado no modelo. 

O investimento em três unidades iguais é sabidamente menor que o em três unidades distintas. 

Ao mesmo tempo, a programação de compra e obras associadas é mais barata se planejada de 

uma única vez, pois é possível programar o recebimento de materiais, obras civis e montagem 

com otimização de fabricação, equipes e desembolso. 



A estrutura proposta é, portanto, aquela que resultará no menor CAPEX para o investidor e 

consequentemente na menor contraprestação do poder público, uma vez que a análise de 

sensibilidade feita mostra a grande vinculação da contraprestação com o valor do investimento.  

 
2 - No resumo executivo, “item II. Descrição do projeto, tópico III. Operação”, assim como 
em outros pontos do Caderno I, menciona que os rejeitos das saídas do tratamento 
mecânico devem ter PCI maior que 1700 Kcal/Kg. Entendemos que tal definição não deva 
ser fixada como obrigação a ser observada pela Concessionária. Tal amarração 
desincentiva o contratado a buscar alternativas de extrair o máximo possível de recicláveis 
da fração processada. Tal exigência obrigará a concessionária a ajustar sua linha de 
triagem para extrair apenas parte dos resíduos recicláveis para não correr o risco de ser 
penalizado por não conseguir um rejeito com PCI acima de 1700 Kcal/Kg. Sabe-se que 
quanto maior a existência de recicláveis no rejeito, maior o seu PCI. No entanto, o objetivo 
deve ser extrair ao máximo o material reciclável que entra na instalação. Essa nossa 
observação relaciona-se também com o trecho que consta do item 3.5.2.14 - Prensas e 
enfadamento, in verbis: É ainda fundamental lembrar que o projeto do Distrito Federal, tem 
por princípio destinar a menor quantidade possível de material ao aterramento, de forma 
que será penalizada a geração de rejeitos que não possam ser mais aproveitados, por 
exemplo, para a recuperação energética.Este parágrafo está em desacordo com o que 
dispõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos. De acordo com a Lei nº 12305/2010, rejeitos 
são os 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 em 
aterro sanitário. Sendo assim, não faz sentido obrigar que a concessionária não faça o 
tratamento ou reciclagem da maior parcela possível dos resíduos. Cabe destacar que os 
“rejeitos” que ainda possuem potencial de aproveitamento devem ser considerados como 
resíduos e não como rejeitos. Deve-se manter, portanto, a máxima de extração e 
aproveitamento dos resíduos sólidos que entram na instalação, não devendo o rejeito está 
vinculado a um valor mínimo de PCI previamente fixado, em observância aos princípios da 
PNRS e da administração pública (eficiência, eficácia, economicidade). 
 
Referência: 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 GDF mediante pagamento de taxa de R$ 150,00. 
 

Resposta: É importante verificar que na análise feita pela UNIDO considerando a triagem 

automatizada de recicláveis e sua comercialização ao longo de todo o período de concessão (30 

anos), não houve nenhuma indicação que o valor do poder calorífico da fração considerada 

rejeito tivesse poder calorífico inferior a 1700 kcal/kg. Este cálculo reflete a possibilidade de 

reciclagem, que é muito menor que a quantidade de material potencialmente reciclável nos 

resíduos da coleta convencional. 

Assim sendo, não há nenhum desestímulo à triagem, trata-se apenas de uma constatação da 

realidade que nos leva a considerar melhores destinos para esta fração.  



Naturalmente que se situações não previstas na modelagem ocorrerem, sempre haverá a 

possibilidade de ajustes contratuais. 

Quanto ao uso da palavra “rejeitos” concordamos com a análise feita, porém, destacamos que 

como os processos de tratamento estão em unidades distintas, o que é “rejeito” para a UTMB 

pode ser considerado matéria prima para a unidade seguinte. 

Ressaltamos que tal conceito foi utilizado exatamente para minimizar a quantidade de material 

(rejeitos) a serem enterrados e maximizar seu aproveitamento seja como reciclável, matéria 

orgânica e combustível. 

Dentro do conceito adotado, “rejeito” é a fração dos resíduos da coleta convencional para a qual 

não há mais possibilidade de aproveitamento seja por reciclagem, seja por tratamento biológico, 

que são priorizados. 

Neste caso assegura-se a observância aos princípios da PNRS e da administração pública 

(eficiência, eficácia, economicidade). 

 
3 - Sugerimos melhorar a redação sobre a Adasa, conforme proposto na coluna ao lado 
para melhor entendimento sobre suas competências e estrutura. 
 
Referência: A ADASA é composta 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 
públicas 
 
Redação Sugerida: De acordo com o art. 10. Cabe ainda à ADASA exercer plenamente a 
regulação dos serviços públicos de limpeza urbana, de manejo de resíduos sólidos urbanos e de 
tratamento e destinação final de resíduos da construção civil recolhidos em áreas e logradouros 

públicos e em pontos de coleta de resíduos de pequenos geradores pelo Serviço de Limpeza 
Urbana, a qual compreenderá as seguintes competências, entre outras: I – zelar pela qualidade 
dos serviços no que se refere à regularidade, segurança, continuidade, modicidade dos custos, 
eficiência, cortesia, rapidez, atualidade tecnológica e universalidade; II – estimular a melhoria da 
qualidade e aumento de eficiência dos serviços e do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos 
urbanos; III – estudar e propor anualmente ao Poder Executivo os Valores Básicos de Referência 
A e B (VBR-A e VBR-B) e demais disposições relativas à Taxa de Limpeza Pública – TLP, em 
consonância com as diretrizes de política pública do Governo do Distrito Federal; IV – contribuir 
para a máxima competitividade e a livre concorrência, quando pertinentes, visando tornar mais 
adequados os serviços e reduzir os seus custos; V – acompanhar o desenvolvimento tecnológico 
e organizacional dos serviços; VI – promover estudos e pesquisas, visando ao desenvolvimento 
dos serviços; VII – deliberar, em termos finais na esfera administrativa, quanto à interpretação das 
normas legais e contratuais, no que se refere à fiscalização de serviços públicos de limpeza 
urbana, fixando a orientação a ser adotada nos casos omissos; VIII – decidir sobre a aplicação 
das penalidades previstas na legislação vigente em instância administrativa final; IX – estimular a 
participação dos administrados na fiscalização da prestação dos serviços. As atividades 
relacionadas à regulação e fiscalização desse segmento na Adasa é desempenhada pela 
Superintendência de Resíduos Sólidos.  
 



Resposta: O texto que aborda as características e competências da ADASA se encontra no 

Caderno Jurídico, especialmente no relatório que antecede a Minuta do Edital e demais anexos. 

A contribuição será incorporada, de forma a constar as competências constantes na Lei Distrital 

nº 4.285/2008, regramento que reestrutura a Agência Reguladora de Águas e Saneamento do 

Distrito Federal – ADASA/DF e dispõe sobre recursos hídricos e serviços públicos no DF, além 

de dar outras providências. 

 
4 - TLP é uma taxa, e como tributo sua instituição e alteração são aprovadas por Lei. Nesse 
sentido, a fim de adequar às disposições legais sugerimos a redação ora proposta. 
 
Referência: A ADASA regula o reajuste da Taxa de Limpeza Pública do Distrito Federal por meio 
de resoluções. A Resolução ADASA nº 17/20194, portanto, que 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 
de2020, a depender do tipo de serviço.  
 
Redação Sugerida: Conforme consta no inciso III do art. Acima reproduzido, cabe a ADASA 
estudar e propor anualmente ao Poder Executivo os Valores Básicos de Referência A e B (VBR-
A e VBR-B) e demais disposições relativas à Taxa de Limpeza Pública – TLP, em consonância 
com as diretrizes de política pública do Governo do Distrito Federal. Ainda sobre a regulação 
econômica, compete à ADASA a elaboração de normas sobre regime, estrutura e níveis tarifários, 
bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão, em conformidade com a 
legislação e o contrato e também sobre medição, faturamento e cobrança de serviços. 
Considerando suas competências a ADASA editou a Resolução nº 14/2016, que estabelece os 
preços públicos a serem cobrados pelo prestador de serviços de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos do Distrito Federal na execução de atividades de gerenciamento dos resíduos de 
grandes geradores, de eventos, da construção civil e dá outras providências. 
 

Resposta: As competências da ADASA serão descritas consoante os normativos que detalharem 

o exercício da Regulação da ADASA, conforme dito em tópico anterior. Sem prejuízo, entende-

se que ambas as Resoluções da ADASA, quais sejam, a de nº 17/2019 e nº 14/2016, foram bem 

descritas, contemplando 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, a fim de não 

pairarem dúvidas acerca de regramentos, preço público, forma de instituição e etc.  

 
5 -Todo a concepção operacional e projeções presentes nos respectivos documentos 
disponibilizados pela SEPE, partem dos dados gravimétricos do PDGIRS, os quais foram 
obtidos em 2016, ou seja, a 6 anos atrás. O estudo da composição gravimétrica dos resíduos 
sólidos possibilita determinar o percentual dos diferentes materiais que compõem a massa 
total. A sua realização é de grande importância para a gestão de resíduos, pois permite uma 
análise de alternativas tecnológicas para seu tratamento ou aproveitamento energético, 
além da valorização dos materiais, em forma de reciclagem e compostagem, de acordo com 
as quantidades dos diferentes tipos de resíduos coletados no Distrito Federal. A partir do 
conhecimento, por exemplo, da quantidade de resíduos orgânicos contidos na coleta 
convencional, é possível dimensionar e projetar o número de instalações e capacidade de 



processamento para recebimento desse tipo de resíduo. Logo, em que pese a necessidade 
de caracterizações continuadas, o conhecimento atualizado das características dos 
resíduos coletados pelo serviço público é fundamental para a estruturação de projetos 
desse porte. Passados 6 anos desde os estudos gravimétricas do PDGIRS, as 
características dos resíduos da coleta convencional no DF podem ter tido significativas 
alterações em razão da ampliação da coleta seletiva porta a porta, implantação dos locais 
de entrega voluntária (Papa-Reciclável) além de mudanças socioeconômicas e 
comportamentais. As alterações na composição gravimétrica implicam em modificação na 
alocação das quantidades de resíduos nas instalações de tratamento a serem 
implementadas, e por consequência, na modelagem econômico-financeira do projeto. 
Sendo assim, o conhecimento das características atuais dos resíduos coletados pelo 
serviço público é o primeiro passo para uma adequada estruturação de projeto de 
concessão. 
 
Referência: A SERENCO elaborou o Estudo Gravimétrico de Caracterização de Resíduos Sólidos 
Domiciliares (Anexo 3), que é utilizado oficialmente no PDGIRS. Este estudo aponta a necessidade 
de continuidade da caracterização de RSU para o estabelecimento de séries históricas. 
 

Resposta: Entendemos que uma gravimetria mais recente teria as vantagens de considerar 

novas instalações por parte do SLU mas teria ainda os efeitos não controláveis da pandemia do 

Corona Vírus e suas implicações no modo de consumo da sociedade. 

Propomos incluir no edital a necessidade de o proponente realizar seus próprios ensaios de 

gravimetria. (Lembrando que a gravimetria e a granulometria faziam parte do escopo original da 

UNIDO). Por outro lado, o PDGIRS é o documento oficial que deve ser utilizado pelo Poder 

Público. Caracterizações “não oficiais” podem gerar fragilidades ao projeto. 

 
6 - A relação sempre será concessionária SLU. Apesar das atividades de competência do 
SLU serem realizadas por empresas terceirizadas, continua sendo o SLU o responsável 
jurídico pela execução dos serviços, os quais foram delegados a ele por lei. O contrato de 
interdependência é entre o SLU e a concessionária. Esse tipo de contrato dar-se-á entre 
prestadores de serviços públicos de saneamento básico, aqueles a quem o titular tenha 
delegado essa competência, seja por Lei ou por contrato de Concessão ou de programa. 
 
Referência: Diante deste cenário, a futura concessionária a ser contratada para a operação de 
uma Unidade de Tratamento Mecânico Biológico 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 
 

Resposta: O caderno jurídico afirmou justamente que o projeto envolverá a interdependência dos 

serviços prestados pelo SLU e por terceiros contratados que realizam a coleta de RSU, 

observando o § 3º do artigo 12 da Lei federal 11.445/2007.  

 

Entende-se, sim, que devem ser formalizados contratos de interdependência operacional com o 

objeto do projeto. Nesse sentido, destaca-se o trecho do Caderno Jurídico que versa sobre o 

tema: 

 



“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.”. 

 

7 - Sugerimos atualizar a imagem. A imagem não representa mais as condições atuais da 
instalação desde 2020, ano em foi dado início a melhorias na operação e organização da 
instalação. Desde janeiro de 2020 que não há catadores na área operacional do Transbordo 
de Sobradinho. 
 
Referência: A figura a seguir ilustra o transbordo de Sobradinho.  
 

Resposta: A figura será atualizada. 

 
8 - A contratação de tratamento do chorume pelo SLU não ocorreu por falhas na operação 
do aterro. O tratamento de chorume foi realizado em virtude de que não havia, até aquele 
momento, instalação adequada para tratar o chorume produzido no aterro e a CAESB, por 
questões operacionais, já não podia mais receber o chorume para tratar em suas 
instalações. 
 
Referência: Diante das falhas de operação, 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 10/02/2020. 
 

Resposta: No Caderno Jurídico não constam apontamentos de “falhas” de operação. O que 

consta, em verdade, é “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 10/02/2020”, tal como mencionado 

pela ADASA.  

 
9 - As cooperativas são contratadas nos termos da Lei 8.666/93 por dispensa de licitação. 
A interdependência entre o contrato da Concessão será sempre com o SLU, o qual é o ente 
legal responsável pela execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos no 
DF. 
 
Referência: Em 21/01/2019, o SLU contratou, por meio do Contrato n. 01/2019, a ASSOCIAC ̧ÃO 
DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL para a 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 Itapuã. O Contrato possui vigência de 12 meses, podendo 
ser prorrogado por 60 meses 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. Deve ser feita uma análise da sobreposição das 
prestações dos serviços. 
 

Resposta: O art. 12 da Lei Federal nº 11.445/07 prescreve que, no caso de serviços públicos de 

saneamento básico em que mais de um prestador seja responsável por atividades 

interdependentes, a execução dessas atividades deverá ser regulada por meio de contrato 

específico.  

 

Dessa forma, o item do Caderno Jurídico pretende justamente elencar essa possibilidade quando 

afirma que “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. Deve ser feita uma análise da sobreposição das prestações dos 

serviços”, mas, sem, necessariamente, determinar a interdependência dos serviços.  

 

Caso ocorra a interdependência, o contrato será firmado entre a Concessionária e o SLU, em 

razão de sua competência para a execução dos contratos de resíduos sólidos no DF, a fim de  

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. 

De qualquer forma, a nova configuração dos Ecoparques irá demandar uma contratação muito 
maior de cooperativas e não cancelamento de contratos. 

 

10 - O dia tem 24hs. Corrigir esse trecho, e refazer os cálculos.  
 
Referência: Considerando um tempo médio de permanência de 7 minutos (controle/pesagem, 
descarregamento, controle/pesagem), necessita-se de 25,6 horas diárias. 
 

Resposta: Esta conta foi apenas para ilustrar que uma instalação possui vários problemas 

logísticos, entre eles, demandar mais de um dia para o fluxo de caminhões na unidade.  

 
11 - Sobre o tópico “7) Não estimar receitas com CDR, uma vez que sem um instrumento 
comercial e jurídico que garanta a comercialização, há grande risco em aproveitamento do 
biogás para geração de energia elétrica, sendo que o concessionário poderá optar também 
pela geração de biometano nas unidades” temos a ressaltar que é importante rever essa 
diretriz. Inicialmente, cabe ressaltar que não se pode confundir CDR com biogás. Sendo 
assim, entendemos que não é possível fundamentar a não produção de CDR com a alegação 
de que há grande risco em aproveitamento do biogás para geração de energia elétrica (...). 
Sobre a produção e comercialização do CDR, temos que a indústria cimenteira tem se 
mobilizado cada vez mais para diminuir sua dependência dos combustíveis fósseis e por 
consequência, alcançar uma redução de emissões de CO2 compatível com os 



compromissos globais de menor impacto climático. Para isso, uma das alternativas dessa 
indústria para substituição dos combustíveis fósseis é o coprocessamento de 
combustíveis derivados de resíduos sólidos (CDR) em fornos de cimento. Para tanto, 
estabeleceu ambiciosas metas para substituir esses combustíveis por outros provenientes 
de fontes renováveis até 2050, conforme Roadmap Tecnológico do Cimento, produzido pelo 
setor, o qual trata do potencial de redução das emissões de carbono da indústria do cimento 
brasileira, link http://snic.org.br/noticias-ver.php?id=28 O DF conta com duas grandes 
indústrias de cimento (CIPLAN e VOTORANTIM). Um estudo de demanda desse combustível 
por essas duas cimenteiras deve ser realizado e considerado na estruturação como uma 
receita da concessão. Ante o exposto, entendemos que a incerteza do valor para 
comercialização do CDR não é suficiente para justificar a exclusão dessa opção, visto que 
há uma perspectiva de demanda crescente dessa indústria pelo CDR. Para resolver essa 
questão, sugerimos que sejam firmados termos de compromisso com essas indústrias para 
que haja maior certeza para as partes em relação à oferta e demanda desse combustível. 
Em visita técnica realizada pela Adasa à Ciplan em dezembro de 2021, os responsáveis pela 
fábrica afirmaram que atualmente estão pagando o valor de R$ 300,00 por tonelada de 
CDRU, que é comprado de uma cooperativa de catadores que atua no DF. Destaca-se que 
a venda de CDR para essas indústrias reduz a quantidade de resíduos/rejeito a serem 
enviados para a disposição final e reduzirá, por consequência, as despesas do SLU com o 
transporte e destinação final desse material (incineração ou aterramento). Desta forma, 
entendemos a necessidade de acrescentar aos estudos de viabilidade, um estudo de 
demanda em relação ao CDR e possível receita a ser obtida com a sua comercialização para 
a indústria cimenteira do DF. Importante mencionar que ao disponibilizar o CDR para venda, 
haverá uma receita. Ao destinar o CDR para uma instalação de destinação final (incineração 
ou aterro), haverá uma despesa. Por esses motivos, deve-se considerar o CDR como uma 
potencial e interessante receita acessória a ser obtida pela concessionária. 
 
Referência: Levou-se em consideração aspectos de logística atual e impactos econômicos e 
ambientais na modificação dos transbordos, áreas disponíveis, escalas econômicas possíveis, 
mitigação de riscos do projeto e foi indicado que um modelo para a implantação de UTMBs: 6) 
Realizar a instalação de 3 unidades (duas linhas de 35t/h cada); 7) Projetar as unidades com 
resíduos provenientes da coleta convencional (não segregados na origem); 8) Possibilitar que as 
unidades recebam resíduos de grandes geradores e lodo de esgoto, sem que interfiram na 
capacidade de tratamento estipulada em contrato, além de resíduos de podas e jardinagem; 9) 
Operar em 25 dias ou mais no mês, 2 turnos de oito horas trabalho e uma de descanso em cada 
turno, com um fator de capacidade de 90%, resultando em um total efetivo de 3.780 horas por ano, 
ou tratamento de até 264.600 t/ano em cada unidade (880t/dia efetivo de operação ou 725t/dia do 
ano); 10)Possibilidade de ampliação da unidade com operação em 30% do terceiro turno, de forma 
atender ao crescimento da geração de resíduos; 11)Não estimar receitas com composto orgânico, 
uma vez que se presume que há grande incerteza em sua comercialização; 12)Não estimar 
receitas com CDR, uma vez que sem um instrumento comercial e jurídico que garanta a 
comercialização, há grande risco em aproveitamento do biogás para geração de energia elétrica, 
sendo que o concessionário poderá optar também pela geração de biometano nas unidades; 
13)Aproveitamento do biogás para geração de energia elétrica, sendo que o concessionário 
poderá optar também pela geração de biometano nas unidades; 14)Tratamento biológico via 
metanização extra-seca, de forma a reduzir a geração de efluente do processo e garantir uma 
operação com um maior percentual de impróprios no sistema. 15) Maturação do composto via 
membranas semipermeáveis, reduzindo emissão de odores e garantindo rapidez nesta etapa. 
 

http://snic.org.br/noticias-ver.php?id=28


Resposta: Entendemos que, no texto do tópico 7) houve um claro erro de digitação e que tal será 

corrigido. 

Quanto ao conceito do uso do CDR para cimenteiras, foi realizada pesquisa com os atuais 

produtores de CDR em Pernambuco e em São Paulo e a conclusão a que se chegou foi que a 

receita não é suficiente para cobrir as despesas com a produção do material, uma vez que as 

cimenteiras exercem um controle muito rígido e desproporcional não apenas sobre o preço do 

insumo, mas também sobre sua qualidade. 

No caso particular de Brasília, onde, como citado, existem duas empresas de cimento, 

ressaltamos que tal não constitui um mercado competitivo, mas sim configura-se um cartel, uma 

vez que o produtor de CDR não teria outra alternativa senão vender para as mesmas uma vez 

produzido o insumo. 

Adicionalmente, tendo em vista o problema local relativo à vida útil do Aterro Sanitário e a 

dificuldade de se licenciar outras áreas para tal, o fato de se produzir CDR obriga ao aterramento 

de 60% a 70% do material considerado como rejeito, o que implicaria na exaustão do aterro 

sanitário em pouco tempo. 

A solução encontrada, no caso a destinação a uma WtE no Aterro Sanitário proporciona um 

aproveitamento de 100% do material considerado como rejeito com mínima necessidade de 

aterramento, o que não é possível com a solução CDR. 

 
12 - Destaca-se que as UTMB da Asa Sul e do PSul são instalações bastante antigas, tendo 
sido instaladas na década de 60 e 80. Entretanto, é importante que conste nos “Estudos 
Iniciais” informações que caracterizem a atual situação operacional das referidas unidades, 
apresentando dados como: quantidade de material produzido, indicadores de eficiência 
operacional e os custos de processamento de resíduos dessas unidades, tal como já 
mencionamos no item a. Essas informações são úteis para que se possa comparar o 
cenário atual com o que for proposto pelo EVTEA, de forma a demonstrar os ganhos que o 
Distrito Federal terá com a concessão das atividades de tratamento mecânico biológico. 
Essas informações são importantes também pois subsidiarão o estudo de Value for Money, 
que tem sido inclusive uma exigência dos órgãos de controle em processos de estruturação 
de PPP.E seu objetivo é justamente verificar a vantajosidade da delegação contratual a um 
ente não integrante da Administração do Titular dos Serviços. Assim, apesar de o estudo 
apresentar algumas considerações sobre as UTMB em operação, é importante que as 
discussões sobre o desempenho atual e os custos das UTMB da Asa Sul e do Psul sejam 
aprofundadas, servindo de subsídios para o estudo de Value for Money.  
 
Referência: De acordo com as áreas disponíveis é fluxo de resíduos nos 5 transbordos, 
determinou-se que o modelo ideal seria operacionalizar as instalações nas Unidades de Gama, 
Asa Sul e PSUL, uma vez que Brazlândia recebe pouca quantidade de resíduos e acarretaria uma 
grande mudança logística e Asa Sul ser uma instalação nas com disponibilidade de área limitante, 
além de estar localizada às margens do lago Sul. 
 

Resposta: Foram considerados custos e eficiências apresentados no Relatório Anual do SLU. 

 
13 - Necessário acrescentar ao estudo as simulações realizadas para definição dos fluxos 
de envio dos resíduos para as UTMB, considerando os impactos de redução/incremento de 
custos de transporte na logística atual. É importante demonstrar por meio dos cenários 



estudados, aqueles que se apresenta mais vantagem para a sociedade, considerando-se os 
aspectos econômico-financeiros e ambientais. Sobradinho, por exemplo, tem uma distância 
até a Asa Sul inferior à sua distância ao Gama. Nesse caso, pergunta-se: Por que os 
resíduos dispostos em Sobradinho devem ir para o Gama e não para a UTMB da Asa Sul? 
 
Referência: Desta forma, foi determinado o seguinte fluxo de remanejamento de resíduos (de / 
para / quantidade): • Brazlândia para PSUL: 1.200t/mês; • ASB para PSUL: 3.500t/mês (resíduos 
destinados diretamente ao aterro); • Sobradinho para PSUL: 7.700t/mês; • Sobradinho para Gama: 
2.950t/mês. 
 

Resposta: Os impactos econômicos da mudança da logística foram considerados no estudo. Na 

revisão que está sendo realizada, a UNIDO vai explicitar as equações realizadas.  

 
14 - No Distrito Federal, existem duas unidades de tratamento mecânico (as UTMBs da Asa 
Sul e do P Sul).  
 
Referência: Porém, é consenso entre especialistas de que não há viabilidade técnica e econômica 
de se conseguir uma análise confiável do resíduo sem uma unidade de pré-tratamento em 
operação. 
 

Resposta: A redação será corrigida. Apesar de haver estas unidades, a caracterização dos 

resíduos realizada no PDGIRS não é realizada nestes locais.  

 
15 - Este parágrafo está em desacordo com o que dispõe a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. De acordo com a Lei nº 12305/2010, rejeitos são os 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 em aterro sanitário. Sendo assim, não 
faz sentido obrigar que a concessionária não faça o tratamento ou reciclagem da maior 
parcela possível dos resíduos. Cabe destacar que os “rejeitos” que ainda possuem 
potencial de aproveitamento devem ser considerados como resíduos e não como rejeitos. 
Deve-se manter, portanto, a máxima de extração e aproveitamento dos resíduos sólidos que 
entram na instalação, não devendo o rejeito está vinculado a um valor fixo de PCI, em 
observância aos princípios da PNRS e da administração pública (eficiência, eficácia, 
economicidade). 
 
 
Referência: É ainda fundamental lembrar que o projeto do Distrito Federal, tem por princípio 
destinar a menor quantidade possível de material ao aterramento, de forma que será penalizada 
a geração de rejeitos que não possam ser mais aproveitados, por exemplo, para a recuperação 
energética. 
 
Resposta: Considerando que toda a possibilidade de recuperação de recicláveis e de matéria 

orgânica economicamente viável foi esgotada nos Ecoparques, entendemos que o projeto está 

totalmente de acordo com a Legislação Brasileira, uma vez que a recuperação energética se dará 

apenas com a fração que já foi totalmente explorada economicamente. Valem as mesmas 

considerações apresentadas no item II. 



 
16 - As áreas escolhidas para implantação possuem disponibilidade para acomodar o 
tratamento do Digestato? 
 
Referência: 3.6.5 Pós tratamento do digestato.  
 

Resposta: O tratamento do digestato está contemplado na área destinada para tratamento da 

fração orgânica. 

 
17 - Apesar da baixa produção de lixiviado, deve constar nos estudos alternativas técnicas-
operacionais para o seu tratamento e respectivos custos. Drenagem, armazenamento e 
tratamento do lixiviado deve ser melhor descrito. 
 
Referência: • Sistema "in-vessel" (sistema fechado/encapsulado) – de uma maneira geral os 
sistemas são denominados CASP (Covered Aerated Static Piles) ou CACS (Covered Aerated 
Channels Systems); • Contenção de odores pelas membranas (aproximadamente 95% do odor é 
retido nas membranas); • Propicia uma atmosfera salubre aos operários (poros da membrana são 
menores que o diâmetro de germes) – contenção de bioaerosóis; • Baixa produção de lixiviados 
devido ao rápido incremento da temperatura; • Sistema de coleta do lixiviado; (...) O percolado é 
coletado embaixo das leiras e direcionado através de tubulação para uma caixa de armazenagem 
para reuso, tratamento ou descarte.  
 

Resposta: Este item será melhor descrito na revisão que está sendo realizada. 

 
18 - É necessário constar esse detalhamento no EVTE a ser revisado. A ausência de um 
adequado estudo de mercado impossibilita a decisão sobre o tipo de produto a ser 
priorizado nas instalações a serem contratadas (energia, biometano e composto) por 
exemplo. O ponto de partida para a modelagem de qualquer licitação, especialmente as de 
concessão comum e PPP, é o conhecimento do mercado alvo, dos potenciais adquirentes 
dos produtos das instalações de tratamento. 
 
Referência: O aproveitamento do biogás poderá ser através da geração de energia 
elétrica/térmica e/ou como biometano. Deverão ser adotadas tecnologias de primeira linha, ou 
seja, que garantam a maior eficiência de conversão do biogás nos produtos acima estipulados. 
 

Resposta: Este item será contemplado na revisão do projeto. 

No modelo de negócio que foi considerado no modelo, a venda de energia, tem mercado bastante 

estabelecido e condições de comercialização bastante claras e o arrendamento da energia para 

o DF foi considerado. Aproveitamos neste momento para informar que está atualmente em 

estudo, durante a revisão do modelo de negócio, a produção de biometano de uso veicular ao 

invés da energia elétrica. 

Para este caso, é importante salientar que o novo marco regulatório do gás, ao qual o biometano 

é equiparado, prevê a possibilidade de comercialização em contratos bilaterais. Assim sendo, o 

produtor (concessionário) poderá comercializar seu produto diretamente com os serviços de 

transporte de passageiros no DF e também com as empresas de coleta de resíduos locais, 

mediante a obrigatoriedade de uso deste combustível em parte da frota nos contratos de 



renovação. Tal tema já foi discutido tanto com a Secretaria de Mobilidade –DF como com o SLU 

– DF. 

 
19 - O caderno 1 e os demais definem que os rejeitos das UTMBs serão enviados para uma 
unidade de incineração com cogeração de energia a ser instalada na área do Aterro 
Sanitário de Brasília. Cabe mencionar que há uma incerteza muito grande em relação a 
instalação dessa unidade, visto que os estudos de viabilidade ainda não foram concluídos, 
e uma vez finalizados deverão ainda passar por audiência pública e por todo processo 
licitatório. Além disso, a previsão de tratamento térmico dos resíduos sólidos urbanos não 
está contemplada no Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB. Caso os estudos 
indiquem a viabilidade de rota tecnológica não prevista no plano, caberá ao Distrito Federal 
a revisão e atualização deste instrumento para incluir a incineração e assim compatibilizar 
o planejamento distrital ao modelo proposto nos referidos estudos, se for o caso. Observa-
se que essa atualização é pré-requisito para a licitação e fundamental para dar legitimidade 
ao modelo escolhido. A viabilidade técnica e econômico-financeira deve estar vinculada às 
disposições e definições expressas do plano de saneamento básico, conforme definido no 
art. 11 da Lei nº 11.445/2007. Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham 
por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico: I - a existência de plano 
de saneamento básico; II - a existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e 
econômico-financeira da prestação dos serviços, nos termos estabelecidos no 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; 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. V - a 
existência de metas e cronograma de universalização dos serviços de saneamento básico 
§ 1o Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis 
com o respectivo plano de saneamento básico. (...) Grifo nosso Dessa forma não há como 
vincular, nesse momento que os rejeitos sejam encaminhados a um incinerador. É 
necessário também realizar simulações de outros cenários possíveis para destinação final 
dos rejeitos e compatíveis com o PDSB de forma a verificar a mais vantajosa para o DF, 
considerando os aspectos técnicos, econômico-financeiros e ambientais.  
 
 
Referência: 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. 
 

Resposta:  Neste item é importante destacar que em janeiro de 2021 foi lançado o Procedimento 

de Manifestação de Interesse n°02/2021, no que se pede os estudos e modelagem da gestão do 

aterro sanitário de Brasília, com a instalação de uma unidade de recuperação energética de 

“rejeitos”, entre outras. Tal Procedimento foi lastreado em estudos prévios, aos quais a ADASA 

teve acesso que tratam dos “Estudos Iniciais” que lastrearam ambos os projetos além de outros 

que se seguirão. Em janeiro de 2022, foram recebidos 4 estudos bastante robustos onde é 

possível confirmar a viabilidade e o interesse do mercado nas instalações propostas, de forma 

que estamos seguros em afirmar que ambos os projetos são viáveis técnica, econômica, social, 

ambiental e juridicamente. Concordamos que o uso de CDR destinado às cimenteiras deve ser 

revisado no PDGIRS para o CDR a ser usado na geração de energia elétrica. 

 



20 - Segundo esse parágrafo, apenas cerca de 15 milhões retornará em forma de 
arrecadação para o GDF. Os 65 milhões restantes serão pagos para o governo federal.  
 
Referência: A previsão de arrecadação total do projeto é de R$81.502.060,00 por ano, sendo 
R$40.158.412,00 de impostos sobre as receitas e R$41.343.647,00.  
 

Resposta: Agradecemos o comentário e informamos que faremos as devidas adequações na 

revisão do estudo. 

 
21 - Embora não seja o objeto do presente processo, é preciso acrescentar aos estudos o 
impacto que esse projeto terá sobre todas as outras atividades dos serviços de manejo de 
resíduos sólidos, inclusive sobre as cooperativas de catadores. Não há informações no 
texto sobre onde passarão a atuar as cooperativas que atualmente atuam na Usina da Asa 
Sul atualmente, por exemplo. 
 
Referência: Adicionalmente, como forma de gerar um impacto social e econômico positivo às 
pessoas que, informalmente ou formalmente dentro das associações de catadores, atuam com a 
coleta e reciclagem de materiais recicláveis, sugere-se que esse grupo tenha prioridade de 
contratação para preenchimento dos futuros quadros de trabalhadores dos Ecoparques. Sugere-
se também o envolvimento da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF e SESI-DF no apoio 
à capacitação dessas pessoas e atuação conjunta com as futuras concessionárias no 
estabelecimento e manutenção desse programa de inclusão. 
 

Resposta: Os estudos apresentados consideraram a premissa de que a coleta seletiva no DF 

fosse crescer de forma acentuada como previsto no PDGIRS e também consideraram a 

construção de dois novos galpões de triagem a serem cedidos às cooperativas que estão 

atualmente trabalhando no PSul e na Asa Sul. Tal premissa se mostrou inadequada e logo no 

início da consulta pública, quando tivemos seguidas reuniões com as lideranças das cooperativas 

e visitamos suas instalações, ficou claro que a coleta seletiva não é suficiente para os catadores 

e nem tem a qualidade desejada. Assim sendo, após inúmeras reuniões e discussões com as 

cooperativas, houve uma decisão entre UNIDO-SEPE e SLU de alterar o modelo de negócio de 

forma a oferecer às cooperativas todo o material não orgânico pré-triado nos Ecoparques. Desta 

forma, o concessionário do Ecoparque não terá mais nenhuma receita com recicláveis, 

ficando esta com as cooperativas que receberão um material já sem a fração orgânica. Tal 

conceito foi muito bem aceito por todas as cooperativas e será implementado no modelo de 

negócio atualmente em desenvolvimento. 

 
22 - Qual o papel a ser desempenhado pelas cooperativas nas UTMBs? Elas serão 
contratadas para desempenhar alguma função na unidade de triagem da UTMB? Caso 
positivo, como se dará essa contratação? A receita dos recicláveis será revertida totalmente 
para o concessionário? É preciso ter nos estudos, respostas para estas questões. 
 
 

Resposta: Como mencionado anteriormente, os estudos serão revisados de forma que todo o 

material não orgânico seja encaminhado a galpões a serem operados pelas cooperativas. Assim 

sendo, não haverá contratação de cooperativas pelo concessionário, mas sim pelo SLU nos 



mesmos moldes atuais. O modelo que informa a triagem sendo feita pelo concessionário será 

alterado. 

 

 
23 - Já existe o centro de comercialização na área onde foram construídas unidades de 
triagem com recursos do BNDES, as quais são operacionalizadas pela CENTCOOP. A ideia 
é ter 2 centros de triagem no Distrito Federal? 
 
Referência: Outra possibilidade de indução à melhoria de renda das cooperativas será o 
recebimento, pelos Ecoparques, do material separado pelas mesmas nos IRRs, uma vez que a 
maior massa separada nos Ecoparques propiciará um melhor condicionamento e logística para a 
venda de recicláveis, o que resultará em maior preço de venda que poderá ser compartilhado com 
as cooperativas 
  
Resposta:  O modelo de negócio será alterado e 100% dos recicláveis serão direcionados às 

cooperativas. A gestão dos recicláveis será, portanto, exclusivamente das cooperativas. 

 

24 - Esse prazo está diferente do indicado no início do documento que é de 30 anos, precisa 
ser ajustado.  
 
Referência: O prazo total do contrato será de 31,5 anos, desde a ordem de serviço em 30/09/2022 
até 05/10/2051. 
 
Resposta:  Este parágrafo será revisado. 
 
 
25 - O estudo de viabilidade ambiental - EVA do projeto é deve permitir estimar quais seriam 
os impactos ambientais e sociais da realização de uma determinada atividade. Nesse 
sentido, sugerimos que o EVA do projeto seja melhor desenvolvido, contemplando 
informações sobre possíveis obstáculos ambientais, sociais e de licenciamento e análise 
da legislação ambiental sobre o tema, indicando, se for o caso, a necessidade de ajustes e 
complementações para a garantia de um controle ambiental adequado aos efluentes 
gasosos e líquidos gerados nos processos.   
 
Referência: Aspectos ambientais.  
 
Resposta:  As instalações sugeridas irão melhorar aspectos ambientais dos locais existentes. Toda 
a legislação deverá ser atendida e cabe ao concessionário a obtenção de licenças ambientais para 
iniciar suas atividades.  
 
 

(ADASA Anexo 2) 

 
26 - No caderno 3, na Pág. 301, há a informação de prazo total do contrato de 31,5 anos, 
desde a ordem de serviço em 30/09/2022 até 05/10/2051. Além da discrepância, o prazo do 
contrato é a partir da sua data de assinatura e não da data da Ordem de Serviço. A cláusula 
7ª da minuta do contrato prevê prazo da vigência de 30 anos (Pág. 180 Caderno 3).  
 



 
Referência: Pág. 6: RESUMO EXECUTIVO – Prazo de 30 anos.  
 
Resposta:  Este parágrafo será corrigido. 
 
 
27 - Em relação a esse ponto, entendemos que, visando incentivar à redução da geração de 
rejeitos ao máximo, bem como incentivar o aumento da eficiência da unidade por meio do 
alcance de índices cada vez maiores de valorização dos resíduos orgânicos, a 
concessionária é quem deve arcar com os custos da coleta, transporte e disposição final 
dos rejeitos e não o GDF. O “risco” da geração de rejeitos deve ser atribuído a quem melhor 
pode gerenciá-lo, nesse caso a concessionária. Desta forma, sendo ela a responsável por 
arcar pelo gerenciamento dos rejeitos do tratamento, esta envidará esforços para aumentar 
sua eficiência no tratamento e diminuir os custos operacionais da destinação final desse 
material. Caso o poder público assuma esse risco e essa responsabilidade pelo 
gerenciamento dos rejeitos das UTMB, a concessionária poderá deixar de realizar esforços 
para o máximo aproveitamento dos resíduos porque não terá que pagar pela valorização 
energética na WTE ora proposta pela SEPE ou sua disposição final no aterro sanitário. Ou 
seja, a forma como está definido nos documentos, propicia um desincentivo à eficiência. •. 
Sugere-se, portanto, que a referida taxa seja paga pela contratada, como forma de 
incentivar. 
 
Referência: Termo de Referência – Caderno 3, página 265 • 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.  
 
 
Resposta:  Foram consideradas altas eficiências de recuperação de materiais, sendo que há uma 
penalidade para os rejeitos e composto gerados em quantidades maiores que as estipuladas. Está 
sendo discutido com a UNIDO para que o transporte dos rejeitos e composto seja realizado pela 
concessionária. 
 
28 - O nome do Sistema de Limpeza Urbana (SLU) está incorreto. Não houve validação por 
parte da ADASA em relação às premissas utilizadas. É necessário esclarecer o 
posicionamento da ADASA quanto a validação dos documentos enviados para a Consulta 
Pública, conforme mencionado. A ADASA analisou os documentos submetidos aos 
processos de controle social e apresenta nesta Nota Técnica seu posicionamento de forma 
discriminada, para evitar equívocos e incompreensões, que porventura poderiam existir, 
acerca do posicionamento das áreas técnicas desta agência em relação aos documentos. 
Reforçamos que no documento ora apresentado, estamos inclusive contribuindo no 
sentido de que várias premissas adotadas nos estudos sejam revistas, visando o 
atendimento da eficiência, economicidade, eficácia e modicidade tarifária. É necessário 
também corrigir o nome do SLU para Serviço de Limpeza Urbana. 
 



Referência: Pág. 17: Item 1.1 – Descrição do cenário base considerado na análise: “Este item 
descreve as premissas tecnológicas, operacionais, econômicas e de mercado que compõe os 
cenários analisados no presente estudo. Tais premissas foram discutidas, construídas e validadas 
junto à Secretaria de Estado de Projetos Especiais (SEPE), Sistema de Limpeza Urbana (SLU) e 
com a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) 
ao longo do desenvolvimento do estudo, entre os anos de 2020 e 2021. ” 
 
Resposta:  Este parágrafo será alterado. 
 
29 - Não está claro sobre quem ficará responsável pela operação das unidades, se o GDF 
ou se a concessionária, considerando que o documento usa o termo “Arrendamento”, mas 
prevê custos operacionais para a geração de energia (Tabela 1.3.2 – Distribuição do OPEX 
por Processo – pág. 41). Descrever detalhadamente a forma de estabelecimento e operação 
do contrato de arrendamento das unidades geradoras de energia. Disponibilizar a minuta 
do contrato de arrendamento para consulta pública. 
 
Referência: Pág. 20: Energia Elétrica: Arrendamento das unidades geradoras garantido pelo GDF.  
 
Resposta:  “Arrendamento” é o termo técnico utilizado para sistemas de geração distribuída. No 
novo projeto, será considerada a geração e comercialização de biometano, e não mais energia 
elétrica. Desta forma, os parágrafos serão removidos. 
 
 
30 - Não está claro como o GDF fará o transporte e o armazenamento do composto não 
doado. Explicar como serão feitos o transporte e o armazenamento e apresentar o cálculo 
do impacto nos custos do projeto. É preciso definir o destino do composto excedente à 
demanda. Será encaminhado para o aterro sanitário à custa do GDF? 
 
Referência: Caderno 2 Pág. 22: Compostos: 100% doação a cargo do GDF.  
 
Resposta:  A revisão do projeto explicitará estes impactos. Importante salientar que os mesmos 
foram considerados na modelagem. 
 
31 - Não há apresentação dos custos que deram origem a essa estimativa. A IRR do PSUL 
custou R$ 4.274.056,46 (Contrato 19/2017) e a do SCIA R$ 5.008.919,60. 
https://www.slu.df.gov.br/contratos-do-ano-2017/. Detalhar o orçamento das 2 novas 
estruturas.  
 
Referência: Pág. 24: Construção de 2 novas estruturas de triagem de materiais recicláveis para 
realocação das cooperativas de catadores, por R$ 3.958.500,00 
 
Resposta: O novo projeto detalhará os custos para a construção dos galpões destinados às 
cooperativas.  
  
32 - Estaria correta a não previsão de reinvestimento para as atividades de Biodigestão 
Tecnologia Extra-Seca e Compostagem ao longo de todo o período da concessão? Sugere-
se que se verifique se a premissa de não haver reinvestimento está adequada e que se 
explique o racional. 
 



Referência: Pág. 28: Tabela 1.2.3 - Estimativa de Reinvestimento de Capital ao Longo do Projeto 
por Processo.  
 
Resposta:  O racional dos reinvestimentos será devidamente realizado na revisão. 
 
33 - O documento considera uma quantidade mínima de efluentes líquidos, mas não contém 
previsão de recursos para seu tratamento. Sugere-se que se verifique se a premissa de não 
haver tratamento dos efluentes está adequada e que se explique os motivos de não haver, 
se ainda for o caso. 
 
Referência: Pág. 44: “A tecnologia Extra-Seca gera uma quantidade mínima de efluentes líquidos, 
em circuito fechado. ” 
 
Resposta: Esta premissa será considerada. 
 
34 - Não há previsão de recursos para vigilância ou serviços de segurança. Sugere-se 
explicar como será feita a vigilância ou serviços de segurança e incluir os custos 
correspondentes, caso não tenham sido incluídos. 
 
Pág. 45: Tabela 1.3.4 – Mão de Obra Utilizada, Salários Nominais e Custos para o Tratamento 
Mecânico e Biológico.  
 
Resposta:  O RH será detalhado na revisão do documento. 
 
35 - A estimativa é que a venda de recicláveis responda por 33,1%, em média, da receita 
líquida total para os 30 anos. Para o Ano 1, o percentual médio é de 36,3% (Tabela 1.5.6 – 
Pág. 56) A tabela 1.5.1 apresenta diferentes receitas pelos serviços de tratamento, para cada 
unidade, mas o Caderno 1 prevê quantidades iguais para as 3 unidades (Tabela 3.5.4 - Pág. 
110). O preço estimado para o cálculo das receitas, considera uma redução valor de 20% 
para os plásticos rígidos. A redução devida a serem oriundos coleta convencional está 
incluída neste percentual? E em relação aos outros materiais recicláveis, não está claro se 
houve essa preocupação. Se ainda não foi feito, reestimar os preços dos plásticos rígidos, 
considerando a perda de valor por serem oriundos da coleta convencional. 
 
Referência: Pág. 51: Tabela 1.5.1 – Estimativa das Receitas Operacionais do Empreendimento 
(total do contrato 30 anos).  
 
Resposta: Na revisão que está sendo realizada não haverá receitas de recicláveis para o 
concessionário. 
 
36 - Não há clareza sobre a estimativa dos preços, considerando que não houve ainda nem 
a formalização de instrumento que possibilite a realização dessa receita. A Adasa não 
manifestou em reuniões ou em documento formal essa expectativa em relação à data de 
formalização de créditos de reciclagem. Trata-se de assunto que extrapola nossa 
competência legal. Sendo assim, sugerimos retirar essa informação do texto. 
 
Referência: Pág. 61: “Atualmente no DF não ha ́ 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; ” 
 



Resposta: Concordamos com a sugestão da ADASA de retirar essa observação do texto. Em 
complementação, com o novo modelo a ser proposto no Edital, onde 100% da quantidade de 
materiais recicláveis separados na etapa de tratamento mecânico dos Ecoparques será 
direcionada às cooperativas, as eventuais receitas obtidas através da comercialização de 
certificados de créditos de reciclagem serão de direito das cooperativas, e não mais do futuro 
concessionário operador. Finalizando, o Governo Federal, através do Decreto Nº 11.044, de 13 de 
abril de 2022, lançou o programa Recicla+, que estabelece, a nível nacional, os Certificados de 
Créditos de Reciclagem como instrumento de compensação das obrigações de logística reversa 
de empresas. 
 
37 - O documento afirma que a tarifa de R$ 158,00 é livre de impostos. O Caderno 3 também 
apresenta a tarifa sem impostos (pág. 269) e no item 3 – REQUISITOS PARA ELABORAÇÃO 
DA PROPOSTA ECONÔMICA (Pág. 320). Como se dará a formalização deste valor no 
contrato? O correto seria considerar todos os tributos sobre o faturamento para o cálculo 
da tarifa conforme demonstrado no Caderno 2, pág. 68 – Tabela 1.6.2 – Estimativas de 
Arrecadação Média Anual de Impostos Considerar a tarifa com tributos, no fluxo de caixa 
de desembolsos do GDF. 
 
Referência: Pag. 62: Tarifa para cálculo da contraprestação dos serviços.  
 
Resposta: Concordamos com a sugestão da ADASA de sempre que houver citação das tarifas de 
cobrança pelo tratamento, apresentá-las em seu valor total com impostos inclusos. Ressaltamos 
que cálculos dos fluxos de caixa, assim como as estimativas de impactos nas despesas do Distrito 
Federal após a implantação do projeto apresentados no estudo, consideram a tarifa total bruta, 
com o desembolso integral por parte do contratante pelo pagamento dos serviços, e a retenção e 
pagamento de impostos sobre essas receitas por parte do operador contratado.     
 
38 - A tabela considera a alíquota de ICMS de 12% sobre as vendas interestaduais de 
sucatas. Considerando que as sucatas são os materiais recicláveis, no DF a alíquota para 
operações interestaduais é de 8,3334%, conforme Decreto 37.893/2016. Além disso, sugere-
se trocar “Impostos” por “Tributos”, em razão da natureza conceitual.  
 
Referência: Pág. 64: Tabela 1.6.1 – Impostos Aplicáveis sobre as Vendas e Lucro do 
Empreendimento.  
 
Resposta: Concordamos com a sugestão da ADASA e sempre que houver a aplicação de ICMS 
sobre vendas interestaduais de sucatas será considerada a alíquota correta de 8,3334%, além da 
substituição ao longo do texto dos documentos de “Impostos” por “Tributos”. Importante ressaltar 
que de acordo com o novo modelo a ser com o novo modelo a ser proposto na revisão do Edital, 
onde 100% da quantidade de materiais recicláveis separados na etapa de tratamento mecânico 
dos Ecoparques será direcionada às cooperativas, as receitas obtidas através da comercialização 
dos materiais reciclados (comumente chamadas de “sucatas pós-consumo” no mercado), serão 
de direito das cooperativas, e não mais do futuro concessionário operador. 
 
39 - O Caderno 2 cita como roteiro de cálculo a abordagem apresentada pela FIPE, em seu 
documento “Estimando o Custo de Capital”, porém, a metodologia apresentada para o 
cálculo do Capital de Terceiros diverge do roteiro do artigo. 
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=htt 
ps%3A%2F%2Fdownloads.fipe.org.br%2Fpublicacoes%2Fbif%2Fbif 
477.pdf&clen=3044516&chunk=true O documento cita, ainda a ARSESP (2020) como 



referência para o cálculo do custo do capital de terceiros. Entretanto, a metodologia 
utilizada também está em desacordo com esta fonte. A ARSESP utiliza como taxa livre de 
risco os títulos do tesouro dos EUA e, por isso, adicionou o risco -país, para ajustar o 
prêmio de risco ao Brasil. A SEPE utilizou como taxa livre de risco os títulos do Tesouro 
Nacional brasileiro, que já incorporam o prêmio de risco -país. Desta forma, ao acrescentar 
o prêmio de risco -país, há duplicidade, aumentando a taxa utilizada nas projeções. Sugere 
-se que o custo do capital de terceiros para o Cálculo do WACC utilize o custo do 
financiamento do BNDES, conforme citado na página 438 do caderno 3, no Plano de 
Negócios Referencial. 
 

Referência: Pág. 73: Metodologia de cálculo do WACC.  
 
Resposta: A metodologia de cálculo do custo médio ponderado de capital, WACC em sua sigla 
em inglês (weighted average cost of capital), a ser considerada na revisão do referido Edital (e 
estudos de viabilidade) será alterada para a metodologia sugerida pelo Tribunal de Contas do 
Distrito Federal (TCDF), conforme sugestão do órgão após análise prévia e manifestação da 
sugestão de ajuste do modelo de cálculo apresentado inclusive em curso ministrado pelo TCDF 
sobre o tema. Segundo a nova metodologia a ser considerada, o modelo de cálculo do WACC 
será: 
 
 

 
 
As premissas consideradas no modelo encontram-se descritas abaixo, e serão atualizadas na data 
de revisão do documento: 
 

Est rutura de Capital

(1) Participação de Capital Próprio (E) 64,2%

(2) Participação de Capital de Terceiro (D) 35,8%

Custo do Capital Próprio (Ke)

(3) Impostos = IR + CSLL (T) 34%

(4) Taxa Livre de Risco (Rf) 2,10%

(5) Beta Desalavancado (βu) 1,08

(6) Beta Alavancado (βl) = βu x (1 + (1-T) x (D/E)) 1,48

(7) Prêmio de Risco de Mercado (PRB) 6,80%

(8) Prêmio Risco Brasil (Rb) 2,85%

(9) Custo do Capital Próprio (Ke) = Rf + (βl *  PRB) + Rb 15,01%

Custo de Capital de Terceiros (Kd)

(12) Custo do Capital de Terceiros (Kd) 8,79%

WACC nominal em dólares

(13) WACC nom USD = E x Ke + D x Kd x (1 - T) 11,72%

WAAC nominal em reais 

(14) Inflação BR 3,50%

(15) Inflação USA 2,00%
(16) Custo de Oportunidade do Capital Próprio (nominal em reais)        

(Ker) = ((1+ Ke) *  (1+inflação BR /  1+inflação USA)) -1 16,71%

(17) WACC nom R$ = E x Ker + D x Kd x (1 - T) 12,80%

WAAC real em reais 

WACC real R$ = [(1+WACCnom)/ (1+Expectativa de inflação)]-1 8,99%



 Estrutura de capital (1) (2): considerada participação de capital de terceiros (D) conforme 
dados do SNIS, 2020, de participação média de capital próprio nos contratos de 
saneamento no Brasil; 

 Taxa livre de risco (4): considera a média geométrica das taxas de retorno dos títulos de 
longo prazo do governo americano US T -Bonds (1928-2021); 

 Prêmio de Risco de Mercado (PRB) (7): Considera a média geométrica histórica de 
retorno da bolsa americana (Stocks -T Bonds 30 anos); 

 Prêmio Risco Brasil (Rb) (8): considera fonte IPEA EMBI + Risco Brasil 13/01/2022; 

 Custo do Capital de Terceiros (Kd) (12): considera o Retorno de Mercado (Rm) a média 
entre a Taxa Preferencial Brasileira -TPB (média jun/19 a abr/21) e a taxa média de juros 
das operações de crédito com recursos direcionados a pessoas jurídicas. Financiamento 
com recursos do BNDES (média jun/19 a mai/21); 

 
 
40 - Demonstrações Projetadas de resultado: As tabelas apresentam receitas brutas para o 
Ecoparque do Gama já no Ano 1, para o da Asa Sul a partir do Ano 2 e para o do Psul a 
partir do Ano 3, mas o tópico que trata do cronograma na pág. 301 do Caderno 3 considera 
a entrada em operação do Gama em 29/02/2024, da Asa Sul em 28/02/2025 e do Psul em 
28/02/2025. Dessa forma, não está clara a origem das receitas apresentadas, bem como não 
está claro de que forma se dará a transição entre o modelo atualmente operado pelo SLU e 
a contratação pretendida: o contratado operará as UTMBs ou haverá interrupção dos 
serviços? Para quaisquer das opções, há necessidade de se ajustar as projeções, 
principalmente dos custos evitados. Sugere -se: •. Esclarecer a origem das receitas 
apresentadas para cada UTMB • Esclarecer de que forma se dará a transição entre o modelo 
atualmente operado pelo SLU e a contratação pretendida, inclusive se haverá interrupção 
dos serviços. •. Ajustar as projeções, principalmente dos custos evitados, conforme o 
modelo de transição. 
 
Referência: Págs. 84 a 95.  
 
Resposta: Com relação ao cronograma de investimentos, o Edital sim prevê o escalonamento da 
implantação dos 03 (três) Ecoparques, conforme apresentado Tabela 7.1 – Cronograma de macro 
de investimento e operação do Caderno 03 (páginas 301 e 302). O escalonamento foi considerado 
como medida de viabilidade e mitigação de riscos, uma vez que os investimentos para construção 
dos Ecoparques demandam elevadas somas de recursos financeiros e de processos de 
licenciamento criteriosos, e com contratação ocorrendo em lote único, de um único vencedor da 
licitação, conforme previsto no Edital. 
 
Os fluxos de caixa para cada Ecoparque e o fluxo de caixa consolidado do contrato como um todo 
foram calculados com base neste cronograma escalonado de investimentos e posta em marcha 
das UTMBs. Desembolsos e ingressos financeiros foram calculados com base neste cronograma 
base. Informamos então à ADASA que por ocasião da revisão do Edital, todos os fluxos de caixa 
e as previsões de custos evitados serão atualizados e checados de forma a confirmar sua 
compatibilização com o cronograma escalonado pretendido. 
 
Com relação à solicitação da ADASA de esclarecimento sobre as origens receitas do operador, 
gostaríamos de informar que, conforme o novo modelo operacional a ser considerado na revisão 
do Edital, a fonte de receita do futuro concessionário operador será, a princípio, exclusivamente 
da contraprestação pública pela prestação dos serviços de tratamento mecânico e biológico dos 
resíduos. Não farão mais parte da composição das receitas operacionais do concessionário as 



vendas de materiais recicláveis (sucatas pós-consumo), nem a venda da energia elétrica, uma vez 
que 100% da quantidade de materiais recicláveis separados na etapa de tratamento mecânico nos 
Ecoparques será direcionada às cooperativas e o biometano gerado no tratamento biológico será 
disponibilizado ao GDF para consumo como combustível nas frotas de transporte público. 
 
Esclarecemos ainda que, todas as três áreas afetadas pelos Ecoparques continuarão suas 
atividades normais até a entrada em operação das novas estruturas, não havendo falhas na 
prestação dos serviços.  
 
41 - O item contabiliza como “custos evitados” os custos de transbordo e transporte de 
resíduos até o aterro, mas não está claro o cálculo, considerando que no Caderno 1 (pág. 
110) há a previsão de direcionamento de 11.900t restantes da coleta diretamente ao Aterro. 
Também não foram considerados os efeitos financeiros oriundos de necessárias alterações 
nos contratos de coleta, quanto à utilização das unidades do Gama, Asa Sul e Psul pelas 
empresas contratadas para os serviços de coleta e transporte, para guarda, oficina, 
escritório, etc., o que levará a um aumento nos valores dos contratos de coleta que cubram 
gastos com novos locais. Sugere-se:  •. Esclarecer os custos evitados de transportes de 
resíduos até o aterro. •. Considerar os efeitos financeiros oriundos de necessárias 
alterações nos contratos de coleta, quanto à utilização das unidades do Gama, Asa Sul e 
Psul pelas empresas contratadas, para guarda, oficina, escritório, etc., o que levará a um 
aumento nos valores dos contratos de coleta que cubram gastos com novos locais. Caso a 
recomendação de transferir a responsabilidade da retirada do composto para a 
concessionária não seja acatada, é necessário também considerar os custos do GDF 
referente à remoção e armazenamento do composto orgânico, bem como o investimento 
necessário para aquisição de terreno e construção das instalações necessárias para 
armazenar o composto até sua retirada pelos agricultores. Além disso, deve-se estimar os 
custos para transporte e disposição final em aterro sanitário do composto excedente à 
demanda dos agricultores a serem arcados pelo GDF. 
 
Referência: Pág. 119 – Impactos na Gestão dos Resíduos do DF 
 
Resposta: a revisão do Edital será acatada a sugestão da ADASA de maior detalhamento dos 
cálculos dos custos evitados. Adicionalmente, gostaríamos de esclarecer que foram considerados 
na análise de impactos econômicos na gestão dos resíduos do DF os custos de remanejamento 
dos resíduos (impactos nos contratos atuais de coleta para adequar os fluxos aos Ecoparques 
Gama, Asa Sul e Psul). Pode-se verificar na linha 1.2.1 da Tabela 1.12.1 – Apuração do impacto 
econômico na gestão dos resíduos após a implantação do projeto do Caderno 2 (página 122) o 
valor total de R$147.375.312,00 estimado para esse remanejamento. As premissas de 
quantidades remanejadas e custos unitários estão apresentados no item 1.13 Premissas do 
projeto do Caderno 2, páginas 125 e 126.  
 
Entretanto, devido às alterações no modelo operacional incorporadas pelo GDF ao longo deste 
período de consulta, com a retirada da venda dos recicláveis e o arrendamento das unidades de 
geração de energia da composição da remuneração o futuro concessionário operador, além da 
contabilização do custo evitado com óleo diesel para o GDF, a modelagem dos impactos nas 
despesas com gestão dos resíduos será totalmente refeita.   
 
Com relação à responsabilidade de retirada do composto orgânico dos Ecoparque e destinação 
final, informamos que na revisão do Edital essa atividade será realocada ao escopo do 
concessionário. 



 
42 - A estimativa de custo evitado com aterramento está majorada em cerca de 4x, pelo 
seguinte: 1) O preço considerado para o cálculo do custo evitado com aterramento no 
Aterro Sanitário de Brasília está incorreto. Considerou-se o custo evitado para o GDF de R$ 
122,06/t, correspondente ao preço público estabelecido pela Adasa para aterramento no 
ASB, pelos grandes geradores. Este preço foi calculado pela Adasa com base no custo do 
serviço de aterramento, que é composto por custos diretos e indiretos, sendo: a. R$ 44,93/t, 
correspondentes ao custo direto do contrato de operação e manutenção do ASB (Contrato 
SLU 15/2014). b. R$ 77,13/t, correspondentes a custos indiretos do GDF (custos 
administrativos, depreciação, etc.). Assim, o custo realmente evitado é de apenas R$ 44,93/t 
referente ao contrato de operação e manutenção do aterro, que é pago com base na 
quantidade aterrada. Os custos indiretos continuarão sendo arcados pelo GDF, pois 
independem da quantidade aterrada. 2) A quantidade estimada de aterramento está 
majorada. A quantidade total de resíduos que hoje não são tratados no DF, e passariam a 
ser pelas UTMBs, é de aproximadamente 38.000 t/mês. Já é menor do que a quantidade que 
se estima evitar o aterramento: 41.770 t/mês. Considerando uma eficiência média de 50% 
no aproveitamento dos resíduos, o potencial máximo que se poderia evitar de aterrar seria 
de aproximadamente 19.000 t/mês. Considerando a melhoria na eficiência do tratamento 
dos resíduos que já são tratados hoje, se evitaria aterrar cerca de 5 mil t/mês adicionais. 
Somando-se os dois, a redução potencial de aterramento seria de aproximadamente 24 mil 
t/mês. Desta forma, o custo evitado seria de R$ 1.078.320,00/mês (24 mil t/mês multiplicadas 
por 44,93/t), muito abaixo dos R$ 5.098.446,20 estimados. Isto resulta em forte impacto 
negativo no fluxo de caixa do projeto, no sentido de aumentar a tarifa base paga pelo GDF. 
 
Referência: Caderno 2 - Item 1.13 Premissas do Projeto Pág. 125 – Custos Evitados.  
 

Resposta: Com relação às observações da ADASA sobre os custos evitados com a disposição 
dos rejeitos em aterro, informamos que será corrigido o custo unitário de R$122,06 para R$44,93 
por tonelada para o serviço público, mantendo-se então os custos indiretos do GDF de R$77,13. 
Ressaltamos, porém, que os custos indiretos do GDF também serão reduzidos, uma vez que a 
operação do Aterro Sanitário será também efetuada por agente privado.  
Destacamos que além dos custos operacionais considerados, devem ser levados em conta 
também os custos com a construção de novas células, área para a expansão do aterro, além de 
seu monitoramento por 30 anos após o encerramento. Levando em conta estes custos, 
entendemos que o valor adotado para os custos evitados com a disposição de rejeitos está 
subdimensionado. 
Com relação às quantidades de aterramento, continuarão sendo as 41.770 t/mês, uma vez que o 
modelo considera a entrada em operação nos próximos anos da gestão do aterro e valorização 
energética conforme previsto Edital de Chamamento Público – PMI Nº 02/2021 – SEPE, cujos 
valores de tarifa para tratamento de todo os rejeitos dos Ecoparques, Cooperativas e da parcela 
de RSU da coleta destinada diretamente ao aterro (sem passar pelos Ecoparques) é de R$100,00 
e R$150,00, dependendo do poder calorífico médio dos materiais. Este custo está contabilizado 
na Tabela 1.12.1 na linha 1.2.4, no Caderno 02. 
Ressaltamos que, devido às alterações no projeto, onde 100% dos materiais recicláveis 
recuperados no tratamento mecânico serão destinados às cooperativas e com a consideração da 
rota de valorização do biogás através do biometano e sua disponibilização ao GDF para consumo 
nas frotas de transporte público, todos os referidos cálculos de impacto nas despesas de gestão 
de resíduos deverão ser refeitos para compatibilização ao novo modelo. Além disso será 
observada a solicitação da ADASA de um maior detalhamento dos cálculos e premissas 
consideradas. 



 
 

 
(ADASA Anexo 3) 
 
 
43 - Decisão a ser tomada pela Diretoria da ADASA. Caso a ADASA seja anuente e 
interveniente ela tem que concordar com todas as cláusulas. 
 
Referência: 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 
Dispositivo, item ou conteúdo da minuta (transcrever o dispositivo ao qual a contribuição se refere, 
ou determinado assunto tratado em seu conteúdo): 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. 1.2. Sem prejuízo 
das demais disposições constitucionais, legais e regulamentares cabíveis, aplicar-se-ão, 
especialmente, as seguintes normas:  
 
Resposta: Especificamente no setor de saneamento, os contratos de prestação de serviço devem 
ser regulados através da atuação da Agência Reguladora, sendo, no DF, representada pela 
ADASA, que é constituída como Autarquia, com recursos independentes e com poder decisório 
acerca das questões inerentes ao saneamento, notadamente ao RSU.  
Dessa forma, entende-se que, a ADASA deverá figurar como interveniente-anuente no Contrato 
de Concessão que será firmado entre o SLU e a Concessionária.  
A cláusula de interveniência-anuência do Contrato versará sobre o pleno e integral conhecimento 
quanto ao conteúdo que diz respeito à regulação e fiscalização do Instrumento, com relação aos 
quais a ADASA declarará não ter qualquer ressalva e/ou reserva, manifestando sua inequívoca 
anuência.  
 
44 - O poder concedente não deve recomendar a aplicação de penalidade e sim a 
instauração de procedimento administrativa para verificar a ocorrência de infração que 
possa motivar a aplicação de penalidade por descumprimento parcial ou total do contrato. 
Além disso, a concedente pode intervir na concessionária bem como extinguir ou rescindir 
o contrato mediante recomendação da AGÊNCIA REGULADORA, nos termos do art. 9, 
inciso VII da Lei nº 11.445/2007: Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política 



pública de saneamento básico, devendo, para tanto: (...) VII - intervir e retomar a operação 
dos serviços delegados, por indicação da entidade reguladora, nas hipóteses e nas 
condições previstas na legislação e nos contratos. 
 
Referência: 1.4.3 Recomendar à AGÊNCIA REGULADORA a aplicação de sanções à 
CONTRATADA, previstas neste CONTRATO, motivadas pela sua inexecução parcial ou total. 
 
 
Redação sugerida: 1.4.2 Solicitar à AGÊNCIA REGULADORA a instauração de procedimentos 
para verificar o descumprimento total ou parcial do CONTRATO. 1.4.3 intervir na concessionária 
bem como extinguir ou rescindir o contrato mediante recomendação da AGÊNCIA REGULADORA. 
 
Resposta:  A redação será adaptada, de acordo com as competências da ADASA e do SLU, 
sobretudo para instaurar procedimento administrativo para apurar a conduta da Concessionária 
que impacte na prestação dos serviços contratados, embasando, se for o caso, a eventual 
aplicação de penalidade por descumprimento parcial ou total do contrato. 
Será resguardado o direito de ampla defesa e contraditório da Concessionária, observando-se os 
meios e os recursos a ela inerentes. 
 
45 - O art. 25, §2º da Lei 11.445/2007 diz o seguinte: Art. 25. Os prestadores de serviços 
públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade reguladora todos os dados e 
informações necessários para o desempenho de suas atividades, na forma das normas 
legais, regulamentares e contratuais. (...) § 2º Compreendem-se nas atividades de regulação 
dos serviços de saneamento básico a interpretação e a fixação de critérios para a fiel 
execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração de subsídios. Nesse 
sentido, sugerimos modificar o item prevendo a fixação de critérios para interpretação por 
parte da entidade reguladora em relação ao contrato. 
 
Referência: 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: 
 
Redação Sugerida: 2.1 Em caso de divergência entre as normas previstas na legislação, no 
EDITAL, neste CONTRATO e seus ANEXOS, caberá à agência reguladora a interpretação do 
Contrato, considerando: 
 
Resposta:  A redação do Contrato será para constar que as agências reguladoras de saneamento, 
entre as quais a ADASA, detêm competência para a interpretação de cláusulas de contratos de 
concessão, nos termos do art. 25, § 2º, da Lei n. 11.445/2007. 
 
46 - É necessário complementar o objeto com todas as atividades que estão previstas nos 
cadernos 1 e 3, como por exemplo: construção de instalação de triagem para receber as 
cooperativas de catadores que trabalham na UTMB P Sul, construção de dois novos centros 
de triagem com capacidade operacional de 5 (cinco) toneladas por horas, produção de 
energia elétrica ou de biometano, etc. 
 
Referência: 4.1 Contratação de parceria público-privada, na modalidade concessão 
administrativa, de empresa para prestação dos SERVIÇOS, que compreendem as seguintes 
atividades:  
 



Resposta: No preâmbulo do Edital consta a seguinte redação: 
 

“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.” (grifos acrescidos). 

 
Ademais, o item 3 do Edital, que versa sobre o Objeto da Concessão, afirma que: 
 

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. 

 
Dessa forma, entende-se que há a previsão expressa da obra precedida da concessão para o 
futuro Concessionário, não sendo necessário realizar eventuais modificações no objeto. 
Importante ressaltar que as especificações das obras, tal como consta no item 3.2 do Edital, estão 
devidamente previstas no Anexo V, que trata do Caderno de Encargos.  
 
47 - É necessário reavaliar a ideia de recebimento dos resíduos provenientes apenas da 
coleta convencional, pois, o novo Decreto regulamentador da PNRS (Decreto nº 10936/2022) 
estabelece em seu artigo 8º que o titular dos serviços estabelecerá, no mínimo, a separação 
de resíduos secos e orgânicos, de forma segregada dos rejeitos. Tal determinação nos 
permite concluir que deverão ser instituídas três modalidades de coletas: para secos, para 
orgânicos e outra coleta para rejeitos. Assim, deve-se considerar os ajustes operacionais e 
econômicos decorrentes de eventual introdução de outras coletas diferenciadas para esses 
tipos de material. Necessário verificar a justificativa para prever a destinação dos resíduos 
do Transbordo de Sobradinho para a UTMB a ser implantada no Gama, conforme sugere o 
Caderno 1. Considerando que o transbordo de Sobradinho é próximo da UTMB a ser 
instalada na Asa Sul, entende-se ser mais viável técnica e economicamente que estes 
resíduos sejam enviados para lá e não para o Gama. Portanto, sugerimos rever os fluxos 
definidos em observância ao princípio da economicidade, eficiência e modicidade dos 
custos.  
 
 
Referência: 4.1.1 prestações 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  
 
Resposta: O novo modelo para o Ecoparques, pelo qual o concessionário separará apenas a 
fração orgânica dos resíduos encaminhando o material restante para as cooperativas é facilmente 
adaptável para o caso de o DF adotar a coleta de resíduos em três frações como mencionado. 
 

 



 

48 - Este valor deve ser substituído pelo valor da proposta vencedora quando da assinatura 
da concessionária selecionada após os trâmites legais. Observa-se que este valor é o valor 
máximo admitido no edital. Por isso, a subcláusula seguinte deve ser retirada por ser 
informação do contratante não do contrato. 
 
Referência: 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 [●]. 
 
Resposta:  O valor será devidamente alterado quando da proposta da Concessionária vencedora. 
A cláusula seguinte é importante de ser mantida, na medida em que não poderá existir qualquer 
margem para um eventual pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.  
Ao preencher com o valor ofertado pela Concessionária, o item seguinte poderá ser modificado, 
para afirmar que o valor estimado do contrato, no montante 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), não poderá, em qualquer hipótese, servir de pleito de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 
 
49 - Retirar essa subcláusula. Uma vez assinado o Contrato, o valor será o da proposta 
vencedora. 
 
Referência: 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.  
 
Resposta: Ao preencher com o valor ofertado pela Concessionária, o item será modificado, para 
afirmar que o valor estimado do contrato, no montante 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), não poderá, em qualquer hipótese, servir de pleito de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 
 
50 - Atentar para as obrigações da ADASA quanto ao inventário dos bens reversíveis, 
quanto aos prazos estabelecidos e ao papel do Verificador Independente. 
 
Referência: CLÁUSULA OITAVA – INVENTÁRIO DOS BENS REVERSÍVEIS À CONCESSÃO.  
 
Resposta:  A Cláusula Oitava será alterada para prever sobre a competência da ADASA frente ao 
inventário dos bens reversíveis, nos seguintes termos:  
 

(i) A Concessionária terá a obrigação de organizar e manter registro e inventário dos 
bens e instalações exclusivamente vinculados à concessão e zelar pela sua 
integridade, providenciando para que, aqueles que, por razões de ordem técnica, 
sejam essenciais à garantia e confiabilidade do sistema, estejam sempre 
adequadamente cobertos por seguro, vedada à CONCESSIONÁRIA, nos termos da 
legislação específica, alienar ou ceder a qualquer título sem a prévia e expressa 
autorização da ADASA; 

 



51 - Essa cláusula está confusa. Ela deveria falar de bens reversíveis, aqueles que são 
revertidos ao titular dos serviços, mas, em seu texto faz referência aos bens que serão 
transferidos pelo poder concedente à Concessionária. Se a cláusula estiver tratando dos 
bens que serão transferidos pelo titular dos serviços para a concessionária, o contratante 
deve listar e informar para que os licitantes tenham conhecimento prévio do que receberão 
do titular dos serviços. Se esse for o objetivo, sugerimos alterar para bens vinculados e 
fazer os ajustes necessário em toda a cláusula oitava. 
 
 
Referência: 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. 
 
Redação Sugerida: 8.1 A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar, às suas expensas, o 
INVENTÁRIO DE BENS VINCULADOS, 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 estado de conservação. 
 
Resposta:  A contribuição será acatada e o item será modificado, para constar a redação sugerida 
pela ADASA. 
 
52 - Alterar para bens vinculados.  
 
Referência: 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. 
 
Resposta:  O item 8.2 do Contrato será alterado de “inventário de bens reversíveis” para “bens 
vinculados”.  
 
53 - Essa cláusula deve ser avaliada pela SEF. 
 
Referência: 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. 
 
Resposta:  O item 8.4 do Contrato será alterado para incluir a avaliação pela Secretaria de 
Economia do Distrito Federal – SEE/DF, eis que em seu regimento interno, notadamente no art. 
313, há a previsão de que a Gerência de Análise de Operações Patrimoniais de Bens Imóveis – 
GABEI possui competência para acompanhar os processos referentes aos assuntos de 
incorporação, desincorporação e transferência de bens imóveis, nos seguintes termos: 
 

Art. 313. À Gerência de Análise das Operações Patrimoniais de Bens 
Imóveis – GABEI, unidade orgânica de execução, diretamente 
subordinada à Coordenação Geral de Patrimônio, compete: I - executar 
as atividades referentes à incorporação, desincorporação e 
transferência de bens imóveis entre unidades administrativas do Distrito 



Federal; II - acompanhar os processos referentes a assuntos 
relacionados à incorporação, desincorporação e transferência de bens 
imóveis; III - controlar e manter as certidões, escrituras e demais 
documentos relativos aos imóveis incorporados ao Distrito Federal; IV - 
analisar a consistência dos dados dos balancetes e demais 
demonstrativos patrimoniais; V - acompanhar a descentralização das 
atividades de incorporação; VI - gerenciar as certidões de propriedade 
e ônus junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal; e 
VII - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 
atuação.   

 
54 - Esse prazo é inviável. Já temos experiência com as avaliações de ativos da CAESB de 
que é necessário muito mais tempo para verificação da adequação e completude do 
documento apresentado. Essa complexidade é reconhecida pela minuta de contrato na 
subcláusula 8.4, quando ela determina que a concessionária deverá enviar relatórios 
mensalmente sobre o andamento do inventário. Dessa forma, não há como e/ou avaliação 
dos BENS REVERSÍVEIS, devendo comunicar sua decisão à CONCESSIONÁRIA e à 
AGÊNCIA REGULADORA dentro do prazo referido. Qualquer ente público validar em 15 dias 
um inventário que precisa de muito tempo para ser realizado. Além disso, compete à ADASA 
analisar a base de ativos avaliados.  
 
Referência: 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. 
 
Resposta: Não se tratou, na contribuição, de qual prazo seria considerado suficiente para que 
ocorra, de modo escorreito, a avaliação e aprovação do inventário de bens reversíveis da 
concessão. Todavia, considerando a experiência com a avaliação de ativos mencionada, o item 
será alterado, para conferir, à ADASA, o prazo que for previsto em Regulação Específica para a 
aprovação do inventário de bens reversíveis. 
Na inexistência e/ou omissão de Regulação Específica sobre o tema, o prazo a que se refere o 
item ficará, desde já, determinado em 30 (trinta) dias úteis. 
 
55 - O verificador independente, caso seja necessária sua contratação, é uma ferramenta 
de apoio ao poder concedente e não à agência reguladora, a qual desempenhará suas 
competências legais e observando os princípios da independência e autonomia decisória 
que lhes são característicos. 
 
Referência: 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. 
 
Redação Sugerida: 8.9 O PODER CONCEDENTE 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 VINCULADO.  
 
Resposta:  O item 8.9 será alterado para constar que o Poder Concedente poderá contar com o 
apoio do Verificador Independente.  
 
56 - Esse prazo também é muito curto podendo ser inexequível. 



 
Referência: 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. 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 
 
Resposta: Igualmente em relação à contribuição número 54, não se tratou, na contribuição, de 
qual prazo seria considerado suficiente para que ocorra, de modo escorreito, a atividade. Todavia, 
considerando a argumentação, o item será alterado, para conferir o prazo que for previsto em 
Regulação Específica para a aprovação final do inventário de bens reversíveis.  
Na inexistência e/ou omissão de Regulação Específica sobre o tema, o prazo a que se refere o 
item ficará, desde já, determinado em 30 (trinta) dias úteis. 
 
57 - A ADASA precisa de mais tempo para se manifestar. Dez dias não são suficientes para: 
1- Receber o processo e distribui-lo para as áreas competentes; 2- Analisar todos os 
documentos incluídos no processo; 3- Realizar as diligências necessárias para verificar os 
fatos apontados tanto pelo PODER CONCEDENTE quanto pela CONCESSIONÁRIA; 4- 
Elaborar os relatórios; 5- Apreciação dos relatórios pela AJL; 6- Apreciação pela Diretoria 
Colegiada, incluindo: distribuição para o Diretor Relator, elaboração do voto, deliberação 
em reunião da Diretoria Colegiada, outros procedimentos administrativos. Cabe destacar, 
que, em relação aos ativos da CAESB, a ADASA faz a contratação de consultoria 
especializada para auxiliá-la no processo de aprovação do laudo de avaliação dos ativos. 
Sugerimos que o prazo seja estabelecido em normas de regulação.  
 
 
Referência: 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. 
 
Resposta: Consoante consta na resposta 56 e 55, a contribuição foi acatada, para alterar o item e 
atribuir, à ADASA, a Regulação Específica acerca do prazo para análise do conteúdo do inventário 
de bens reversíveis, que deverá prevalecer para os fins da Concessão.  
Todavia, considerando que essa obrigação será da ADASA, também será previsto que, em caso 
de omissão e/ou ausência de regulação sobre o tema, o prazo a ser observado será o de 30 (trinta) 
dias úteis.   
 
58 - Este prazo deve ser alterado considerando as contribuições acima. Se não for aprovado 
no prazo, o que será feito? 
 
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. 



 
Resposta: O prazo será alterado mediante a elaboração de Regulação Específica que verse sobre 
o prazo exequível de análise do inventário. No caso de omissão e/ou ausência da regulamentação, 
o prazo a ser observado será o de 30 (trinta) dias úteis.   
 
59 - E se a inércia for da CONCESSIONÁRIA, o que deve ser feito? Necessário criar 
subcláusula para tratar da inércia da concessionária. 
 
Referência: 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. 
 

Resposta: Nos termos do inciso II do art. 31 da Lei 8.987/1995, incumbe à Concessionária manter 
em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão, além de zelar pela integridade 
dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente (inciso VII). 
Assim, caso a Concessionária incorra em inércia frente às obrigações, ela poderá ser penalizada, 
nos termos das previsões contidas no Contrato.  
 
60 - Entendemos que essa questão deve ser definida em normas de regulação. Por se tratar 
de um tipo de serviço que não tem por característica a expansão constante ou alta taxa de 
renovação dos ativos. Sendo assim, a regulação pode definir qual é a melhor periodicidade 
de forma a atender as necessidades da AGÊNCIA REGULADORA com menor custo 
regulatório. Destaca-se que no serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
que possui alta taxa de renovação e expansão, o inventario de sua base de ativos 
regulatórios é realizado a cada 4 (quatro) anos para subsidiar a revisão tarifária periódica. 
 
Referência: 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.  
 

Redação Sugerida: 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 a cada 4 (quatro) anos, nos termos da norma de 
regulação. 
 
Resposta:  A contribuição foi acatada, para incluir que a ADASA emitirá a Regulação sobre o tema, 
com a previsão dos 04 (quatro) anos.  
 
61 - Acho que esta cláusula se confunde com a cláusula anterior (bens reversíveis). Fazse 
necessário revisar as duas cláusulas e reescrevê-las. Bens reversíveis são aqueles que são 
devolvidos ao titular ao final do contrato. Por isso, entendo que os bens da cláusula anterior 
devem ser designados como bens vinculados. 
 
Referência: 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.  
 



Resposta: O entendimento não está correto. Nesse caso, a Concessionária detém a 
responsabilidade de manter os bens reversíveis em bom estado de funcionamento durante todo o 
período da concessão, para entregar, ao Poder Público, o bem em qualidade. A Cláusula Nona, 
que aborda sobre bens vinculados, também dispõe da obrigação da Concessionária em 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 no contrato (item 9.5).  
 
62 - Esta cláusula confirma a contribuições anteriores em relação à caracterização como 
bem reversível ou vinculado. É necessário reescrever as cláusulas 8 e 9 de modo a 
compatibilizar sua redação com as contribuições apresentadas. 
 
9.2 Serão considerados BENS VINCULADOS todos os bens transferidos pelo 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.  
 
Resposta: Será feita a adaptação para retirar a dúvida existente acerca de bens vinculados e bens 
reversíveis.  
 
63 - Escrever: Inclui-se dentre bens vinculados, as áreas onde estão instaladas as usinas 
da Asa Sul e do P Sul (endereços que serão cedidos). 
 
Referência: 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 VINCULADAS 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. 
 
Resposta: O item será revisto e adaptado. 
 
64 - A Cláusula precisa ser mais detalhadas para explicitar os critérios em que haverá 
possibilidade de reversão de instalações durante o período contratual e as condições para 
o recebimento ou não por parte do poder concedente. 
 
Referência: 9.8 As instalações de BENS VINCULADOS que forem desativadas pela 
CONTRATADA serão revertidas ao CONTRATANTE.  
 
Resposta:  O item será revisto, a fim de detalhar as referências, de acordo com a contribuição. 
 

65 - Entendemos que esse valor não pode ser definido antes da licitação. Tal valor deve ser 
decorrente ou ter relação com o valor a ser investido pela licitante vencedora. Isso é 
importante para que o índice de endividamento seja adequado para que os bancos 
concedam os financiamentos. 
 
Referência: 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). 
 



Resposta:  O valor aqui colocado é meramente referencial, considerando a referência contida no 
valor estimado para a contratação. Esse valor obedece ao capital mínimo de 10% do valor 
estimado da contratação, nos termos do artigo 31 da Lei nº 8.666/1993. Veja-se: 
 

Art. 31. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira 
limitar-se-á a: 
§ 2º A Administração, nas compras para entrega futura e na execução 
de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório 
da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido 
mínimo, ou ainda as garantias previstas no § 1o do art. 56 desta Lei, 
como dado objetivo de comprovação da qualificação econômico-
financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 
contrato a ser ulteriormente celebrado. 
§ 3º O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o 
parágrafo anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor 
estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita 
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, 
admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 

 
O que se busca, em verdade, é conferir maior previsibilidade às Concessionárias em relação à 
qualificação econômico-financeira do certame, considerando o valor estimado para a licitação, nos 
termos da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
66 - Esse assunto também é tratado na cláusula 11, por isso, recomendamos tratar o 
assunto somente na cláusula 11 para facilitar a leitura e sua interpretação. 
 
Referência: 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.  
 
Resposta: Não há qualquer prejuízo para a modelagem a manutenção do item tal como se 
encontra no Edital, eis que a Cláusula Décima aborda, expressamente, acerca do capital social da 
Contratada. 
 
67 - De acordo com o art. 23 da Lei 11.445/2007 e também art. 9º, §2º, da Lei Distrital 
4285/2008, a ADASA tem competência para definir planos de contas e outras disposições 
referentes à contabilidade, conforme segue: “§ 2º Além do que dispõe o art. 7º, III, das 
atribuições gerais desta Lei, a ADASA especificamente editará também normas relativas às 
dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços de saneamento básico, 
incluindo o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos e 
de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, que abrangerão pelo menos os seguintes 
aspectos: 
 
Referência: 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.  



 
Redação sugerida: 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, bem como, com as normas de regulação editadas pela AGÊNCIA 
REGULADORA 
 
Resposta: A contribuição será acatada, para constar o item nos termos do sugerido pela ADASA. 
 
68 - Está em divergência com a cláusula 10.4. Nesse sentido, entendemos que a redação da 
11.3 é a mais adequada 
 
Redação sugerida: 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. 
 
Resposta: A contribuição será acatada, para constar o item nos termos do sugerido pela ADASA. 
 
69 - Esse prazo é muito curto para que se faça a análise técnica e jurídica por parte da PGDF 
e decisão final do contratante. Sugerimos que esse prazo seja reavaliado. 
 
Referência: 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. 
 
Redação sugerida: societário, acompanhada da documentação e justificativa pertinentes, o 
CONTRATANTE terá prazo de 90 (noventa) 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. 
 
Resposta: A contribuição será acatada, para constar o item nos termos do sugerido pela ADASA. 
 
70 - Esse prazo é muito curto e inexequível. Depois de receber as informações, é necessário 
fazer a análise técnica, e depois encaminhar para a PGDF emitir parecer jurídico e, somente 
depois desse parecer voltar para o contratante, será possível tomar a decisão. Sugerimos 
que esse prazo seja reavaliado. Esse prazo não é suficiente para análise de qualquer dos 
órgãos do poder público. Essa decisão não pode ser tomada com simples análise, depende 
de parecer da PGDF e outros procedimentos. 
 
Referência: 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. 
 
Resposta: Conforme a contribuição acatada no item 69, a redação nesse item também será 
reformada, para dispor acerca do mesmo prazo, qual seja, 90 (noventa) dias para se manifestar. 



 
71 - Entendemos que o contratante não precisa aprovar o projeto. A concessionária deve 
ser responsável pelo seu projeto, como ocorre com as concessões de abastecimento de 
água, distribuição de energia, etc. Além disso, o prazo não é suficiente para analisar projeto 
de tamanha envergadura. Necessário rever todas as cláusulas de modo que fique claro que 
o contratante não tenha a obrigação de aprovar projetos de engenharia. A Concessionária 
deve, quando da elaboração dos projetos, observar as normas técnicas e fazer constar 
anotação de responsabilidade técnica. Os projetos devem ser elaborados de forma a 
proporcionar segurança e o atendimento do objeto em termos quantitativos e qualitativos, 
não cabendo à concedente aprovar os projetos de engenharia a serem implantados. A 
responsabilidade é do prestador de serviços, o qual recebeu a delegação contratual para 
tal. Quanto a competência sobre o poder público em relação à projetos de engenharia, esta 
recai sobre os órgãos ambientais bem como aqueles responsáveis pela concessão do 
alvará de funcionamento. 
 
Referência: 13.4 Após a data da entrega de cada projeto pela CONTRATADA, o CONTRATANTE 
terá 10 (dez) dias para a sua análise e aprovação.  
 
Resposta: A Contratada é responsável pelo projeto. Todavia, ao dispor que o Poder Público poderá 
aprovar o projeto, entende-se que há maior segurança/previsibilidade ao Poder Público em relação 
às obrigações da Concessionária. 
 
72 - Entendemos que não cabe ao contratante aprovar o projeto, este deverá observar as 
normas técnicas e ser elaborado e constar anotação de responsabilidade técnica. Deve ser 
elaborado de forma a proporcionar segurança e o atendimento do objeto em termos 
quantitativos e qualitativos. As obras devem ser iniciadas a partir da licença ambiental. 
Sendo a Concessionária a responsável integral pela elaboração, execução e licenciamento 
do projeto, conforme consta em contribuição acima. 
 
Referência: CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. 14.1 As 
obras necessárias à prestação dos SERVIC ̧OS, objeto da CONCESSÃO, serão iniciadas a partir 
da aprovação do respectivo projeto executivo pelo CONTRATANTE, conforme previsto na 
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 cabíveis. 
 
Redação sugerida: 14.1 As obras necessárias à prestação dos SERVIÇOS, objeto da 
CONCESSÃO, serão iniciadas a partir da concessão da licença ambiental cabível por parte do 
órgão ambiental competente. 
 
Resposta: No mesmo sentido da contribuição número 71, a Contratada é responsável pelo projeto. 
Todavia, ao dispor que o Poder Público poderá aprovar o projeto, entende-se que há maior 
segurança/previsibilidade ao Poder Público em relação às obrigações da Concessionária. Dessa 
forma, não se verifica eventual prejuízo para a Administração a previsão de que as obras serão 
iniciadas a partir da aprovação do projeto executivo.  
 
73 - A transferência dos ativos é tratada em cláusula anterior. Por isso, sugerimos transferir 
essa disposição para a cláusula apropriada. Além disso, a posse será transferida, e não a 
propriedade dos bens, como parece dar a entender. 
 



Referência: 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. 
 
Redação sugerida: Sugere-se alterar o termo “deverão ser transferidos pelo” para “ter a sua 
posse transferida do” 
 
Resposta: A contribuição foi acatada integralmente e será incluído o termo “ter a sua posse 
transferida do”, para justificar que não se entregará a propriedade dos bens. 
 
74 - A AGÊNCIA REGULADORA não precisa estar presente. E a atribuição quanto à 
demarcação dos terrenos, caberá à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, à TERRACAP, 
ao DF LEGAL, etc..... Além disso, recomendamos que essa subcláusula seja rescrita com a 
separação dos assuntos tratados: -demarcação dos terrenos; -levantamento da planta 
cadastral; - Identificação dos terrenos que integram a concessão.  
 
Redação sugerida: 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; 
 
Resposta: O item foi acatado, para adaptar o contrato à redação sugerida pela ADASA.  
 
75 - Observar que as declarações de utilidade pública dos imóveis não são de competência 
do SLU, que não pode ser responsável por eventuais atrasos que poderão ensejar 
reequilíbrio, vide item 15.4.2 Ajustar o item conforme a realidade do DF, excluindo as 
“Prefeituras Municipais” 
 
Referência: 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. 
 
Resposta: O item será reformulado, para eximir o SLU da suposta obrigação em relação às 
declarações de utilidade pública dos imóveis. Também será alterado o dispositivo 15.4, para 
adequar à realidade do Distrito Federal, retirando a “condução de diligências junto às Prefeituras 
Municipais”.  
 
76 - A ADASA não pode indicar a conta bancária para depósito caução da garantia, pois 
deve ser prestada em favor do contratante. Entendemos que o depósito deverá ser realizado 
em conta indicada pelo Contratante apenas.  
 
Referência: 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; 
 
Redação sugerida: 16.6.1 caução em moeda corrente do país, que deverá ser prestada mediante 
depósito em conta a ser designada pelo CONTRATANTE; 
 
Resposta: O item foi acatado integralmente. 



 
77 - A ADASA não pode executar a garantia. Esse depósito em garantia deve ser feito em 
nome do Contratante apenas e por consequência executado por este.  
 
Referência: 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. 
 
Redação sugerida: 16.15 Se o valor a ser executado pelo 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. 
 
Resposta: O item foi acatado integralmente. 
 
78 - É necessário incluir cláusula estabelecendo que a concessionária responde 
integralmente pelo contrato, inclusive, quando terceirizar qualquer de suas atividades. 
 
Referência: 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. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS 
FINANCIAMENTOS. 
 
Resposta: O Contrato será alterado para incluir Cláusula a respeito da responsabilização integral 
do contrato, inclusive quando terceirizar quaisquer de suas atividades. 
 
79 - Devido aos riscos decorrentes dessa ação para a concessão, entendemos que os 
direitos emergentes da concessão só podem ser oferecidos em garantia mediante anuência 
da agência reguladora. 
 
Referência: 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. 
 
Redação sugerida: 19.3 A CONTRATADA poderá, mediante anuência da AGÊNCIA 
REGULADORA, oferecer em garantia, nos contratos de financiamento, os direitos emergentes da 
CONCESSÃO, nos termos do art. 28 da Lei Federal nº 8.987/95. 
 
Resposta: O item foi acatado integralmente. 
 
80 - Parece o mesmo conteúdo da cláusula anterior escrito com outras palavras. Sugerimos 
sua exclusão.  
 
Referência: 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. 
 
Resposta: O item foi acatado integralmente. 
 
81 - Esta cláusula tem o mesmo conteúdo das duas anteriores, ou seja, dar créditos em 
garantia. Sugerimos tratar do tema em uma mesma cláusula que inclua a necessidade de 
anuência da AGÊNCIA REGULADORA. 
 
Referência: 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.  
 
Resposta: O item foi acatado integralmente. 
 
82 - A redação dessa cláusula deve estar de acordo com a redação da cláusula 11, pois 
pode implicar em alteração societária. 
 
Referência: 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. 
 
Resposta: O item foi acatado integralmente. 
 
83 - O tema já está tratado em subcláusula anterior dessa mesma cláusula. 
 
Referência:19.13 Os financiadores da CONCESSÃO terão legitimidade para receber as 
indenizações eventualmente devidas à CONTRATADA em razão da extinção antecipada deste 
CONTRATO. 
 
Resposta: Não se vislumbra qualquer prejuízo aos dispositivos tratados em duplicidade, desde 
que não gerem ambiguidade. No presente caso, não há qualquer ambiguidade em relação à 
Cláusula, razão pela qual ela será mantida em sua integralidade. 
 
84 - Esta subcláusula não apresenta nenhuma hipótese. A hipótese seria de alguma 
subcláusula anterior? 
 
Referência: 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.  
 
Resposta: O texto será corrido, para fazer menção aos itens mencionados anteriormente, a 
exemplo do 19.11, 19.12 e 19.13. 
 
85 - Sugerimos alterar a redação para especificar de maneira clara as competências legais 
da agência reguladora nos termos da Lei 11.445/2007 e da Lei Distrital 4.285/2008. 



 
Referência: 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: 
 
Redação sugerida: Compete à AGÊNCIA REGULADORA regular e fiscalizar a prestação dos 
serviços nos termos da Lei Federal nº 11.445/2007 e Lei nº 4285, de 26 de dezembro de 2008 e 
demais normas aplicáveis, durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, cabendo-lhe 
especialmente: 
 
Resposta: O item foi acatado integralmente, 
 
86 - De acordo com a Lei Federal 11445/2007, o CONTRATO não pode limitar a atuação da 
regulação. Às entidades reguladoras foram atribuídas, por meio do art. 23 da Lei 
11.445/2007, a competência de editará normas relativas às dimensões técnica, econômica 
e social de prestação dos serviços públicos de saneamento básico, nos termos a seguir 
reproduzidos: Art. 23. A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela 
ANA, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos 
serviços públicos de saneamento básico, que abrangerão, pelo menos, os seguintes 
aspectos: I - padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; II - requisitos 
operacionais e de manutenção dos sistemas; III - as metas progressivas de expansão e de 
qualidade dos serviços e os respectivos prazos; IV - regime, estrutura e níveis tarifários, 
bem como os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão; V - medição, 
faturamento e cobrança de serviços; VI - monitoramento dos custos; VII - avaliação da 
eficiência e eficácia dos serviços prestados VIII - plano de contas e mecanismos de 
informação, auditoria e certificação; IX - subsídios tarifários e não tarifários; X - padrões de 
atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; XI - medidas de 
segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto a racionamento; XII – 
(VETADO). XIII - procedimentos de fiscalização e de aplicação de sanções previstas nos 
instrumentos contratuais e na legislação do titular; e XIV - diretrizes para a redução 
progressiva e controle das perdas de água. Caso haja alguma alteração que impacte o 
equilíbrio contratual, caberá a agência reestabelecer esse equilíbrio por meio de revisão 
extraordinária. 
 
Referência: 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.  
 
Redação sugerida: 20.2.1 editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de 
prestação dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: I - padrões e 
indicadores de qualidade da prestação dos serviços; II - requisitos operacionais e de manutenção 
dos sistemas; III - as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os respectivos 
prazos; IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua 
fixação, reajuste e revisão; V - medição, faturamento e cobrança de serviços; VI - monitoramento 
dos custos; VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; VIII - plano de contas e 
mecanismos de informação, auditoria e certificação; IX - subsídios tarifários e não tarifários; X - 



padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e informação; XI - medidas de 
segurança, de contingência e de emergência, inclusive quanto a racionamento; 
 
Resposta: O item foi acatado integralmente, 
 
 
87 - Sugerimos modificar a redação para adequação ao termo utilizado na Lei nº 4.285/2008, 
art. 7º, incisos XIV e XV: Art. 7º XIV – dirimir administrativamente, decidindo com força 
terminativa, nos limites de sua competência, conflitos de interesse decorrentes da 
legislação aplicável ou de contratos ou termos de delegação de serviços; XV – dirimir 
conflitos entre os prestadores dos serviços públicos e entre esses e os usuários ou 
consumidores dos serviços; Observa-se que a decisão administrativa da agência tem força 
terminativa.  
 
Referência: 20.1.2 aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas, nos termos deste 
CONTRATO e da legislação incidente; 0.1.3 compor conflitos entre a CONTRATADA e o 
CONTRATANTE, sem prejuízo da previsão constante da cláusula 47. 
 
Redação sugerida: 20.2.3 Dirimir conflitos entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE.  
 
Resposta: O item foi acatado integralmente, 
 
88 - À ADASA cabe fiscalizar os aspectos que estão relacionados à prestação dos serviços 
públicos de fato. A fiscalização da execução do contrato no tocante à medição, pagamento 
e conferência de documentos para concretizar o pagamento deve ser de competência do 
contratante.  
 
Referência: 20.1.4 acompanhar e fiscalizar a execução do CONTRATO.  
 
Resposta: O item foi acatado, para retirar a faculdade de fiscalizar a execução do Contrato. 
 
89 - O Anexo VII constante do Caderno 3 corresponde ao PLANO DE NEGÓCIOS Referencial. 
NÃO HÁ nos documentos disponibilizados Anexo sobre SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE 
DESEMPENHO E MECANISMOS DE PAGAMENTOS do EDITAL. Nesse sentido, devido a 
importância do sistema de mensuração de desempenho previsto nesta e em outras 
cláusulas da minuta de contrato, entendemos que a submissão desse documento ao 
processo de consulta e audiência pública é imprescindível. Sendo um contrato de 
performance, o conhecimento e a discussão desse caderno é de suma importância. 
 
Referência: 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 
 
Resposta: De fato, não foi disponibilizada a minuta que trata o item 20.1.5 sobre o sistema de 
mensuração de desempenho e mecanismos de pagamentos do Edital.  
Todavia, considerando que o sistema de mensuração de desempenho é o instrumento por meio 
do qual o Poder Concedente realizará a avaliação de desempenho da Concessionária através da 
análise de performance no cumprimento dos encargos e obrigações previstas no Contrato e seus 
anexos, notadamente pelo que consta no Caderno de Encargos, entende-se que não há 



prejuízo em relação à disponibilização desse material na Consulta Pública, eis que os outros 
materiais restantes foram disponibilizados e são balizadores para a referida análise. 
 
90 - Rever a redação deste item para melhor clareza do dispositivo. Importante esclarecer 
que a competência para editar normas de referência é apenas da Agência Águas e 
Saneamento Básico – ANA, nos termos da Lei nº 14.026/2020. 
 
Referência: 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 
 
Redação sugerida: 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 Nacional de 
Águas e Saneamento Básico (ANA); e 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
91 - Não que se falar em facultar nesse caso. A contratada, nos termos da Lei, deve permitir 
o livre acesso da AGÊNCIA REGULADORA à instalações e documentos possibilitando o 
exercício do seu desempenho, conforme prevê a Lei 11.445/2007, in verbis: Art. 25. Os 
prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão fornecer à entidade 
reguladora todos os dados e informações necessários para o desempenho de suas 
atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. § 1o Incluem-se entre 
os dados e informações a que se refere o caput deste artigo aquelas produzidas por 
empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou fornecer materiais e 
equipamentos específicos. Art. 11. (...) § 3o Os contratos não poderão conter cláusulas que 
prejudiquem as atividades de regulação e de fiscalização ou o acesso às informações sobre 
os serviços contratados. 
 
Referência: 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. 
 
Redação sugerida: A CONTRATADA garantirá à AGÊNCIA REGULADORA e seus prepostos o 
livre acesso a todas as instalações utilizadas para prestação dos serviços, aos sistemas 
informatizados utilizados, aos livros relativos à prestação dos SERVIÇOS, incluindo estatísticas e 
registros administrativos, e prestará os esclarecimentos que lhe forem solicitados. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
92 - Necessário ajustar a redação, para disponibilizar à CONTRATADA a faculdade de 
acompanhar ou não os testes ou ensaios. 
 
Referência: 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. 
  
Redação sugerida: A AGÊNCIA REGULADORA poderá realizar, às suas expensas, testes ou 
ensaios que permitam avaliar adequadamente as condições de funcionamento e as características 



dos equipamentos, sistemas e instalações, sendo facultado o seu acompanhamento por parte de 
representantes da CONTRATADA.  
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
93 - A AGÊNCIA REGULADORA possui autonomia para estabelecer os procedimentos por 
meio dos seus próprios normativos. Sugerimos que texto remeta aos prazos estabelecidos 
em normas de regulação. Tendo em vista que a agência reguladora regula outros 
prestadores de serviços, é importante que os prazos processuais sejam os mesmos para 
todos os prestadores regulados em observância ao princípio da isonomia. 
 
Referência: 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 serviços. 
 
Redação sugerida: Alterar para: 20.5 As determinações e recomendações que a AGÊNCIA 
REGULADORA vier a realizar, no analisadas pela CONTRATADA, que terá prazo definido nas 
normas de regulação para apresentar âmbito de seus poderes de fiscalização, no sentido da 
adequada prestação dos SERVIÇOS, deverão ser imediatamente sua manifestação por escrito ou 
efetuar as ações necessárias para adequação nos serviços. 
 
Resposta: A redação ficou confusa em relação ao “no analisadas pela CONTRATADA”. Todavia, 
o item foi acatado, para que ocorra a revisão da Cláusula.  
 
94 - A AGÊNCIA REGULADORA possui autonomia e independência decisória, não sendo 
necessário auxílio do Contratante para o exercício do seu poder de polícia. Além disso, o 
Anexo VII constante do Caderno 3 disponibilizado para consulta corresponde ao PLANO DE 
NEGÓCIOS Referencial. Não há nos documentos disponibilizados Anexo sobre SISTEMA 
DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E MECANISMOS DE PAGAMENTOS do EDITAL. 
Nesse sentido, devido a importância do sistema de mensuração de desempenho previsto 
nesta e em outras cláusulas da minuta de contrato, entendemos que a submissão desse 
documento ao processo de consulta e audiência pública é imprescindível. Sendo um 
contrato de performance, o conhecimento e a discussão desse caderno é de suma 
importância. Sugerimos ainda acrescentar a competência da agência reguladora em relação 
a verificação do cumprimento do plano de saneamento básico, como previsto no art. 20 da 
Lei 11.445/2007. 
 
Referência: 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.  
 
Redação sugerida: 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, as multas contratuais e deduções incidentes nos valores da CONTRAPRESTAÇÃO, na 



forma do presente CONTRATO. 20.7. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços 
a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de serviços, 
na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
95 - Diante de uma irregularidade é necessário iniciar procedimento de administrativo, nos 
termos da Lei. 
 
Referência: 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. 
 
Redação sugerida: Caso o CONTRATANTE identifique desconformidades na prestação dos 
SERVIÇOS pela CONTRATADA, esta comunicará à AGÊNCIA REGULADORA, para que sejam 
iniciados procedimentos administrativos para verificação da ocorrência e se for o caso, 
estabelecimento de medidas corretivas a serem adotadas pela Contratada. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
96 - Esta subcláusula deve ser transferida para a parte das obrigações da contratada. A 
Cláusula 20 deve tratar apenas das competências da agência reguladora, visando uma 
melhor organização do contrato. 
 

Referência: 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:  
20.8.1 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;  
20.8.2 as estatísticas de atendimento, com análise de pontos críticos e medidas saneadoras 
implementadas ou a serem implementadas. 
 

Redação Sugerida: Acrescentar: 20.8.3 outras solicitadas pela Agência Reguladora. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 

97 - Sob nenhuma hipótese pode incidir a TFS por se tratar de taxa de cunho tributário a ser 
cobrada para a fiscalização do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 
A Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário – TFS - é devida, anualmente, pelos prestadores de serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito Federal, à ADASA/DF. A TFS 
tem finalidade específica definida na Lei Complementar nº 711/2015, e que não pode ser 
alterada por instrumento contratual. O valor da remuneração pelo exercício da regulação e 
fiscalização dos serviços de resíduos sólidos a serem concedidos, devem ser 
desvinculados da atual TFS e definidos no contrato, devendo ser capaz de custear as 
despesas da agência para o exercício da atividade. 
Duas questões, relacionadas este item, precisam ser corrigidas: 



1) É necessário retirar a menção à TFS e definir, no contrato, a taxa que será paga à 
ADASA; É necessário prever este custo nas planilhas de custos do Caderno 2 – 
Econômico e Financeiro, pois não consta. 

 
Referência: 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. 
 
Redação Sugerida: Durante todo o prazo de CONCESSÃO, A CONCESSIONÁRIA deverá 

repassar, mensalmente, até o décimo quinto dia do mês subsequente, a título de remuneração 

pelas atividades de regulação e fiscalização, o valor referente a 1% da receita operacional líquida 

do mês anterior. 

Resposta: Item acatado integralmente. 
 

98 - Sobre: “CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO 

CONTRATANTE” . Isso é um direito do contratante e não um dever. 

Referência: 21.2.1 extinguir a CONCESSÃO nos casos e na forma previstos na legislação e neste 

CONTRATO; 

Redação Sugerida: Sugerimos transferir para a parte dos direitos. 

Resposta: Não se vislumbra nenhum óbice na manutenção da Cláusula. 
 
99 - Sendo o SLU o contratante, ele não tem a competência de revisar os planos porque o 
titular do serviço é o Distrito Federal e não o SLU. Além disso, o contrato não pode delegar 
essa competência para nenhum prestador de serviços, De acordo com a Lei 11.445/2007, 
ao contrário da prestação dos serviços e da regulação, o planejamento é indelegável. O 
planejamento é competência exclusiva do titular dos serviços, nesse caso do Distrito 
Federal. Destaca-se que a revisão dos planos ocorre por meio de ato do governador. 
 
Referência: 21.3 diligenciar o exercício da a competência de planejamento pelo titular dos 
SERVIÇOS e a revisão dos planos elaborados; 
21.3.1 estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos SERVIÇOS, bem como da 
preservação do meio ambiente, no âmbito da CONCESSÃO; 
 
Resposta: O item será revisto.  
 
100 - Retirar a necessidade de prévia comunicação. A AGÊNCIA REGULADORA deve 
exercer seu poder de polícia administrativa de forma irrestrita e sem limitações contratuais. 
Essa subcláusula impõe dificuldade à atividade de regulação e de fiscalização ao dizer que 
a contratada só pode permitir o acesso de fiscais da ADASA às instalações mediante prévia 
comunicação. Nesse ponto, enfatizamos que a ADASA tem a prerrogativa de realizar 
fiscalizações não programadas para apurar denúncias e reclamações, e nesse caso não há 
que se falar em comunicação prévia 
 



Referência: 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; 
 
Redação Sugerida: 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; 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
101 - Dispositivo repetido. 
 

Referência: 22.2.29 publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros 
contábeis de todas as operações em 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; 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
102 - Redação em duplicidade com dispositivo anterior. 
 
Referência: 2.2.41 publicar, na forma da lei, as demonstrações financeiras e manter os registros 
contábeis de todas as operações em conformidade com as normas aplicáveis. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
103 - É necessário incluir cláusula que garanta o Governo do DF o recebimento dos bens 
reversíveis em bom estado de funcionamento e conservação. 
 
Redação Sugerida: Acrescentar subcláusula: (....) Restituir os bens reversíveis em pleno 
funcionamento e conservação. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
104 - Alterar redação para melhor entendimento.  
 
Referência: 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 
 
Redação Sugerida: 22.5 A CONTRATADA poderá exercitar o direito de explorar atividades além 
das contratadas desde que autorizadas pelo PODER CONCEDENTE e com a devida repartição 
de Receitas Extraordinárias. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 



105 - Sobre: “CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA AFERIÇÃO DAS METAS DE 
DESEMPENHO” A cláusula parece estar incompleta, pois, faltam os itens após o sinal de 
dois pontos. 
 
Referência: 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: 
 
Resposta: O item será revisto.  
 
 
106 - Sobre: CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - VERIFICADOR INDEPENDENTE E 
INDICADORES DE DESEMPENHO”. 
A figura do verificador independente não pode servir como um limitador da 
discricionariedade administrativa ou da vinculação do exercício do poder de polícia 
administrativa conferida à ADASA pela Lei. Qualquer apoio que venha a ser utilizado pela 
Agência deve ser realizado, como já é feito, após uma análise de conveniência e 
oportunidade que a ADASA exerce conforme o caso, e não como condição contratual para 
validade de sua atuação.  
 
A ADASA é uma agência madura que conta com quadro de pessoal próprio, treinado e 
qualificado para o exercício de suas competências legais. É patente que a previsão de 
competência da figura do Verificador Independente, como está previsto é termo acessório, 
extremamente oneroso e que possui risco elevado de condicionamento da função 
regulatória e do exercício do poder de polícia da Agência, o que é ilegal. Tomemos como 
exemplo o disposto nas Subcláusulas 24.2 e 24.8. 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 [•] DISPOSIC ̧ÕES PARA CONTRATAC ̧ÃO DE VERIFICADOR 
INDEPENDENTE. 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. Assim, é 
completamente desnecessária a robusta previsão contratual obrigatória de tal figura. A 
ADASA, se necessário, e no exercício de sua autonomia administrativa, pode contratar 
consultorias especializadas com função de apoio às atividades da Agência.  
 
Lembramos que o SLU, atualmente realiza a fiscalização, medição e pagamentos dos 
serviços de operação das suas UTMBs com pessoal próprio plenamente capacitado para 
tais atribuições. Sendo ele, a entidade que será usuária dos serviços da Contratada, poderá 
por meio dos seus técnicos já alocados nessas funções, continuar realizando-as. Pelo o 
exposto, as cláusulas que referenciam a figura do VERIFICADOR INDEPENDENTE devem 
ser revistas de forma a serem extintas ou que seu conteúdo seja adequado de forma a não 
intervir nas competências de regulação ou a servir condicionante para a atuação da 
AGÊNCIA REGULADORA. 
 



O Anexo XI – Diretrizes para contratação do Verificador independente, elenca como 
atribuições do Verificador Independente:  
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; 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.  
 
O anexo diz também que: “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.” Ora, a fiscalização dos serviços públicos de 
saneamento básico, sejam eles delegados por lei ou por contrato, compete à agência 
reguladora. Nota-se claramente, que foram estão sendo imputadas Ao Verificador 
Independente competências que são e devem ser exercidas pela Agência Reguladora, 
conforme dispõe dentre outros os arts. 21, 22 e 23 da Lei nº 11.445/2007. 
 
Referência: 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. 
 
Resposta: Consoante item já acatado, o Verificador Independente servirá de apoio ao Poder 
Concedente. Não se busca, de forma alguma, exercer as mesmas competências que as da 
ADASA, que é a Agência Reguladora.  
Tendo em vista a experiência da ADASA com o papel e a atuação de Verificador(es) 
Independente(s), a revisão passará pela análise de quais atividades, das aqui elencadas, estão 



em consonância com a neutralidade e a independência esperada para otimizar a eficiência do 
sistema de monitoramento e controle de desempenho das UTMs. 
 
107 – Sobre o Item abaixo: 
 
Referência: 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. 
 
Redação Sugerida: 24.5.1 A CONCESSIONÁRIA deverá, mensalmente, elaborar o relatório de 
cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e encaminhá-los à Agência Reguladora, em 
até 5 (cinco) dias contados do início do mês subsequente ao da apuração. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
108 - A AGÊNCIA REGULADORA não deve ser envolvida nos processos de pagamento, 
salvo quando houver eventual divergência entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA. 
 
Referência: 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 
  

Resposta: O item será revisto, para não envolver a ADASA no processo de pagamento da 
contraprestação à Concessionária, ressalvada a hipótese de eventual divergência entre o 
Contratante e a Concessionária. 
 
109 - Essa verificação mensal pode ser realizada pela agência reguladora por meio de 
acesso aos dados dos sistemas da Concessionária. Recomenda-se a inserção de cláusula 
contendo a obrigação da concessionária dar acesso aos sistemas contendo os dados de 
entradas, produtos e rejeitos à agência reguladora e observar a contribuição acima sobre o 
nosso entendimento acerca do Verificador Independente. Rever toda a cláusula. 
 

Referência: 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. 
 
Resposta: O item será revisto, para incluir cláusula contendo a obrigação da Concessionária 
conferir acesso aos seus sistemas contendo os dados de entradas, produtos e rejeitos à ADASA.  
 
110 - Sobre o item abaixo: “24.6” 
Conforme já observado em outras cláusulas, esse prazo é inexequível. Retirar o prazo dado 
à ADASA. A cláusula deve deixar nos termos do que for definido pela ADASA. 
 

 
Referência: 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. 
 



Resposta: Item acatado, para incluir a previsão de que a ADASA irá, através de Resolução própria, 
se manifestar a respeito do prazo para decidir sobre as eventuais divergências em relação ao 
conteúdo dos relatórios.  
 
111 - De acordo Com a Lei Distrital nº 4.285/2008, art. 7º, inciso XIV, compete à Adasa dirimir 
administrativamente, decidindo com força terminativa, nos limites de sua competência, 
conflitos de interesse decorrentes da legislação aplicável ou de contratos ou termos de 
delegação de serviços. Nesse sentido, sugerimos remover a sub-cláusula. 
 

Referência: 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. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
112 - O contrato não prevê a dosimetria para cálculo da incidência dos indicadores de 
desempenho sobre a tarifa. Essa dosimetria só está presente no item 8.3 – Apuração da 
Remuneração, do Anexo VI – Caderno de Encargos. 
 
Referência: 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. 
 
Resposta: O item será revisto, a fim de incluir o cálculo contido no Caderno de Encargos. 
 
113 - É necessário reavaliar todas as cláusulas que possuem disposições referentes 
“inércia da AGÊNCIA REGULADORA”. Entende-se também que eventual descumprimento 
de algum prazo pelo Regulador não pode ter efeito de concordância ou anuência tácita, 
pois, o silêncio administrativo, não pode ser regulado por instrumento contratual, tendo em 
vista a indisponibilidade do interesse público. Ademais, observou-se que os redutores a 
serem considerados no cálculo da tarifa estão sendo tratados no anexo VI caderno de 
encargos. 
 
Referência: 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 
 
Resposta: O Contrato de concessão carece de previsões relacionadas ao prazo para análise da 
documentação. Isto é, caso não seja previsto prazo para avaliação do documento do Verificador 
Independente, poderá ocorrer eventual atraso na remuneração da Concessionária, atraindo a 
hipótese de descumprimento contratual do Poder Concedente.  
Considerando que não houve redação sugerida, a Cláusula será revista, para constar que a 
ADASA irá editar Resolução própria, com a identificação dos prazos que achar conveniente.  
 

114 - Nos termos da Lei, a ação da agência REGULADORA não pode ser condicionada à 
atuação do verificador independente. Observa-se que há forte distorção do papel do 



regulador na minuta de contrato. É necessário observar as competências das entidades de 
regulação na Lei nº 11.445/2007 e na Lei Distrital nº 4.285/2008. 
 

Referência: 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. 
 

Resposta: O item será revisto. 
 
115 -  De acordo com o anexo 6, Caderno de Encargos, item 8.3, o valor da contraprestação 
é variável de acordo com a quantidade de resíduos entregues pelo contratante, conforme 
segue: “ 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 toneladas) e a Tarifa Base (TB) de tratamento contratada (em R$/tonelada):(...)” Sendo 
assim, na cláusula deve constar fórmula onde o valor da contraprestação seja o equivalente 
a multiplicação da tarifa base pela quantidade em toneladas de resíduos. Além disso 
recomendamos substituir “receitas ordinárias e extraordina ́rias” por outras receitas 
operacionais. 
 

Referência: 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 contrato. 
 
Resposta: O item foi acatado integralmente. 
 
116 - A primeira contraprestação não poderá ser paga após 30 dias da assinatura do 
contrato, em virtude do início da prestação dos serviços, prevista para ocorrer em 18 meses 
após a assinatura da Ordem de Serviço, com o início de operação da unidade do Gama, 
conforme destacado na página 141 do Caderno 1. 
Com essa previsão, é importante observar o disposto no item 25.8, que trata do atraso do 
contratante no pagamento da contraprestação, que poderá ensejar cobrança indevida de 
multa e juros. O pagamento da contraprestação somente pode ocorrer com o início da 
prestação dos serviços de tratamento de resíduos nos padrões contratados, conforme 
dispõe o art. 7º da Lei nº 11.079/2004. A tarifa básica para fins de cálculo da contraprestação 
está baseada na quantidade de resíduos processada, dessa forma, só haverá 
processamento com o início das operações. Cabe lembrar também que a concessionária 
deverá demolir as instalações hoje existentes, dar destinação adequada para os resíduos 
resultantes da demolição, fazer os estudos de impacto ambiental, adquirir as respectivas 
licenças, construir as instalações, realizar os testes pré-operacionais, para somente após 
tudo isso, começar a prestar o serviço contratado. 
 
Referência: 25.2 A primeira CONTRAPRESTAC ̧ÃO 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. 
 



Resposta: O item foi acatado e cláusula será revista, para incluir o pagamento após o início da 
prestação dos serviços, conforme destacado na página 141 do Caderno 1. 
 
117 - O GDF possui procedimento próprio para pagamento de suas despesas. Sendo assim, 
da subcláusula deve dispor que o pagamento observará os procedimentos de pagamento 
definidos pelo GDF, respeitada a Lei Federal nº 4.320/1964. 
 
Referência: 25.5 Para a viabilização do disposto na subcla ́usula anterior, o CONTRATANTE 
compromete-se a, previamente a ̀ celebração do CONTRATO, como condição de sua validade, 
celebrar com o BANCO, com a interveniência e anuência da CONTRATADA, instrumento por meio 
do qual: 
 
Resposta: O item foi acatado.  
 

118 - Sugerimos a exclusão dessa cláusula, por não estar adequada às normas legais do 
GDF para o pagamento de suas contratadas, as quais estabelecem procedimentos 
privativos da administração pública, tais como: empenho, liquidação e pagamento da 
despesa. 
 
Referência: 25.5.1 autorizara ́ o BANCO a realizar a transferência automática de valores da 
CONTA DO CONTRATANTE a ̀ CONTA DA CONTRATADA; 
 
Resposta: O item foi acatado.  
 

119 - O banco será o responsável pelo reconhecimento das notas fiscais como 
instrumentos adequados e suficientes para a transferência automática??? Esse Item está 
em desacordo com o disposto no Decreto nº 32.598/2010. Os executores do contrato não 
atestarão as faturas? 
 

Referência: 25.5.2 obterá́ 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 a ̀ CONTA DA 
CONTRATADA, com vistas ao pagamento da CONTRAPRESTAC ̧ÃO; 
 

Resposta: O item será revisto. 
 
120 - Em obediência ao disposto no Decreto nº 32.598/2010, o pagamento se dará com a 
autorização do ordenador de despesas. O contratante não possui saldo em conta corrente. 
 

Referência: 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 CONTRAPRESTAC ̧ÃO. 
 
Resposta: O item será revisto. 
 
121 - Esta cláusula está em contradição a subcláusula 22.5, onde está previsto que é 
necessária a autorização do concedente para aferição de receitas extraordinárias por parte 
da Contratada: “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.” Sobre esse item ainda, o documento prevê que a 



doação do composto será de competência do GDF. Dessa forma, o ônus da doação é do 
GDF, mas se for vendido, parte da receita fica para a concessionária. Mesmo considerando 
que as receitas extraordinárias serão compartilhadas, ainda assim, o GDF perde nesta 
relação. 
 

Referência: 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; 
 

Resposta: A intenção com as receitas acessória é de conferir incentivos para o privado, de forma 
a se tornar uma relação de ganha-ganha. Entende-se que o GDF não perderá numa relação em 
que, atualmente, não há a exploração da atividade e tampouco existe lucro para com a atividade. 
A concessionária exercerá o papel e dividirá os ganhos com o GDF, trazendo renda proveniente 
da exploração de receitas acessórias ao GDF. 
 

122 - Sobre esse ponto temos a considerar que o SLU recebe resíduos dos grandes 
geradores no Aterro, ao preço estabelecido pela ADASA. Para o caso de a concessionária 
passar a receber esses resíduos, os grandes geradores pagarão pelo tratamento à 
concessionária, mas o GDF ainda terá que arcar com as despesas adicionais de 
aterramento do rejeito, que antes era do próprio gerador. Além de reduzir a receita do SLU, 
esta provisão aumentará a despesa e transferirá ao poder público o ônus do transporte e 
aterramento dos rejeitos privados. Sugere-se que, pelo mínimo, o transporte e aterramento 
dos rejeitos provenientes de grandes geradores seja custeada pela concessionária, que 
deverá cobrar dos geradores. 
 
Referência: 25.9.3 os valores de tratamento dos resíduos de grandes geradores, nos termos da 
Lei Distrital nº 5.610/2016; 
 
Resposta: Será analisada a sugestão em conjunto com o processo do PMI02/2020 que trata da 
gestão do aterro sanitário de Brasília.    
 
 
123 - Sobre o item “25.9.4”: Já está incluído na subcláusula anterior, que trata dos resíduos 
de grandes geradores, sejam eles públicos ou privados. 
 
Referência: 25.9.4 os valores de serviços de tratamento de resíduos de terceiros públicos ou 
privados; 
 
Resposta: Idem anterior.  
 
 

124 - Acrescentar a receita com a venda de combustível derivado de resíduos sólidos 
urbanos. 
 

Referência: 25.9.5 comercialização de materiais recicláveis entregues à CONCESSIONÁRIA por 
COOPERATIVA DE CATADORES parceiras. 
 
Resposta: Item acatado integralmente.  



 
 

125 - Uma vez que as cooperativas entregarão o material já triado para a concessionária 
realizar apenas a comercialização, ou seja, intermediar a venda desse material, sugerimos 
que a SEPE reveja esse percentual a ser repassado à Contratada. Além dissso, não está 
claro se a concessionária intermediará a venda de recicláveis oriundos de cooperativas 
parceiras, mediante comissão de 15%. Não seria este percentual a ser negociado entre a 
concessionária e a cooperativa? 
 

Referência: 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. 
 

Resposta: Este aspecto do modelo econômico será completamente alterado uma vez que no novo 
modelo o concessionário entregará todo o material não orgânico às cooperativas, deixando de 
existir a comercialização de recicláveis por parte do concessionário.  
 
126 - Qual é o conceito de ganho econômico? Necessário definir. Trata do 
compartilhamento, com o Contratante, dos ganhos econômicos provenientes das Receitas 
Extraordinárias – 65% para a contratada e 35% para o contratante. Este item está em 
desacordo com o Edital: 
 
- Item 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. ” - Item 36.6.2: “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.” 
 
Referência: 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 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. 
 
Resposta: O item será revisto. 
 
127 - Verificar correção de referência à subcláusula 25.8. 
 

Referência: 25.24 Para os fins da reposição a que se refere subcla ́usula 25.8 acima, o BANCO 
notificará o fato ao FUNDO GARANTIDOR. 



25.25 A CONTRATADA não estará ́ obrigada a iniciar a prestação dos SERVIC ̧OS 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. 
 
Resposta: O item foi integralmente acatado, para corrigir a menção à Subcláusula.  
  
128 - Não há que se falar em reajuste da contraprestação e sim da tarifa. A contraprestação 
é o resultado da tarifa multiplicada pela quantidade de resíduo tratado, em toneladas. De 
acordo com o anexo 6, Caderno de Encargos, item 8.3, o valor da contraprestação é variável 
de acordo com a quantidade de resíduos entregues pelo contratante, conforme segue: “ 
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 toneladas) 
e a Tarifa Base (TB) de tratamento contratada (em R$/tonelada):(...)” Sendo assim, o reajuste 
deverá ocorrer sobre o valor da tarifa base, e não da contraprestação, a qual será o 
resultado da multiplicação da tarifa base versus a quantidade de resíduos entregues pelo 
poder público. Ressaltamos também que a incidência dos indicadores também deverá 
ocorrer sobre a tarifa base. Também não está claro de que forma o Fator de Avaliação de 
cada Ecoparque incidirá sobre a contraprestação: se calculado para cada unidade ou no 
todo, considerando que há variações de quantidade e qualidade do resíduo a ser recebido 
em cada Unidade. Não está claro se a quantidade de resíduos a ser tratada foi obtida por 
meio da análise da quantidade gerada em cada lote, já que o Caderno 1 apresenta 
quantidades iguais para cada Ecoparque e a tabela de receitas apresenta diferentes valores 
para cada uma das unidades. 
 

Referência: 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. 
 

Redação Sugerida: 26.1 O valor da tarifa base (R$/ton) 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. 
 

Resposta: O item foi integralmente acatado. 
 
129 - Como já dito em contribuição acima, o pagamento da contraprestação só poderá 
ocorrer com o início da prestação dos serviços. Tanto é que ela se dá pela multiplicação da 
tarifa base pela quantidade de resíduos processados. É necessário incluir a fórmula e os 
indicadores utilizados, os quais não foram acrescentados a essa subcláusula. Devido a 
importância do dispositivo, as fórmulas propostas devem também serem submetidas à 
consulta pública para o recebimento de contribuições. De acordo com o anexo 6, Caderno 
de Encargos, item 8.3, o valor da contraprestação é variável de acordo com a quantidade 
de resíduos entregues pelo contratante, conforme segue: 
“ 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 toneladas) 



e a Tarifa Base (TB) de tratamento contratada (em R$/tonelada) :(...)” Sendo assim, o que 
será determinado anualmente será o valor da tarifa básica e não da contraprestação. É 
necessário ajustar a redação desta e demais cláusulas que possuem o mesmo equívoco. 
Sendo assim, o reajuste deverá ocorrer sobre o valor da tarifa base, e não da 
contraprestação, a qual será o resultado da multiplicação da tarifa base versus a quantidade 
de resíduos entregues pelo poder público. Ressaltamos também que a incidência dos 
indicadores também deverá ocorrer sobre a tarifa base. De acordo com o item 8.3 – 
Apuração da Remuneração, do Anexo VI - Caderno de Encargos, a aplicação de Fator de 
Desempenho ocorrerá a partir do 2º ano de operação de cada ECOPARQUE (pág. 374 – 
Caderno 3). Sugere-se padronizar os prazos, considerando que poderá haver desencontro 
dos períodos. Ressaltamos que o Anexo VII constante do Caderno 3 corresponde ao PLANO 
DE NEGÓCIOS Referencial. NÃO HÁ nos documentos disponibilizados Anexo sobre 
SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO E MECANISMOS DE PAGAMENTOS do 
EDITAL. Nesse sentido, devido a importância do sistema de mensuração de desempenho 
previsto nesta e em outras cláusulas da minuta de contrato, entendemos que a submissão 
desse documento ao processo de consulta e audiência pública é imprescindível. Sendo um 
contrato de performance, o conhecimento e a discussão desse caderno é de suma 
importância. 
 

Referência: 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 
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: 
 
Resposta: Consoante já abordado, o caderno de encargos contém todas as diretrizes para análise 
do sistema de mensuração de desempenho e mecanismos de pagamentos. Então, a ausência do 
Anexo VII não acarreta no prejuízo mencionado pela ADASA. Todavia, a cláusula será revista. 
 

130 - Esta cláusula transfere, desproporcionalmente, para o GDF o risco do baixo 
desempenho na prestação do serviço, que deveria ser todo da concessionária. A contratada 
poderá se dar ao luxo de apresentar um desempenho pífio e, ainda assim, receber 90% da 
contraprestação. Entendemos que o percentual de redução deve estar vinculado ao 
desempenho da concessionária. A redução limite de 10% não é suficiente para estimular a 
concessionária a empreender esforços para atender os padrões de qualidade dos serviços, 
visto que a perda de apenas 10% da receita pode fazer que a empresa continue operando 
com lucro, dando algum retorno aos sócios. Ou seja, pode criar um ambiente onde não 
fazer os investimentos necessários seja benéfico, ainda com a penalização. Sugere-se 
estabelecer taxas de desconto, onde a concessionária possa ter prejuízo contábil e 
financeiro por meio de um desconto maior em razão do seu baixo desempenho. Esse 
desconto deve ser alinhado com a agência reguladora, pois cabe a ele definir o regime e os 
níveis tarifários, nos termos do art. 23, inciso IV da Lei 11.445/2007. De acordo com o anexo 
6, Caderno de Encargos, item 8.3, o valor da contraprestação é variável de acordo com a 
quantidade de resíduos entregues pelo contratante, conforme segue: “ 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 toneladas) e a Tarifa Base (TB) 



de tratamento contratada (em R$/tonelada):(...)” Sendo assim, o que será determinado 
anualmente será o valor da tarifa básica e não da contraprestação. É necessário ajustar a 
redação desta e demais cláusulas que possuem o mesmo equívoco. 
 

Referência: 27.2 O percentual de redução da CONTRAPRESTAÇÃO não poderá ser superior a 
10% (dez por cento). 
 
Resposta: O tema será revisto. 
 
131 – Sobre o item “ 27.3”: Sugerimos nova redação à esta subcláusula considerando as 
contribuições anteriores. Sugerimos também realocar na cláusula anterior, que trata do 
reajuste. 
 
Referência: 27.3 O reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO, com a aplicação dos indicadores de 
desempenho, será homologado pela AGÊNCIA REGULADORA por meio de procedimento 
administrativo único. 
 
Redação Sugerida: O reajuste da TARIFA BÁSICA, com a aplicação dos indicadores de 
desempenho, será definido pela AGÊNCIA REGULADORA por meio de procedimento 
administrativo próprio, nos termos da Lei nº 4285/2008. 
 

Resposta: O item foi acatado integralmente. 
 
132 - Observar a contribuição da cláusula anterior, a qual diz que o reajuste será definido 
pela AGÊNCIA REGULADORA, conforme definido pela Lei Federal nº 11.445/2007: Art. 22. 
São objetivos da regulação: I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e 
a expansão da qualidade dos serviços e para a satisfação dos usuários, com observação 
das normas de referência editadas pela ANA; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) II - 
garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação 
de serviços e nos planos municipais ou de prestação regionalizada de saneamento básico; 
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, 
ressalvada a competência dos órgãos integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da 
Concorrência; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) IV - definir tarifas que assegurem 
tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por 
mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o 
compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. 
Art. 23. A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, editará 
normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) (...) IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como 
os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão; V - medição, faturamento e 
cobrança de serviços; VI - monitoramento dos custos; VII - avaliação da eficiência e eficácia 
dos serviços prestados; VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e 
certificação; IX - subsídios tarifários e não tarifários; X - padrões de atendimento ao público 
e mecanismos de participação e informação; (...) Portanto, sugerimos retirar esta 
subcláusula. 
 

Referência: 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. 



 
Resposta: O item foi acatado integralmente e ocorrerá a exclusão da Cláusula. 
 
133 - Esta cláusula não respeita os prazos legais da ADASA. Sugerimos que a subcláusula 
seja adequada à redação do item 6.2.4.1 da Norma de Referência nº 1/2021 da ANA, o 
reajuste tarifário obedecerá a procedimento estabelecido em ato normativo da ENTIDADE 
REGULADORA, no qual se preveja adequada publicidade e se defina a duração máxima do 
processo de avaliação do reajuste, que deve se encerrar em no máximo trinta dias antes da 
data prevista para a aplicação dos novos valores. 
 
Referência: 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. 
 
Redação Sugerida: O reajuste tarifário obedecerá a procedimento estabelecido em ato normativo 
da ENTIDADE REGULADORA, no qual se preveja adequada publicidade e se defina a duração 
máxima do processo de avaliação do reajuste, que deve se encerrar em no máximo trinta dias 
antes da data prevista para a aplicação dos novos valores. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
134 – Essas cláusulas precisam ser reformuladas, considerando as competências da 
Agência Reguladora sobre regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os 
procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste e revisão, nos termos do art. 23 da Lei 
11.445/2007 e Norma de Referência nº 01/2021 – ANA. Sugerimos remover essas 
subcláusulas. 
 
Referência: 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. 
 

Resposta: Item acatado integralmente. 
 
135 - Sugerimos remover essa subcláusula com base nas mesmas justificativas anteriores.  
 

Referência: 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 efetuar o pagamento das CONTRAPRESTAÇÕES com base na variação apurada. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
136 - Sugerimos remover essa subcláusula com base nas mesmas justificativas anteriores.  
 
Referência: 27.8 A AGÊNCIA REGULADORA somente poderá deixar de homologar os cálculos 
apresentados pela CONTRATADA caso comprove, de forma fundamentada, que: 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
137 - Sugerimos remover essa subcláusula com base nas mesmas justificativas anteriores. 



 
Referência: 27.9 Na hipótese de a AGÊNCIA REGULADORA não concordar, total ou 
parcialmente, com as memórias de cálculo elaboradas pela CONTRATADA, deverá informar às 
PARTES fundamentadamente acerca das razões de sua não concordância. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
138 - Essa subcláusula não atende ao definido pela Lei nº 4285/2008 e pela Lei 11.445/2007, 
quanto a definição dos valores das tarifas e aplicação dos reajustes. Sugerimos remover; 
 

Referência: 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. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
139 - CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA REVISÃO ORDINÁRIA DO CONTRATO.  Se os 
objetivos da Revisão Ordinária forem somente os listados, ela é desnecessária, pelos 
seguintes motivos: •Os pleitos de reequilíbrio, por natureza, devem ser processados 
quando ocorrer o desequilíbrio e podem ser pedidos a qualquer tempo. Não há motivo para 
aguardar até que se complete o período de 5 anos para a próxima Revisão Ordinária. • Caso 
haja alteração no Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, deverá ser 
realizada uma revisão extraordinária, quando o novo plano por aprovado, pois ele tem força 
de lei e as metas e indicadores deverão ser ajustados de acordo. Outras alterações que se 
façam necessárias extraordinariamente, poderão ser ajustadas em revisão extraordinária. 
 
Referência: 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; 
 
Redação Sugerida: Sugere-se que a previsão de realização de Revisão Ordinária seja retirada 
do Contrato, sendo mantidas as revisões extraordinárias e os reajustes. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
140 - Que Plano Regional de Água é esse? Sugerimos que se faça menção ao Plano Distrital 
de Saneamento Básico. 
 
Referência: 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; 
 

Resposta: O item fará menção ao Plano Distrital de Saneamento Básico.  
 



141 - Sugerimos adequar toda CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA = PROCESSAMENTO DAS 
REVISÕES ORDINÁRIAS, ao disposto na Lei nº 11.445/2007: Art. 22. São objetivos da 
regulação:  
I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação e a expansão da qualidade dos 
serviços e para a satisfação dos usuários, com observação das normas de referência 
editadas pela ANA; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020).  
II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas nos contratos de prestação 
de serviços e nos planos municipais ou de prestação regionalizada de saneamento básico; 
(Redação pela Lei nº 14.026, de 2020). 
III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos 
integrantes do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência; e (Redação pela Lei nº 14.026, 
de 2020).  
IV - Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços 
e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários. Art. 23. 
A entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, editará normas 
relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação dos serviços públicos de 
saneamento básico, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos. (...)  
IV - regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos de sua 
fixação, reajuste e revisão;  
V - medição, faturamento e cobrança de serviços; 
VI - monitoramento dos custos;  
VII - avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 
VIII - plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; IX - subsídios 
tarifários e não tarifários; X - padrões de atendimento ao público e mecanismos de 
participação e informação; (...) 
 
Referência: CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - PROCESSAMENTO DAS REVISÕES 
ORDINÁRIAS. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
142 - Impossível já prever no momento do contrato as datas para as reuniões sobre 
determinado assunto para o tempo de vigência do contrato. Além disso, A entidade 
reguladora deve ter liberdade de escolha para determinar seus prazos internos a fim de 
realizar os procedimentos de reajuste e revisão tarifários. A norma pode definir uma data 
base para conclusão do processo, mas a entidade reguladora definirá seu próprio 
cronograma de trabalho, observando, inclusive o atendimento à legislação quanto 
realização de audiência e consulta pública. 
 
Referência: 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. 
 

Resposta: O item será revisto para conferir, à ADASA, a liberdade de escolha para determinar 
seus prazos internos a fim de realizar os procedimentos de reajuste e revisão tarifários, desde que 
ocorra a Resolução, tal como já abordado em tópicos anteriores.  



A existência de regulação para a matéria, notadamente para os prazos, confere à ADASA, à 
Concessionária e ao Poder concedente a previsibilidade necessária nos contratos com a 
Administração Pública. 
 
143 - CLÁUSULA TRIGÉSIMA - REVISÃO EXTRAORDINÁRIA: Observa-se que a cláusula 
30.1 estabelece que as PARTES poderão pleitear a revisão extraordinária do contrato em 
face da materialização de riscos alocados à outra PARTE, Entretanto, a cláusula 30.3 parece 
abrir, indevidamente, a possibilidade para que qualquer tipo de prejuízo financeiro, 
inclusive os resultantes de seja motivo para revisão extraordinária, com consequente 
aumento da tarifa para o GDF. Considera-se fundamental que fique claro que os pedidos de 
reequilíbrio somente poderão ser feitos em relação a riscos alocados à outra parte, na 
matriz de riscos. Sugere-se a seguinte redação para o item 30.3: 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, de 
acordo com a matriz de riscos, e será processada nos termos estabelecidos adiante. ” É 
necessário reescrever toda a subcláusula 30.1 para tirar a possibilidade de revisão quando 
da iminência de algum risco. A cláusula só deve possibilitar a revisão para os casos que já 
se tenha comprovado os fatos que provocaram desequilíbrio do contrato, de acordo com a 
alocação dos riscos. O poder público não pode ser forçado a pagar por fatos não 
comprovados ou não ocorridos. 
 

Referência: 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. 
 
Resposta: Item acatado.  
 
144 - A fim de compatibilizar a redação desse item com a sucláusula 30.1, sugere-se alterar 
sua redação. 
 
Referência: 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. 
 

Redação Sugerida: 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, de acordo com a matriz de riscos, e será processada nos termos 
estabelecidos adiante. ” 
 
Resposta: Item acatado. 
 
145 - Sugere-se alterar o termo CONTRAPRESTAÇÃO por TARIFA BASE, considerando que 
a tarifa é que será reajustada e o valor da contraprestação se alterará mensalmente, a 
depender da quantidade de resíduos tratados. 
 
Referências: 31.1.8 para adequação do valor da CONTRAPRESTAÇÃO, observado sempre a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; e 
 



Resposta: Item acatado. 
 
146 - Os prazos estabelecidos nesta minuta de contrato são inexequíveis e, vários deles, 
são ilegais por invadirem a competência da AGÊNCIA REGULADORA. Necessário remover 
esta subcláusula. 
 

Referência: 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; 
 

Resposta: Item acatado. 
 

147 - A exemplo da Cláusula 15ª, sugere-se excluir o item 32.5.3: “atraso no cumprimento, 
pelo CONTRATANTE, de suas obrigações pertinentes à desapropriação ou servidão 
administrativa, previstas na Cláusula 14;”. O SLU não tem competência para declarar de 
utilidade pública aqueles imóveis a serem desapropriados. Além disso, é a Cláusula 15ª que 
trata da desapropriação, servidão e limitação administrativa, e não a 14ª; 
 
Referência: 32.5.3 atraso no cumprimento, pelo CONTRATANTE, de suas obrigações pertinentes 
à desapropriação ou servidão administrativa, previstas na Cláusula 14; 
 

Resposta: Item acatado. 
 
148 - Não há fórmula de cálculo do VPL prevista na subcláusula 26.1 e nem em nenhum dos 
3 Cadernos, conforme mencionado no item 32.7; 
 

Referência: 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.; 
 

Resposta: UNIDO: A fórmula de cálculo do Valor Presente Líquido (VPL) considerada na análise 
econômica e financeira é003A 
 
VPL=FCLAno0 + FCLAno1 / (1+Taxa de Desconto)^1+FCLAno2 / (1+ Taxa de 

Desconto)^2+⋯+FCLAnoN / (1+Taxa de Desconto). 
 
Onde: 
VPL: valor presente líquido 
FCL: fluxo de caixa livre anual 
Taxa de desconto: taxa mínima de atratividade, considerada igual ao WACC (custo de capital 
médio ponderado).   
 
No Excel, a fórmula utilizada foi: 
=VPL(Taxa de Desconto;FCLAno1:FCLAno30)+FCLAno0 
 



Informamos que estas fórmulas serão destacadas nos documentos que fizerem menção ao 
referido cálculo. 
 
 

149 - Não há clareza sobre a origem da taxa de 4,60% utilizada na fórmula. Necessário 
esclarecer isso nos estudos e documentos. 
 
Referência: 32.8 A Taxa de Desconto real a ser utilizada nos fluxos de caixa dos 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. 
 

Resposta: Esse item será corrigido na revisão deste Edital. A Taxa de Desconto a ser utilizada 
corresponde ao valor do WACC (custo de capital médio ponderado), cuja metodologia de cálculo 
encontra-se descrita abaixo: 
 
A metodologia de cálculo do custo médio ponderado de capital, WACC em sua sigla em inglês 
(weighted average cost of capital), a ser considerada na revisão do referido Edital (e estudos de 
viabilidade) será alterada para a metodologia sugerida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal 
(TC-DF), conforme sugestão do órgão após análise prévia e manifestação da sugestão de ajuste 
do modelo de cálculo apresentado inclusive em curso ministrado pelo TC_DF sobre o tema. 
Segundo a nova metodologia a ser considerada, o modelo de cálculo do WACC será: 
 



 
 
As premissas consideradas no modelo encontram-se descritas abaixo, e serão atualizadas na data 
de revisão do documento: 
 

 Estrutura de capital (1) (2): considerada participação de capital de terceiros (D) conforme 
dados do SNIS, 2020, de participação média de capital próprio nos contratos de 
saneamento no Brasil; 

 Taxa livre de risco (4): considera a média geométrica das taxas de retorno dos títulos de 
longo prazo do governo americano US T -Bonds (1928-2021); 

 Prêmio de Risco de Mercado (PRB) (7): Considera a média geométrica histórica de 
retorno da bolsa americana (Stocks -T Bonds 30 anos); 

 Prêmio Risco Brasil (Rb) (8): considera fonte IPEA EMBI + Risco Brasil 13/01/2022; 

 Custo do Capital de Terceiros (Kd) (12): considera o Retorno de Mercado (Rm) a média 
entre a Taxa Preferencial Brasileira -TPB (média jun/19 a abr/21) e a taxa média de juros 
das operações de crédito com recursos direcionados a pessoas jurídicas. Financiamento 
com recursos do BNDES (média jun/19 a mai/21). 

 
 
 
 
150 - Esta cláusula é potencialmente danosa ao erário público, pois possibilita que o 
contrato seja reequilibrado a uma taxa de retorno maior que a estimada para o período da 
concessão, aumentando, extraordinariamente, a rentabilidade geral do projeto às custas do 
contratante. A taxa de desconto para reequilíbrio deve ser a rentabilidade estimada, 
oficialmente prevista para o projeto. Essa é a rentabilidade que o parceiro privado espera 
ter com o projeto¹. É importante ressaltar que esta taxa de desconto cria um incentivo para 

Est rutura de Capital

(1) Participação de Capital Próprio (E) 64,2%

(2) Participação de Capital de Terceiro (D) 35,8%

Custo do Capital Próprio (Ke)

(3) Impostos = IR + CSLL (T) 34%

(4) Taxa Livre de Risco (Rf) 2,10%

(5) Beta Desalavancado (βu) 1,08

(6) Beta Alavancado (βl) = βu x (1 + (1-T) x (D/E)) 1,48

(7) Prêmio de Risco de Mercado (PRB) 6,80%

(8) Prêmio Risco Brasil (Rb) 2,85%

(9) Custo do Capital Próprio (Ke) = Rf + (βl *  PRB) + Rb 15,01%

Custo de Capital de Terceiros (Kd)

(12) Custo do Capital de Terceiros (Kd) 8,79%

WACC nominal em dólares

(13) WACC nom USD = E x Ke + D x Kd x (1 - T) 11,72%

WAAC nominal em reais 

(14) Inflação BR 3,50%

(15) Inflação USA 2,00%
(16) Custo de Oportunidade do Capital Próprio (nominal em reais)        

(Ker) = ((1+ Ke) *  (1+inflação BR /  1+inflação USA)) -1 16,71%

(17) WACC nom R$ = E x Ker + D x Kd x (1 - T) 12,80%

WAAC real em reais 

WACC real R$ = [(1+WACCnom)/ (1+Expectativa de inflação)]-1 8,99%



que a contratada solicite reequilíbrios contratuais com o objetivo de melhorar sua 
rentabilidade, e não apenas para corrigir distorções pontuais causadas por riscos que 
devem ser assumidos pelo contratante. ¹Ribeiro, Mauricio and Sande, Felipe, Mitos, 
incompreensões e equívocos sobre o uso da TIR – Taxa Interna de Retorno para equilíbrio 
econômico-financeiro de contratos administrativos: um estudo sobre o estado da análise 
econômica do direito no direito administrativo (Review of Brazilian Legal Literature on the 
Use of Irr in Concessions and Ppp Contracts: Conceptual Mistakes and Misunderstandings) 
(January 23, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3771770 or 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3771770 
 

Referência: 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. 
 

Resposta: A cláusula 32.12 trata de restringir que o mesmo evento ou fato gerador de reequilíbrio 
seja invocado por mais de uma vez para novas revisões de reequilíbrio, procurando de forma 
resguardar o interesse público. Sendo assim, entendemos que esta cláusula da minuta do contrato 
deve permanecer. 

151 - Sugere-se que a ADASA também possa identificar situações de desequilíbro 
econômico-financeiro do contrato. 
 

Referência: 33.1 interessada deverá notificar a outra e a AGÊNCIA REGULADORA de sua 
ocorrência. 
 
Redação Sugerida: Sugere-se complementar com o subitem 33.1.1: “Nos casos em que a 
AGÊNCIA REGULADORA verifique eventos de desequilíbrio, notificará as PARTES e adotará 
ações com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. ” 
 

Resposta: Item acatado integralmente. 
 
152 - Se os objetivos da Revisão Ordinária forem somente os listados no item 28.2, ela é 
desnecessária, pelos seguintes motivos: • Os pleitos de reequilíbrio, por natureza, devem 
ser processados quando ocorrer o desequilíbrio e podem ser pedidos a qualquer tempo. 
Não há motivo para aguardar até que se complete o período de 5 anos para a próxima 
Revisão Ordinária. 
• Caso haja alteração no Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, deverá 
ser realizada uma revisão extraordinária, quando o novo plano por aprovado, pois ele tem 
força de lei e as metas e indicadores deverão ser ajustados de acordo. Outras alterações 
que se façam necessárias extraordinariamente, poderão ser ajustadas em revisão 
extraordinária. 
 
Referência: 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 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3771770


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 e., 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. 
 
Resposta: O item foi acatado integralmente e a Cláusula será editada, para constar com as 
informações contidas na contribuição da ADASA. 
 

153 - Não há, antes dessa subcláusula, nenhuma outra que trate das atribuições desse 
COMITÊ TÉCNICO. Assim como não há a previsão de quem o designará, qual sua 
composição, competência, prazos e outras informações. O Comitê Técnico é também citado 
nos itens 33.7, 33.8 e 33.9 da minuta do Contrato. Sugerimos retirar essa subcláusula e as 
demais que condicionarem qualquer decisão da AGÊNCIA REGULADORA à manifestação 
desse COMITÊ TÉCNICO. De acordo com a o art. 23 da Lei 11.445/2007 e com a Lei Distrital 
4.285/2008, a entidade reguladora dispõe de independência decisória. O controle social é 
realizado principalmente por meio de consulta e audiência pública e atuação dos 
Conselhos: CONSAB e CONLURB. 
 

Referência: 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. 
 

Resposta: Item acatado integralmente. 
 

154 - A AGÊNCIA REGULADORA tem a competência de aplicar as penalidades de 
advertência e multa decorrente das infrações das normas legais, regulamentares (incluindo 
as normas de regulação) e contratuais. Lei nº 4.285/2008 Art. 7º (...) XIX – apurar infrações a 
normas legais e a contratos e termos de concessão, permissão, autorização, licença, entre 
outros, e aplicar as respectivas penalidades aos prestadores de serviços públicos e a 
usuários ou consumidores, na forma das normas legais, contratos, atos e termos, bem 
como acompanhar o recolhimento das multas; XX – disciplinar de forma complementar os 
procedimentos relativos à imputação de sanções e penalidades que objetivem dar eficácia 
à fiscalização dos serviços, inclusive determinando a inscrição das multas não pagas e 
legalmente atribuídas no rol da dívida ativa própria da Agência; As penalidades que 
implicam na extinção do contrato são competências do contratante, em atendimento à 
recomendação da Agência Reguladora: 
Lei nº 4.285/2008 Art. 7º (...) XXI – intervir na forma da lei ou recomendar à autoridade 
competente que proceda à intervenção nos serviços públicos delegados; XXII – recomendar 
à autoridade competente a extinção ou rescisão dos contratos de concessão e permissão 
e revogar atos e termos administrativos, quando o interesse público assim o exigir, nos 
casos previstos nesta e demais leis, na forma do contrato quando houver; (...) XXIX – 
assegurar o cumprimento de suas decisões administrativas por parte dos agentes 



prestadores de serviços, usuários e consumidores, inclusive mediante imposição de 
penalidades previstas nas leis, regulamentos, contratos ou atos de outorga; 
 

Referência: 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: 
 

Resposta: O item será alterado. 
 

155 - Ajustar o texto: a caducidade é tratada na Cláusula 39ª. 
 

Referência: 34.1.5 caducidade da CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 35 deste CONTRATO. 
 

Resposta: Item integralmente acatado, a fim de fazer menção à Cláusula 39ª. 
 

156 - Necessário adequar, no que couber, a redação ao estabelecido na Resolução ADASA 
nº 4/2019 ou remeter ao rol de infrações já definidas pela ADASA nessa Resolução; 
Além disso, sendo a ADASA a responsável por aplicar as penalidades, é necessário deixar 
acrescentar ao contrato que deverá ser observado o procedimento administrativo já 
estabelecido pela ADASA. 
 

Referência: 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: 
 
Resposta: Item acatado, para efetuar a revisão no instrumento. 
 

157 - Necessário adequar a redação ao estabelecido na Resolução ADASA nº 4/2019, 
estabelecendo os mesmos padrões de infrações e gradações de penalidades. Sugerimos 
que o percentual das multas seja em relação à receita anual para reduzir o risco moral da 
concessionária preferir cometer as infrações. 
 
Referência: 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: 
 

Resposta: Item acatado, para efetuar a revisão no instrumento. 
 

158 - A minuta de contrato propõe limites de valores para ser aplicadas quando da 
ocorrência de irregularidades, conforme segue: “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:” Em relação aos tipos sancionatórios e ao 
quantum das multas faz-se necessária uma análise mais pormenorizada das atividades que 
serão de fato delegadas ao parceiro privado e o fundamento ou critério claro para 
estabelecer a gravidade das infrações. A partir destas atividades é que se extrairá os tipos 
administrativos que, quando verificados, importará na aplicação de sanções graduadas de 
acordo com o potencial que a conduta possui para gerar prejuízos ao interesse público.  
 
“Neste quesito o melhor caminho é estabelecer os critérios gerais e os limites máximos das 
sanções e deixar para que a regulação se responsabilize por pormenorizar as condutas 



típicas, o montante da sanção pecuniária e o procedimento que garantirá à contratada o 
exercício da ampla defesa e do contraditório, a exemplo do que dispõe a Resolução nº 
04/2019 da ADASA. “ 
 
 
Dito isso, à título de exemplo deve ser considerada sanção gravíssima condutas que dizem 
respeito à falta de lealdade contratual e ao impedimento do exercício da atividade de polícia 
administrativa por parte do agente regulador, ao revés de uma sanção estabelecida como 
sendo advertência. Veja as condutas tidas como leves e sujeitas a penalidade de 
advertência: 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.” 
Parte das condutas acima podem ser condutas gravíssimas, com elevado potencial de dano 
ao interesse público. Deste modo é necessário que o rol de penalidade deve ser 
integralmente revisto. Também faz-se necessária a revisão dos limites de aplicação de 
multa pecuniária, pois, entendemos que os limites previstos na minuta de contrato 
subcláusula 34.4() não são adequados para inibir eventuais condutas impróprias por parte 
da concessionária. Esses valores também impactam na possibilidade da aplicação da 
subcláusula 34.6, in verbis: “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.” Quanto a esse ponto, entendemos que se os valores das multas não forem 
majorados, será praticamente impossível alcançar esse percentual da receita anual do 
exercício anterior, pois, seria necessário aplicar dezenas ou mais de uma centena de multas 
em um mesmo exercício. Exemplo: Considerando a aplicação do percentual máximo 
admitido para multa, equivalente a 1% do valor da contraprestação, seriam necessárias a 
aplicação de no mínimo 60 multas neste percentual para se alcançar 5% da receita obtida 
com a contraprestação, o que ainda seria muito menor do que 5% do faturamento do 
exercício, por este incluir outras receitas. Considerando a aplicação do percentual mínimo 
admitido para multa, equivalente a 0,05% do valor da contraprestação mensal, seriam 
necessárias a aplicação de no mínimo 1200 multas no ano neste percentual para se alcançar 
5% da receita obtida com a contraprestação. 
 

Referência: 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; 
 

Resposta: O item será alterado, para constar a elucidação contida, bem como a Resolução nº 
04/2019 da ADASA. 
 

 
159 - Ajustar o texto: a cláusula que trata da integralização do capital social é a 10ª. Essa 
subcláusula não pode ter como referência o valor da contraprestação do mês porque o 
correto é que o contratante só efetue o pagamento de contraprestação após o início da 
prestação dos serviços de tratamento de resíduos nas unidades que serão construídas. 



Nesse caso, a integralização de capital deve ocorrer muito antes do início da prestação dos 
serviços para viabilizar a construção das UTMBs. Faz-se necessário a revisão do limite de 
aplicação dessa multa pecuniária, pois, entendemos que o limite previsto na minuta não é 
adequado para inibir eventuais condutas impróprias por parte da concessionária no tocante 
à integralização do capital estabelecido para o investimento. 
 
Referência: 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; 
 
Redação Sugerida: Sugerimos que o percentual de 0,05% incida sobre o capital com 
integralização em atraso. 
 
Resposta: Item acatado integralmente.  
 
160 - A incidência de descontos sobre a tarifa base e por consequência, na contraprestação 
em razão da aplicação dos indicadores, não configura penalidade para o concessionário, 
pois ela integra a política tarifária. Nesse sentido, não há como se falar em dupla 
penalização e usar esse argumento para deixar de aplicar as penalidades cabíveis quando 
da não prestação de um serviço adequado. Não existe o Anexo VII do Edital – Sistema de 
Mensuração de Desempenho e Mecanismos de Pagamentos. 
 
Referência: 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. 
 

Resposta: O item será revisto para não configurar dupla penalização. 
 
161 - Se os valores das multas não forem majorados será impossível alcançar esse 
percentual da receita anual do exercício anterior, pois, seria necessário aplicar dezenas ou 
centenas de multas em um mesmo exercício, fazendo com que surja uma situação na qual 
a concessionária nunca chegará a ser penalizada pela decretação de caducidade por este 
motivo. Tomemos como exemplo a aplicação de multa no maior percentual proposto pela 
SEPE: Se forem aplicadas e 60 multas de 1% do valor da contraprestação mensal, teríamos 
5% da receita anual obtida com a contraprestação, o que ainda sim é muito inferior ao 
faturamento do exercício, que inclui outras receitas. No caso da aplicação de multas de 
0,05% do valor da contraprestação mensal, para se chegar a 5% da receita anual de 
contraprestação seria necessário aplicar 1200 multas. Outro ponto a ser observado é que 
não há clareza sobre a competência para decretar a caducidade da concessão: 
 
 

Item 34.1: Agência Reguladora  
Item 34.6: Contratante  
Item 39.8: Chefe do Poder Executivo 
 
Referência: 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. 
 

Resposta: O item será revisto. 
 
162- Não cabe ao contratante a notificação. Todas as ações referentes à fiscalização e 
possível aplicação de penalidade, cabe à agência reguladora. 
 
Referência: 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 
 

Resposta: Em determinado item a ADASA mencionou que não executa a fiscalização. Dessa 
forma, entende-se que, caso modificada a Cláusula, o Instrumento Contratual ocorreria em latente 
contradição. No tocante aos demais pontos, quais sejam, a aplicação de penalidade e notificação, 
o item será revisto. 
 
163 - Essa é uma atribuição da agência reguladora; 
 
Referência: 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. 
 

Resposta: Item acatado integralmente. 
 

164 - O processo administrativo para aplicação de penalidades deve ser a cargo da agência 
reguladora. 
 

Referências: 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 
CONTRATADA, enquanto não houver a decisão final sobre a procedência da autuação. 
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. 
 

Resposta: Item acatado integralmente. 
 
165 - Necessário adequar a redação considerando as contribuições anteriores quanto às 
competências da agência reguladora. 
 

Referência: 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. 
 
Resposta: Item acatado. 
 



166 - As subcláusulas que definem os valores das multas estabelecem percentuais fixos e 
não intervalos de valores para que a autoridade possa considerar as atenuantes ou 
agravantes da infração. Sugerimos remover esta subcláusula e deixar para norma de 
regulação. 
 

Referência: 34.23 Para o estabelecimento da penalidade a ser aplicada e da sua dosimetria, 
devem ser consideradas as seguintes circunstâncias: 
 
Resposta: Item acatado integralmente, a fim de constar que a ADASA elaborará norma de 
regulação atinente ao tema. 
 
167 - Em desacordo com o art. 58 da Lei 11.445/2007: Art. 58 (...) § 5o No caso do § 4o deste 
artigo, o pagamento de eventual indenização será realizado, mediante garantia real, por 
meio de 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de 
investimentos e de outras indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados 
com capital próprio do concessionário ou de seu controlador, ou originários de operações 
de financiamento, ou obtidos mediante emissão de ações, debêntures e outros títulos 
mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do exercício financeiro em que 
ocorrer a reversão; 
 
Referência: 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 nesta cláusula poderão ser dirimidos 
por meio do mecanismo de solução de controvérsias previsto na Cláusula 47. 
38.1A 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: 
 
Resposta: Item acatado, a fim de abordar integralmente o art. 58 da Lei 11.445/2007.  
 

168 - Item 38.2.1: Sugere-se esclarecer como serão tratados os financiamentos contraídos 
pela contratada, pois não parece haver justificativa para o montante da indenização 
englobar valores de financiamento vencidos e vincendos. 
 
Referência: 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 
 

Resposta: Item acatado, para incluir cláusula que determine o esclarecimento de como serão 
tratados os financiamentos contraídos pela Contratada. 
 
 

169 - Não há justificativa para atualização pelo IPCA, considerando que até a 
desmobilização, a concessionária deverá quitar quaisquer encargos e ônus anteriores à 
data da encampação. Sugere-se a exclusão da atualização pelo IPCA e deixar claro que o 
contratante não se responsabilizará por dívidas anteriores à encampação. 
 

Referência: 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. 
 
Resposta: Item acatado integralmente.  
 

170 - Esclarecer sobre o citado pagamento do valor da outorga, pois não foi mencionado 
nos estudos o pagamento de outorga pelo licitante vencedor. 
 
Referência: 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. 
 
Resposta: Erro material contido no Instrumento. Contribuição integralmente acatada, para retirar 
a previsão contida no item 38.2.4. 
 

171 - Este item está divergente da Cláusula 38ª – Item 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: ” 
 

Referência: 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. 
 
Resposta: O item será revisto. 
 

172 - Os prazos são muito curtos para a administração pública. 
 

Referência: 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. 
 

Resposta: Não há nenhuma contribuição indicando o prazo exequível para análise de laudos e 
eventuais documentações. O prazo será alterado, então, para 30 (trinta) dias úteis, a fim de 
conferir o tempo necessário à Administração Pública. 



 

173 - Esclarecer o significado do termo “IDG” e quais parâmetros deverão ser atingidos, 
considerando que não há menção em nenhum outro item dos 3 cadernos. 
 
Referência: 39.2.2 transferência da CONCESSÃO, sem prévia autorização do CONTRATANTE; 
 

Resposta: O item será revisto. 
 
 

174 - Todos os atos relacionados à fiscalização dos serviços ocorrem dentro de um 
processo administrativo. Sendo o relatório de fiscalização, eventual notificação 
documentos primordiais desse processo que podem ou não evoluir para uma aplicação de 
penalidade. 
 

Referência: 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. 
 
 

Resposta: O item será revisto para constar a previsão de que todos os atos serão realizados dentro 
de um processo administrativo devidamente autuado e relacionado à fiscalização dos serviços.  
 

175 - Atentar para divergência em relação ao estabelecido nos itens 38.2 e 38.3: 38.2 “O 
CONTRATANTE, previamente a ̀ 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:” 
38.3 “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.” Sugere-se que a contratação seja feita 
pelo contratante, para evitar conflito de interesses da empresa de consultoria. 
 

Referência: 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. 
 
Resposta: O item foi acatado, a fim de inserir a previsão de que a contratação será feita pelo 
Contratante, de modo a evitar o conflito de interesses da empresa de consultoria. 
 

176 - É necessário padronizar em todas as cláusulas qual é a parte do contrato que fará o 
levantamento e avaliação dos bens e indenizações. Percebemos que nos documentos 
avaliados, ora é o contratante, ora a Contratada, ora a agência reguladora. Entendemos que 
o melhor é que a Contratada faça o levantamento e que este seja enviado à Agência 
Reguladora para validação. 
 

Referência: 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.  
 



Resposta: O item será revisto. 
 

177 - Esclarecer se não seria por fatos atribuíveis à CONTRATANTE. 
 

Referência: 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. 
42.1 A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONTRATADA tenha a sua falência decretada, 
liquidação judicial ou no caso de extinção da CONTRATADA. 
 

Resposta: O item será revisto. 
 

178 - Deixar claro que o cálculo considerará os saldos não amortizados dos ativos 
 

Referência: 42.2 Neste caso, a indenização devida pela CONTRATANTE será calculada tomando 
como base os investimentos realizados pela CONTRATADA, que não se achem ainda totalmente 
amortizados, no curso do CONTRATO, corrigidos monetariamente pelo IPCA. 
 
Redação Sugerida: 42.2 “Neste caso, a indenização devida pela CONTRATANTE será calculada 
tomando como base o saldo não amortizado dos investimentos realizados pela CONTRATADA, 
no curso do CONTRATO, corrigidos monetariamente pelo IPCA.” 
 

Resposta: O item será revisto. 
 

179 -  Em desacordo com o Item 37.2: “A AGÊNCIA REGULADORA procedera ́, 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”. 
 

Referência: 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. 
 
Resposta: O item será revisto. 
 

180 - Necessário definir adequadamente as atribuições das partes: Esse tipo de notificação 
deve ser encaminhado ao CONTRATANTE, ao PODER CONCEDENTE, à AGÊNCIA 
REGULADORA ... Não está claro em que momento haverá notificação da Contratada à 
ADASA, considerando que não há menção nas Cláusulas 38ª – Da Encampação; 40ª - Da 
Rescisão; 41ª – Da Anulação; 42ª – Da Falência ou Extinção da Contratada; e 43ª – Da 
Rescisão Contratual por Iniciativa da Concessionária. Não há menção da elaboração do 
Termo de Reversão do Sistema pela ADASA em nenhuma das cláusulas acima. Não está 
claro se a vistoria será prévia ao levantamento feito por empresa contratada. Prazo 
inexequível para vistoria prévia e elaboração de Termo de Reversão. 
 

Referência: 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. 
 
Resposta: O item será revisto, a fim de incluir o momento da notificação da Contratada à ADASA, 
bem como a elaboração do Termo de Reversão do Sistema pela ADASA, além da vistoria prévia. 
Em relação ao prazo, a cláusula observará o prazo de 30 (trinta) dias úteis, a partir da vistoria 
efetuada, considerando que não houve contribuição em relação ao tempo necessário para vistoria 
prévia e elaboração do Termo de Reversão.  
 

181 - De acordo com o art 7º da Lei 4285/2008, compete à ADASA dirimir com força 
terminativa essas questões, conforme segue: Art. 7º (...) XIV – dirimir administrativamente, 
decidindo com força terminativa, nos limites de sua competência, conflitos de interesse 
decorrentes da legislação aplicável ou de contratos ou termos de delegação de serviços; 
 

Referência: 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. 
 
Resposta: Item acatado, para ser incluída a inteligência do artigo 7ºda Lei Distrital nº 4.285/2008. 
Todavia, é importante que o instrumento detenha previsão para resolução de outros conflitos, que 
podem, ou não, ser de natureza e conhecimento da ADASA. 
 
182 - Adequar ao disposto no Art. 11-A da Lei nº 11.445/2007: Art. 11-A. Na hipótese de 
prestação dos serviços públicos de saneamento básico por meio de contrato, o prestador 
de serviços poderá, além de realizar licitação e contratação de parceria público-privada, nos 
termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, e desde que haja previsão contratual 
ou autorização expressa do titular dos serviços, subdelegar o objeto contratado, 
observado, para a referida subdelegação, o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
do contrato. 
 
Referência: 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 integral do objeto. 
 
Redação Sugerida: 55.1 Nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.987/1995, será permitida a 
subcontratação de empresas, denominadas simplesmente SUBCONTRATADAS até o limite 
estabelecido no art. 11-A da Lei nº 11.445/2007, para a prestação de parcela do objeto da 
concessão, desde que expressamente autorizada pelo Poder Concedente. 
 
Resposta: Item acatado integralmente. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

4.8 - 4.8 – CENTCOOP, LIXO ZERO BRASIL  E DEPUTADO 

DISTRITAL RODRIGO GERMANO DELMASSO MARTINS  

 
 
Nome do interessado: CENTCOOP juntamente com o Instituto Lixo Zero Brasil, Ofício de 

n°18/2022- REDE CENTCOOP de 05/04/2022) e Rodrigo Germano Delmasso Martins – Deputado 

Distrital - Manifesto 0744809 de 04/04/2022). 

Contribuição: Contribuições foram feitas por e-mail. Em 04/04/2022.  

Referência: DO OBJETO DA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 

1 - A parceria público-privada (PPP) também prevê o desenvolvimento de duas novas 
Instalações de Recuperação de Resíduos (IRRs) e a implementação de um centro de 
visitação e treinamento voltado para a divulgação de informações e educação ambiental, a 
fim de conscientizar a população sobre os temas relacionados ao tratamento de resíduos 
sólidos urbanos. 
 
Resposta: Sim, o projeto Ecoparques foi concebido com um forte viés educacional, de treinamento 
e capacitação. As IRRs inicialmente duas e destinadas a acolher as cooperativas que hoje atuam 
no PSul e na Asa Sul, forma concebidas para receber material da coleta seletiva, entretanto o 
projeto já está sendo alterado para que sejam três galpões de triagem para receber todo o material 
triado nos Ecoparques e operados pelas cooperativas.  
Quanto aos centros de visitação e treinamento serão instalados um em cada Ecoparque com o 
intuito de expor à população as atividades dos Ecoparques e ensinar a separação doméstica de 
resíduos com ênfase na coleta seletiva, além de dar capacitação e treinamento para as 
cooperativas com o objetivo de ampliar as atividades das mesmas e gerar mais valor para os 
produtos reciclados. 
 

Referência: DA CONSULTA PÚBLICA E APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE PPP 

2 - Este projeto da forma como foi concebido, não atua como mais um segmento do 
processo de gerenciamento de resíduos sólidos do Distrito Federal, passando na prática a 
concorrer com ele, mesmo que crie expectativas de resoluções de problemas, a questão 
fundiária dos novos equipamentos públicos de gestão e a vida útil do novo aterro sanitário, 
bem como sua capacidade de suporte. 
O projeto precisa ser tecnicamente melhor apresentado. Diversos pontos devem ser melhor 
trabalhados conjugado com as devidas predições econômica-financeiras-social da 
implantação do modelo proposto, dentre eles: • O Art.8º, do Decreto 10.936/2022, que 
regulamenta a Lei 12.305/2010, CAPÍTULO II dispõe sobre a COLETA SELETIVA”: “Art. 8º A 
coleta seletiva será realizada em conformidade com as determinações dos titulares do 
serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por meio da segregação 
prévia dos referidos resíduos, de acordo com sua constituição ou sua composição. § 1º O 
sistema de coleta seletiva, de acordo com as metas estabelecidas nos planos de resíduos 
sólidos: I - será implantado pelo titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo 



de resíduos sólidos; II - estabelecerá, no mínimo, a separação de resíduos secos e 
orgânicos, de forma segregada dos rejeitos; e III - será progressivamente estendido à 
separação dos resíduos secos em suas parcelas específicas. § 2º Para fins do disposto 
neste artigo, os geradores de resíduos sólidos deverão segregá-los e disponibilizá-los 
adequadamente, na forma estabelecida pelo titular do serviço público de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos”. A análise destes dispositivos legais deixa claro que 
tecnologias que priorizam a não segregação na origem, não estão de acordo com o que 
determina a lei e descumprem o preceito legal. A lei ainda determina que em seu inciso III 
que o processo de separação de resíduos secos deve ser progressivamente estendido em 
suas parcelas secas. Então como implantar um projeto que descumpre o preceito legal já 
na sua concepção? Como realizar tamanha inversão de recursos ao arrepio da lei? 

 
 

Resposta: É importante destacar-se que na gestão pública, diversamente da gestão privada, não 
é possível atender a uma demanda imediatamente uma vez que a sociedade alcançada pela 
gestão pública é infinitamente mais diversa e as restrições são de muitas e distintas naturezas. 
A sociedade evolui segundo seu ritmo particular e não com o desejo dos governantes ou de setores 
específicos. Como exemplo, citamos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, 
a qual até hoje não é integralmente cumprida e assimilada por grande parte da sociedade. 
Quando falamos em coleta seletiva, sabemos que sua implantação é fundamental e obrigatória, 
porém, também sabemos que ela não se constrói imediatamente por decreto, mas sim com a 
evolução da sociedade, que precisa em primeiro lugar perceber a importância da atividade e sentir-
se disposta e obrigada a fazê-la, inclusive a pagar por ela. 
No Distrito Federal, a coleta seletiva foi implantada em duas frações já há alguns anos, entretanto, 
a despeito dos esforços do SLU, ela evoluiu pouco tanto por falta de recursos quanto por falta de 
sensibilização e conhecimento da população. 
De acordo com o PDGIRS, que também foi estabelecido por decreto governamental deveríamos 
ter uma coleta seletiva 5x maior que a atual, a despeito dos esforços de todos, inclusive com 
liberação de verba extra para este fim ao SLU recentemente. 
Assim sendo, muito embora reconheçamos que devemos continuar investindo na coleta seletiva 
e na educação ambiental, fechar os olhos para o que ocorre no momento e esperar até que os 
objetivos sejam atingidos naturalmente significa aumentar o passivo que estamos gerando agora 
e deixar para as gerações futuras um ônus como o do Lixão da Estrutural, que é agora nosso 
dever recuperar. 
Por estes motivos, a gestão pública precisa agir em duas frentes: a gestão para o futuro e a gestão 
para o agora. 
De forma nenhuma os Ecoparques irão atrapalhar a conscientização da população para a 
educação ambiental e seus deveres, pelo contrário. Os programas de educação, conscientização 
e treinamento que serão implantados com os Ecoparques irão aumentar e muito a percepção da 
população para o problema, assim como ocorreu nos países mais avançados na gestão de 
resíduos, aqueles em se investiu mais na instalação e unidades de tratamento são também os que 
mais reciclam e os que têm a população mais engajada.     
 
3 - Importante salientar que o Art. 5º, da Lei 6.651/2020, em seu § 1º, destaca-se que “devem 
ser priorizadas, na implementação da compostagem descentralizada, as iniciativas 
comunitárias e coletivas que visem à compostagem dos resíduos e à utilização do 
composto orgânico na mesma localidade em que os resíduos sejam gerados”. 

 
Resposta: Mais uma vez a resposta anterior vale. Iniciativas individuais são importantes e válidas, 
mas como resolver o problema de 3000 t/dia de resíduos em uma cidade díspar de 3 milhões de 



habitantes. As duas soluções devem conviver, as iniciativas locais e as iniciativas governamentais 
e mais amplas.  
 
4 - Como a implantação dos ECOPARQUES irá se integrar a Política Distrital de Resíduos 
Sólidos, respeitando os contratos vigentes e principalmente garantindo a inserção 
produtiva dos catadores de material reciclável? Não queremos cartas de intenções ou 
promessas vazias, mas sim modelos de documentos, proposições de operação e minutas 
de garantias ou de alterações de contrato, pelo prazo idêntico ao da PPP para garantir que 
a Coleta Seletiva tenha intervenção prioritária e preferencial dos catadores de material 
reciclável. Deverá ser estabelecido que tais procedimentos serão condição prévia para a 
execução do contrato de PPP. 

 
Resposta: De acordo com conversas mantidas com as cooperativas e redes, com a sociedade e 
com a Câmara Legislativa, reconhecemos que aguardar a evolução quantitativa e qualitativa da 
coleta seletiva será um processo longo demais para o grande contingente de trabalhadores de 
reciclagem do DF. Por este motivo já foi proposta pelo GDF e pela UNIDO uma revisão do modelo 
de negócio para os Ecoparques, pelo qual a concessionária fará uma primeira triagem para a 
segregação dos orgânicos e de vidro, que representam risco para as atividades dos catadores, e 
entregará todo o material restante para as cooperativas. 
O concessionário, portanto, terá apenas o material orgânico que será por ele processado, sendo 
todo o material reciclável entregue em galpões a serem construídos para este fim pelo 
concessionário, para a triagem pelas cooperativas. 
Com esta alteração, todo o modelo será revisto e novo equilíbrio econômico será encontrado. 
Do ponto de vista dos catadores, estes terão acesso a cerca de 1200 t/dia de material a ser triado, 
porém já livre de todo o orgânico e do vidro. 
Tal quantidade de material será dividida entre os três Ecoparques e representa aproximadamente 
3x mais material do que as cooperativas recebem hoje. 
O novo modelo em desenvolvimento, considera ainda que ao longo do período de concessão a 
coleta seletiva irá crescer de forma que menos material reciclável irá para os Ecoparques, assim, 
gradativamente, os galpões de triagem passarão a receber menos material da coleta convencional 
e mais da seletiva, o que melhorará ainda as condições de triagem das cooperativas. 
Com esta alteração do projeto, terão ocupação centenas de cooperados a mais do que hoje 
reduzindo assim o contingente de catadores sem material de trabalho.    

 
5 - A proposição como efetivada, à primeira vista, não é um processo que trabalha de forma 
uníssona com o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos executados pelo Serviço de 
Limpeza Urbana, podendo atuar de forma autofágica com outros atores do processo, em 
especial os catadores de material reciclável, que podem, devido a problemas conceituais, 
terem seus insumos de renda, serem destinados a estas unidades de tratamento – 
provocando carestia, e diminuição do volume de resíduos recicláveis reinseridos no 
mercado, o que amplifica em última análise o uso de recursos ambientais. Ao solicitar que 
estas unidades de tratamento sejam instaladas, na mesma poligonal onde já existe projeto 
de implantação de unidades de triagem (com as inversões financeiras feitas pelos 
catadores) para mitigar a deficiência da coleta seletiva, infere-se que a mesma disputará 
com os catadores o material. Tal propensão, afronta as principais diretrizes do PNRS. 

 
Resposta: Vide resposta anterior. Com o novo modelo toda a reciclagem será conduzida pelas 
cooperativas que deverão se organizar e estruturar para tal. 

 



6 - Como pretendem garantir técnica e legalmente que as unidades de tratamento, sejam 
parte da solução e não mais um problema, e como alocá-la como servo dependente do 
sistema de gerenciamento de resíduos sólidos no DF? 
 
Resposta: As unidades de tratamento de acordo com o modelo novo, em desenvolvimento, serão 
unidades de tratamento de matéria orgânica exatamente como as usinas atuais do PSul e da Asa 
Sul, apenas mais modernas e melhor estruturadas. Tal conceito está totalmente alinhado com o 
PDGIRS que propõe a reforma total das duas unidades e a construção de uma terceira. Desta 
forma, não há nenhuma dificuldade de gestão de resíduos, ao contrário, estaremos evitando que 
todo o material orgânico seja enterrado, como preconiza a Lei Distrital 6518/2021 e o material 
reciclado seja aproveitado de acordo com as possibilidades. 
 
7 - Outra questão é demonstrada por experiências internacionais que o material reciclável 
deve chegar limpo para a sua reutilização. O projeto da forma apresentada, pelas suas 
metas apresentadas, de 5,3% a 6,7% de recuperação de materiais, terá baixos índices de 
aproveitamento, conforme está descrito, demonstra um custo elevado e sem possibilidade 
de alcançar os índices de recuperação de diversos modelos e cidades internacionais vem 
obtendo. A exemplo da cidade de Milão que possui 1.400.000 habitantes e recebe 
11.000.000/ano de turistas e conseguiu implantar um modelo de “Cidade Lixo Zero”, que 
geram postos de trabalho na coleta e recuperação de materiais e um ganho inestimável para 
o meio ambiente. E também o modelo que tem inspirado as grandes cidades do mundo, o 
modelo de coleta de resíduos da Cidade de São Francisco nos EUA, que consegue reciclar 
87% dos seus resíduos. 
 
Resposta: O material reciclado limpo é o objetivo da coleta seletiva, entretanto, como apresentado 
anteriormente, num país como o Brasil, até que a sociedade e o poder público possam atingir o 
nível ideal de seletividade e separação, logística e industrialização, nem a coleta seletiva nem a 
reciclagem ideal serão atingidas. Por esta razão, o modelo do negócio foi alterado de forma a 
enviar para a triagem das cooperativas material menos sujo (já com a extração do orgânico e 
menos cortante, com a separação do vidro). A busca por uma coleta seletiva que atinja as metas 
nacionais e as apresentadas pelo PDGIRS é constante, mas deverá seguir por alguns anos ainda. 
É importante lembrar que a Europa demorou cerca de 30 anos para atingir o nível que está agora, 
e no Brasil ainda temos lixões. 

Com relação ao conteúdo de material reciclável nos resíduos sólidos urbanos, os dados do 
PDGIRS apresentam uma relação de aproximadamente 29%. O mesmo PDGIRS aponta para uma 
evolução da coleta seletiva que chegará a 28% em 2037, quando então será atingido o limite de 
material reciclado contido no RSU do DF. 

O PLANARES, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, publicado recentemente através do 
Decreto 11.043, considera que a quantidade de material reciclável seco no RSU Brasileiro é de 
33%, um pouco a mais que em Brasília devido à possibilidade de reciclar materiais que aqui não 
são aproveitáveis, por exemplo, o vidro.  
 



 
Figura 1 – Material de resíduos sólidos urbanos considerado na modelagem dos Ecoparques 

 
Cabe lembrar que o total de material reciclável indicado nas gravimetrias se refere a material 

potencialmente reciclável, não ao possivelmente reciclável. Brasília hoje recicla aproximadamente 
3,5% do total de RSU coletado. Normalmente, os países da União Europeia consideram também 
o tratamento biológico dos seus resíduos como reciclagem. Neste caso, a reciclagem no DF subiria 
para cerca de 9%. 

Com o projeto Ecoparques, a reciclagem de material no DF subirá para cerca de 10% que se 
somada ao tratamento biológico de aproximadamente 45% do total de RSU, levará o DF à invejável 
marca de 54,3%, maior que a média da União Europeia, menor apenas que a marca da Alemanha.     
 

 
Como esclarecimento adicional é importante destacar que certas cidades (e países) 

consideram como reciclagem a exportação de resíduos que é o caso de São Francisco nos 
Estados Unidos da América.  

Realmente consideramos que a cidade de Milão na Itália tem um dos mais sofisticados 
sistemas de gestão de resíduos do mundo, porém, foram necessárias décadas de evolução para 
que fosse atingido este nível e o mesmo foi alcançado através de uma série de medidas que 
incluem o tratamento de orgânicos em plantas de biodigestão anaeróbia produzindo biometano 
(para o transporte) e composto para a agricultura além de recuperação energética, exatamente 
como está sendo planejado para Brasília. 
 
8 - Não foi apresentado os estudos de balanço energético do biogás a ser produzido:  Onde 
estão estes estudos?  Qual a fração orgânica que foi considerada para a produção de 
energia? 



 
Resposta: A matéria orgânica recuperada (MOR) do Resíduo Sólido Urbano possui características 
similares em diversos países. Por outro lado, diferentes tecnologias de metanização possuem 
eficiências distintas. Foram discutidas estimativas de produção de biogás com diversos provedores 
de tecnologias e foram considerados valores conservadores neste item. Será explicitada a base 
de cálculo na revisão do documento. 
 
9 - Como no projeto se garante o balanço energético e sua sustentabilidade econômica, 
considerando a sazonalidade do grau (porcentagem) de umidade do resíduo sólido 
orgânico presente no decorrer de todo o ano? 

 
Resposta: O processo separação de orgânicos tem pouca influência da umidade assim, a 
sazonalidade não é um fator significativo na produção de biogás ou biometano. 
 
10 - Qual o limite superior de porcentagem de umidade no resíduo sólido que permite a 
geração sustentada de energia? 

 
Resposta: Entendemos que existe uma confusão de conceitos quando se trata de geração de 
energia com resíduos (ou rejeitos). A geração de energia através de biogás produzido na 
biodigestão anaeróbia de orgânicos é pouco afetada pela umidade do material, que em muitos 
casos é até benéfica por propiciar a proliferação de bactérias metanogênicas.  

A umidade do material é um fator problemático quando se pretende fazer recuperação 
energética por processos térmicos como incineração, pirólise ou gaseificação. O projeto 
Ecoparques não trata deste tipo de recuperação, apenas da recuperação por processos biológicos 
os quais são pouco sensíveis a variações de umidade.    
 
11 - Qual o percentual mínimo de material com alto poder calorífico (e que coincidentemente 
é o de maior potencial de reciclagem) para que o blend de resíduos sólidos encaminhados 
para a produção de energia precisa ter para que o processo se sustente tecnicamente? 

 
Resposta: Novamente entendemos que há confusão entre conceitos. Não existe no projeto 
Ecoparques nenhuma recuperação energética diretamente ligada ao poder calorífico do material. 
O único material a ser tratado é a fração orgânica e não a fração seca que se destina integralmente 
à reciclagem. Não se está discutindo nenhum processo térmico, apenas biológicos. 
 
12 - Qual a projeção de rejeito a ser produzido neste processo? E seu impacto na vida útil 
do aterro? 
 

Resposta: O projeto Ecoparques consiste em separação de orgânicos que representam cerca 
de 50% do total de RSU da coleta convencional, mais a triagem de material reciclável que pode 
chegar a 10% do total. 

O aproveitamento do material orgânico foi estimado em 90% do total e o da triagem de 
recicláveis em 70%, resultando em uma quantidade de matéria orgânica retirada do fluxo total de 
RSU de 45% e a de recicláveis em 7%. 

O material resultante que será então enviado ao Aterro Sanitário é de 48% do material que 
chega ao Ecoparque. 

A este fluxo deve ainda ser somado o material considerado rejeito de afino do digestato 
orgânico que é resultado da biodigestão e peneirado para a posterior compostagem e conversão 
em adubo que representa cerca de 5% do fluxo total de RSU, resultando em uma quantidade de 
rejeitos total estimada em 53% a ser encaminhada ao Aterro Sanitário. 



Isto significa que aproximadamente metade do material recebido da coleta convencional do 
DF será retido nos Ecoparques. 

Em resumo, com a implantação dos Ecoparques e sua operação com 2400t/dia de resíduos 
da coleta convencional cerca de 1100 t/dia serão tratados como matéria orgânica e se 
transformarão em biogás e adubo orgânico, 1300 t/dia serão enviadas aos galpões de triagem 
onde serão separados cerca de 170 t/dia serão materiais recicláveis e o aterro sanitário receberá 
cerca 1272 t/dia mais a fração de resíduos enviados para lá diretamente. 

Com isto apenas a vida útil do aterro sanitário será duplicada.   
 
13 - Qual o roteiro tecnológico, devidamente apensado com estudos de Análise de Impacto 
Regulatório (conforme determina a Lei de Liberdade Econômica) a ser implantado pelas 
unidades de tratamento para excluir esta fração dos resíduos sólidos orgânicos da coleta 
convencional? E como se daria o aproveitamento econômico desta fração por parte das 
unidades de tratamento? 

 
Resposta: O impacto regulatório do projeto Ecoparques é extremamente benéfico e está 
integramente de acordo com a legislação. Não apenas a legislação federal original como as mais 
recentes como o Plano Nacional de Saneamento, e Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 
requerem que o mínimo possível de material seja encaminhado aos aterros sanitários como 
também a legislação distrital que é ainda mais específica, proibindo a destinação de matéria 
orgânica ao aterro sanitário. 

O aproveitamento da fração orgânica se dá por separação do material através de processos 
mecânicos. Após a separação, o material é encaminhado para reatores de metanização onde 
através de processos biológicos (com a ação de bactérias), a matéria orgânica libera o biogás 
constituído de aproximadamente 60% metano e 40% dióxido de carbono. 

O aproveitamento do biogás pode ser feito por utilização direta e grupos geradores para a 
geração de energia ou através de sua purificação, onde o metano (CH4) é separado e utilizado 
como combustível veicular em substituição ao Diesel e o CO2 é purificado e comercializado para 
a indústria. 

 
Ilustração do processo de um Ecoparque 

 
14 - Quais seriam os impactos econômico-financeiros na sustentabilidade do processo, se 
o mesmo ocorresse de forma paulatina e não integral (e não a implantação de todas as 



unidades no mesmo horizonte temporal), haja vista se tratar de proposição inédita em 
território nacional? 

 
Resposta: A proposição não é inédita, muito menos os processos que a compõem. Já existem 
unidades semelhantes no Paraná operada pela Sanepar além de milhares em todo o mundo. A 
divisão em etapas do projeto foi considerada, e foi descartada uma vez que não se atingindo os 
volumes e a massa principal dos produtos, a criação dos mercados de consumo seria muito mais 
difícil, afetando a viabilidade econômica do projeto. 
 
15 - Qual a experiência internacional que se valeu desta metodologia de tratamento, em 
países com Renda Per Capita assemelhada com o Brasil? Esses resultados podem ser 
auditados? 

 
Resposta: A experiência internacional é vasta como mostra a figura abaixo. Apenas na Europa 
existem mais de 600 unidades. 
 

 
 
Os primeiros Ecoparques surgiram na Espanha a cerca de 30 anos atrás e sofreram várias 

adaptações até atingirem o grau de amadurecimento atual. 
Portugal, que muito se assemelha ao Brasil em termos de resíduos, sendo inclusive 

benchmark para diversos desenvolvimentos, trabalha bastante bem com as unidades de 
tratamento mecânico-biológico e com unidades de aproveitamento energético. 

Países como Croácia, Grécia, Hungria e Polônia possuem renda per capita semelhante 
ao Brasil e também utilizam o processo. Sim, todos os projetos estão amplamente divulgados são 
perfeitamente auditados. 

 



16 - Qual seria o impacto da implantação de uma unidade de tratamento de forma isolada e 
individualizada – tanto na escala econômica como tecnológico? 
 
Resposta: Ver resposta à pergunta 14. 
 
17 - A proposição, indica a incorporação dos catadores de material reciclável como 
funcionários das empresas de tratamento, o que fere o princípio do fortalecimento do 
cooperativismo que é régua da PNRS, qual seria a proposta alternativa para não a 
incorporação dos catadores como trabalhadores, mas sim no fortalecimento de suas 
cooperativas e associações? 
 
Resposta: Como já apresentado em respostas anteriores, devido às contribuições recebidas 
durante o processo de consulta pública e reuniões mantidas com a sociedade civil e cooperativas, 
em particular, o projeto será alterado de forma a considerar todo o material não orgânico sendo 
enviado para galpões de triagem (3) administrados pelas cooperativas de catadores. Naturalmente 
que os Ecoparques abrirão vagas de empregos e darão treinamento a quem quer que tenha 
interesse, inclusive catadores, porém as cooperativas terão todo o material e estrutura para 
trabalhar. 
 
18 - Qual é o valor mobiliário das unidades fundiárias em que serão instaladas o projeto do 
ECOPARQUE? 

 
Resposta: Como o projeto trata de uma concessão de serviço público sem outorga e sim com 
contraprestação do Estado, este item não foi considerado. 
 
19 - Como se dará a transferência dos passivos ambientais destas unidades para o PPP e 
qual a responsabilização solidária do Povo do Distrito Federal, após a assinatura deste 
PPP? 
 
OBS: Veja que o projeto é extenso, e complexo por si só, mas sem esses balizadores, é impossível 
a sociedade civil organizada, representada por este Representante do Poder Legislativo, 
COMEÇAR a estabelecer quaisquer juízos de valores efetivos com relação ao projeto, mesmo 
possuindo o discurso de que, se vingar, tornar-se-á o Distrito Federal, a primeira unidade da 
Federação que cumprirá o arcabouço da Política Nacional de Resíduos Sólidos, limitando o 
aterramento a menor fração possível. Tal projeto precisa ser tecnicamente melhor apresentado. 
Diversos pontos devem ser melhor trabalhados se conjugados com as devidas predições 
econômico-financeiras-social da implantação do modelo proposto. 
 
Resposta: O SLU, atual detentor das unidades, ainda tem obrigações em termos de adequação 
ambiental, entretanto, após a assinatura do contrato de concessão, as obrigações serão 
integralmente respondidas pelo concessionário privado, não havendo qualquer responsabilização 
solidária do Povo do Distrito Federal. Cabe ao concessionário obter as licenças para operação das 
unidades, onde o mesmo responderá integralmente por qualquer intercorrência durante o contrato. 
 
20 - 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. O valor total 



estimado 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), que corresponde 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. De acordo com 
o edital formulado, do valor total destinado à Parceria Público Privada, mais de 50% 
(cinquenta por cento) é proveniente de recursos repassados pelo GDF. Entretanto, diversos 
pontos devem ser observados sob pena de inviabilização dos serviços a serem prestados: 
 
Valor estimado de contratação e total de receita: O valor anual é de R$ 230,6 milhões e o 
custo anual até junho de 2021 de todo o serviço de limpeza urbana foi estimado em R$ 27,1 
milhões ao mês (R$ 325,2 milhões ao ano), conforme item 23.4 do edital: 
 

 
 
Referência: DA ANÁLISE DO EDITAL ELABORADO 

 
Resposta: Não ficou clara qual a sugestão ou a solicitação de esclarecimento. 
 
 
21 - Uma PPI com receita proveniente do estado superior a 50%. Os catadores, primeiros 
agentes ambientais por excelência, com sua luta de décadas conquistaram um sistema que 
permite realizar parte da coleta seletiva de Brasília e estrutura de diversos Centros de 
Triagem para a separação de materiais, e gerar renda para milhares de famílias. Atualmente 
as coletadas seletivas operadas pelas cooperativas de catadores, conforme Relatório SLU 
de 2021, conseguem um aproveitamento de materiais da ordem de 87%. 
A atual PPI apresenta um modelo mecânico de separação de recicláveis provocando 
concentração de renda para apenas um empresário. O Estado não pode privilegiar este 
modelo, um modelo mecânico que propõe a recuperação de materiais recicláveis da ordem 
de 5,3% a 6,7%. 
Vejamos a receita total do projeto que se encontra no ANEXO IV – TERMO DE REFERÊNCIA, 
pg. 268, item IV: 

 

 
 
 



Estamos diante de um desperdício de dinheiro público em época de escassez e altos níveis 
de desemprego. Não se pode permitir este gasto público que leva como consequência, a 
redução da renda de sobrevivência para milhares de famílias. 

 
Resposta: Na revisão que está sendo realizada, os materiais recicláveis serão integralmente 
enviados às cooperativas. 
 
22 - Aumento da tarifa a ser paga pelo contribuinte, e proposta de modelo que não reduz os 
valores dos contratos atualmente pagos pelas concessionárias: O edital estabelece que a 
concessionária poderá ser remunerada por meio de contraprestação paga pelo poder 
concedente, que arrecada a TLP, e receitas acessórias a serem definidas na minuta do 
contrato de concessão. 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.  

 
 
Vejamos: Pg. 68: 

 
(...) Pg. 70: 
 

 
 



 
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. Tal situação irá gerar 
aumentos dos custos da limpeza pública, não traz avanços na implantação da coleta 
seletiva, não aumenta e talvez retira a inclusão dos catadores de materiais recicláveis, o 
que vai contra as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010. 

 
Resposta: Os atuais serviços não são sustentados através da cobrança da TLP. É necessário que 
ocorra a adequada cobrança, a fim de atingir a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços 
de manejo de resíduos sólidos urbanos, em consonância com a Norma de Referência nº 01 da 
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA. A cobrança atual não garantirá a 
escorreita gestão dos resíduos sólidos urbanos, além de não representar avanços no setor.  

Além disso, informa-se que o projeto está em fiel observância aos preceitos da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, atendendo aos princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes 
relativas à gestão integrada ao gerenciamento de RSU.   
 
23 - Indicadores de Desempenho e Metas de Atendimento: No item 24.4 o edital dispõe que 
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. Porém, o modelo Ecoparque não está descrito no 
Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Distrito Federal (PDGIRS), 
disponível em: < https://www.slu.df.gov.br/wpcontent/uploads/2018/03/pdgirs.pdf >. Os 
Ecoparques não trazem qualquer tipo de avanço na coleta seletiva e muitos menos na 
inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis, contrariando as legislações 
vigentes - Lei Federal n.º 12.305/2010 e Lei Distrital Distrital n.º 5.418/2014, que determinam 
a inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis. É preciso considerar que o modelo ecoparques não está descrito no Plano 
Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Distrito Federal (PDGIRS), o que 
inviabiliza a realização deste projeto.  

 
Resposta: Acreditamos haver má interpretação do PDGIRS, uma vez que os Ecoparques (UTMBs) 
estão perfeitamente de acordo com o mesmo, considerando a reforma total das unidades da Asa 
Sul e Psul, além da instalação de uma terceira unidade, conforme capítulo 6.1.4.2 Metas para 
resíduos domiciliares, tabela 4, página 83 do PDGIRS: 
 

 
 
 
24 - Forma de pagamento ao concessionário: Consta na minuta de contrato que a 
contraprestação pelos serviços será efetuada 30 dias após a assinatura do contrato: 

 



 
 

Mas como a previsão da ordem de início das operações é de 15 meses da assinatura do 
contrato, o que efetivamente será pago em 30 dias, serão as parcelas que projetam 9,75 
milhões mensais, (117 milhões referentes a participação do GDF por ano) que também estão 
definidas com pagamentos a cada 30 dias? Como serão pagas se não há contraprestação 
de serviços? O GDF será o financiador do projeto que se pública e anuncia como sendo 
privado? 

 
Resposta: Assiste razão ao questionamento quando aborda o pagamento da primeira 
contraprestação, eis que ela não poderá ser paga após os 30 (trinta) dias da assinatura do 
contrato, em virtude do início da prestação dos serviços, que está prevista para ocorrer em 18 
(dezoito) meses, após a assinatura da Ordem de Serviço, consoante o destaque existente na 
página 141 do Caderno 1.  

O pagamento da contraprestação somente pode ocorrer com o início da prestação dos 
serviços de tratamento de resíduos nos padrões contratados, conforme dispõe o art. 7º da Lei nº 
11.079/2004. A tarifa básica para fins de cálculo da contraprestação está baseada na quantidade 
de resíduos processada, entre outras atividades, e, dessa forma, só haverá processamento com 
o início das operações. 

Assim, o item será revisto, para incluir o pagamento após o início da prestação de fato dos 
serviços.  
 
25 - Conforme ainda Cláusula 25.1, a remuneração da CONTRATADA será efetivada 
mediante o pagamento mensal, pelo CONTRATANTE de CONTRAPRESTAÇÃO, em 
conformidade com a PROPOSTA COMERCIAL integrante deste CONTRATO e pela aferição 
de RECEITAS ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS, nos termos autorizados neste. Mas a 
remuneração antecipada, como descreve o item, não traz benefícios à sociedade. Essa ação 
se caracteriza por custos desnecessários ao poder público. Os recursos deveriam ser 
investidos no estabelecimento de soluções integradas para a coleta seletiva com a 
participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda. É notório que os 
recursos são vultosos, de ordem "faraônica" direcionados para os Ecoparques. Esses 
recursos deveriam ser investidos na geração de trabalho e renda para os catadores e 
catadoras a partir da reciclagem. E demonstrar como também será articulado com o 
processo de coleta. 
Este modelo ecoparques requer recursos aviltantes e de pouca efetividade, pois está em 
desacordo com as diretrizes da PNRS 12.305/2010. 

 
Resposta: Não há remuneração antecipada. Conforme abordado no tópico anterior, o contrato 
será revisitado, para constar que o pagamento ocorra de acordo com a execução dos serviços. 
Mais uma vez, o modelo está em plena consonância com o que consta na PNRS, especialmente 
no que atine à adequada gestão e gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
 



26 - Conforme cláusulas abaixo do contrato: 

 
Veja que o item 25.9 da minuta informa que 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;  
Entretanto, segundo o artigo 6º, inciso VIII, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 
12.305/2010), que reconhece "o resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania", 
evidencia que a comercialização do composto deve gerar renda para milhares de catadores 
e catadoras de material reciclável do DF. Tecnologias devem incluir as famílias de 
catadores, nos lucros ou, no mínimo, deve reverter royalties para as cooperativas e 
associações de catadores e catadoras. 
Trata-se de cláusula contrária à Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010. A 
proposta do projeto ecoparque é completamente contra o processo de inclusão social e 
produtiva dos catadores como determinam a Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei n.º 
12.305/2010 e a Política Distrital de Resíduos Sólidos - Lei n.º 5.418/2014. 
 
Resposta: Com as modificações realizadas no projeto, entende-se que ocorreu a inclusão dos 
catadores na concepção do projeto, viabilizando a inclusão social e produtiva das famílias dos 
catadores, além de atender ao que determina a PNRS e a Lei nº 5.418/2014. 
 
 



27 - O item 25.9.2 disciplina acerca dos valores da geração e comercialização de crédito de 
carbono, de certificado de energia renovável. No entanto, por princípio, como determina a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010, os catadores devem ser os 
beneficiários diretos da valorização dos resíduos sólidos urbanos, uma vez que eles são 
reconhecidos como "um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e 
promotor de cidadania". Nesse sentido, os valores provenientes dos resíduos sólidos 
urbanos, devem ser direcionados diretamente para cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 
físicas de baixa renda, em especial os créditos de carbono provenientes deste processo 
operacional e também ao poder público uma vez que a operação será sustenta pelas tarifas 
pagas e também por financiamentos de bancos públicos. 
Caso seja mantida a referida cláusula contratual, solicita-se que a geração de crédito de 
carbono seja revertida para o aumento da renda dos catadores e ou como retorno ao GDF, 
concessor do serviço. 

 
Resposta: O item 25.9 versa sobre a obtenção de receita extraordinária pela futura 
Concessionária. Esse processo se dará, essencialmente, por meio da exploração de fontes de 
receitas alternativas, acessórias ou de projetos associados à Concessão, compreendendo as 
hipóteses previstas no item 25.9.1 e seguintes.  

Nesse sentido, faz-se imprescindível destacar que a receita oriunda do crédito de carbono 
não poderá ser direcionada aos catadores e/ou pessoas de baixa renda, considerando que a 
exploração se dará unicamente às expensas da futura Concessionária.  

De acordo com a nova concepção do projeto, as receitas relacionadas aos recicláveis, até 
então tidas como acessórias, foi modificada, a fim de que a cooperativa receba o material e, assim, 
tenha ganhos notórios.  

Na revisão que está sendo realizada, o material reciclável será destinado às cooperativas. 
De acordo com a estimativa realizada nos estudos, potencial de receitas financeiras decorrentes 
da venda dos materiais recicláveis (e seus créditos) recuperados no tratamento mecânico nos 03 
(três) Ecoparques é de mais de R$70 milhões, receita esta que na revisão do Edital será das 
cooperativas Por outro lado, a geração de créditos de carbono considerada é relacionada ao 
serviço de tratamento da fração orgânica, sendo que receitas ordinárias ou acessórias 
incorporadas, reduzem a contraprestação pública e não devem ser confundidas apenas  com um 
aumento do lucro do concessionário. 

 
28 - Quanto ao item 25.9.3 que retrata os valores de tratamento dos resíduos de grandes 
geradores, nos termos da Lei Distrital nº 5.610/2016, ressalta-se que os resíduos sólidos de 
grandes geradores, podem ser recebidos no Complexo Integrado de Reciclagem do Distrito 
Federal (CIR/DF), nos Centros de Triagem de Resíduos Sólidos (CTRs) existentes no DF, 
gerando um aumento considerável na renda das famílias de catadores de materiais 
recicláveis, investimentos expressivos realizados nos últimos 10 anos pelo governo do 
GDF, inclusive com financiamento do BNDES com cláusulas que implicam multas e 
ressarcimento, pelo GDF dos gastos com o financiamento ao banco, caso as cláusulas do 
contrato de financiamento não sejam cumpridas, diversos levantamentos indicam que os 
investimentos já realizados são superiores a R$ 500,00 milhões de reais. Contudo, os 
recursos provenientes dos resíduos sólidos urbanos, tais como, créditos de carbono, 
devem ser direcionados, diretamente, para as cooperativas ou outras formas de associação 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa 
renda. 
 



Resposta: Grandes geradores estão relacionados a grandes geradores de resíduos orgânicos. 
Este item será revisado. Vide resposta pergunta 27 para a resposta relacionada a créditos de 
carbono. 
 
29 - O item 25.9.4 trata dos valores de serviços de tratamento de resíduos de terceiros 
públicos e privados. A partir do que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 
12.305/2010, determina a implantação da coleta seletiva. É obrigação do poder público 
implantar a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas 
físicas de baixa renda, pois essa ação é uma ferramenta de inclusão social. 
 
Resposta: O Distrito Federal possui estrutura de coleta seletiva há muitos anos. Reconhecemos 
que tal estrutura ainda não é a ideal, mas o projeto Ecoparques irá contribuir para a melhoria do 
sistema. Por outro lado, nos balanços de massa realizados, considerou-se um incremento 
substancial da eficiência da coleta seletiva do DF, reduzindo materiais potencialmente recicláveis 
direcionados aos Ecoparques. 
 
30 - O item 25.9.5 dispõe acerca da comercialização de materiais recicláveis entregues à 
concessionária por cooperativa de catadores parceiras. Mas as cooperativas ou 
associações de catadores ou qualquer que seja a organização de catadores, não possuem 
obrigação legal alguma que obrigue a entrega de seus materiais aos ecoparques, qualquer 
determinação contrária, fere gravemente o artigo 15, inciso V - metas para a eliminação e 
recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. A emancipação econômica dos catadores 
e catadoras, tem amparo na Política Nacional de Resíduos Sólidos, não podendo as 
entidades de catadores ficarem reféns de concessionária ou ecoparque. 

 
Resposta: Não existe obrigação nenhuma de entrega de materiais por cooperativas aos 
Ecoparques, no modelo apresentado a comercialização será exclusivamente em caso de opção 
da cooperativa motivada por seus interesses comerciais. 

No modelo novo, atualmente em desenvolvimento, não haverá comercialização de materiais 
recicláveis secos pelos concessionários dos Ecoparques. Os mesmos serão integralmente 
destinados às cooperativas. 
 
31 - Já no item 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. A inclusão dos catadores de materiais recicláveis na PNRS, tem por objetivo a 
inclusão social e a não a escravização de milhares de famílias, que, pelo modelo 
apresentado, determina que as organizações deverão remunerar os ecoparques com 15% 
de sua renda. Catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis são pessoas de baixa renda. 
É inadmissível que os catadores e catadoras sejam obrigados a pagar essa quantia para 
uma concessionária que estará suprimindo os resíduos sólidos que deveriam gerar renda 
e trabalho para esses trabalhadores. Os catadores têm o direito à autonomia, e não podem 
ser obrigados a sustentarem projetos faraônicos, que retiram sua renda. 
 
Resposta: Vide resposta anterior. 
 
Referência: DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 



32 - Consta no TERMO DE REFERÊNCIA, que o projeto deve possui 3 plantas de tratamento 
mecânico e biológico: Gama, Asa Sul e PSUL. Ocorre que a descrição do projeto demonstra 
como o projeto ecoparque está completamente fora da realidade do Distrito Federal, pois 
não foi contemplado pelo PDGIRS e fere as legislações vigentes que tratam da gestão de 
resíduos sólidos orgânicos. A legislação, LEI Nº 6.518, DE 12 DE MARÇO DE 2020 é clara e 
objetiva quando determina em seu art. 5º que o Poder Executivo pode destinar áreas que 
atendam aos requisitos legais, técnicos e ambientais para a realização do tratamento dos 
resíduos sólidos orgânicos, especialmente para a compostagem descentralizada. No seu 
art. § 1º está descrito que "devem ser priorizadas, na implementação da compostagem 
descentralizada, as iniciativas comunitárias e coletivas que visem à compostagem dos 
resíduos e à utilização do composto orgânico na mesma localidade em que os resíduos 
sejam gerados”. A legislação determina a descentralização do tratamento dos orgânicos, 
criando incentivo para a compostagem familiar, devendo este item ser retirado. 
 
Resposta: O projeto Ecoparques não fere nem o PDGIRS e muito menos a Lei 6.518, uma vez 
que não cria obstáculos à realização de compostagem descentralizada e viabiliza o preconizado 
na mesma que é a proibição do envio a aterros da matéria orgânica.  

Quanto ao PDGIRS este é absolutamente claro quanto à necessidade de reforma total das 
unidades de tratamento mecânico Biológico da Asa sul e Psul, além da construção de uma terceira 
unidade. 
 
33 - O referido item II da Descrição do Objeto inclui os seguintes tratamentos: 

 

 
 

A mecanização da triagem dos resíduos sólidos urbanos, como descrito no referido item 
do projeto é contra as legislações vigentes - Lei Federal n.º 12.305/2010 e Lei Distrital 
Distrital n.º 5.418/2014 - que determinam a inclusão social e à emancipação econômica de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 
No DF existe um contingente de mais de 4.000 (quatro mil) catadores à espera para serem 
incluídos em Centros de Triagem. O fato é que só existiria a possibilidade de triagem 
mecanizada, se não houvessem catadores no Distrito Federal em estado de vulnerabilidade, 
de exclusão econômica e social e sem trabalho e renda. A Triagem mecanizada, é contra as 
normativas e diretrizes da Lei Federal n.º 12.305/2010 e da Lei Distrital Distrital n.º 
5.418/2014, pois diverge da inclusão social e da emancipação econômica de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis. De acordo ainda com as informações sobre a Equipe 
de operação e manutenção: 

 



 
 

Nota-se que serão contratados catadores, desde que se apresentem com a qualificação 
para operacionalizar uma planta mecanizada, probabilidade que se apresenta de forma 
bastante reduzida, excluindo-se as Cooperativas de Trabalhadores em material reciclável. 
Tal modelo de projeto pode acabar com a renda de milhares de trabalhadores de 
cooperativas de trabalhadores em materiais recicláveis. 

 
Resposta: Não se intenta, sob nenhum ponto de vista, realizar a exclusão dos catadores. Ocorre 
que, a operação da planta mecanizada é, por si, uma atividade que requer qualificação para ser 
operacionalizada. Caso isso não ocorra, o processo poderá ser perigoso para o catador.  

Na revisão que está sendo realizada, os materiais potencialmente recicláveis serão 
destinados às cooperativas. 
 
34 - Possibilidade de rescisão dos Contratos com as Cooperativas X Negociação com os 
empresários da coleta dos lotes 1, 2 e 3: O Estado deve ser indutor da melhoria do bem 
estar social e não o indutor do processo de concentração de renda nas mãos de poucos 
empresários, excluindo e destruindo toda a estrutura que hoje gera renda para mais de 
3.000 famílias no DF. Observa-se a seguir a diferença do tratamento dado a contratos com 
o empresariado que opera a coleta de resíduos no DF e as Cooperativas de Trabalhadores. 
No primeiro caso do empresariado, justifica-se o ajuste no contrato, mas no segundo 
propõe-se logo a rescisão: 
 



 
 
 
 

 



 
 
Constata-se a possibilidade de rescisão de contratos com as cooperativas de trabalhadores 
e para com empresários, prescrevendose bom relacionamento. 

 
Resposta: Essa contribuição foi integralmente acatada, para revisar o item que aborda acerca da 
rescisão contratual da relação existente com os catadores. 

Na revisão que está sendo realizada, os materiais potencialmente recicláveis serão 
destinados às cooperativas. 
 
35 - Diferença do número de postos de trabalho: Edital n. 02 da SLU x Edital PPP:  
Os editais sobre o serviço de coleta e de materiais recicláveis e seu processamento no DF 
são contraditórios em vários tópicos. O Edital n. 02 da SLU, publicado no dia 28/10/2021, 
portanto, 6 dias antes da publicação da Consulta Pública da PPP, informa em seu item 4.5, 
uma estimativa de 360 postos de trabalho gerados para a contratação de uma cooperativa 
para a área da Usina de Transbordo do Gama.  
O mesmo edital propõe ainda que para 4 áreas, estão previstos o serviço de triagem para 
Cooperativa de Catadores, totalizando a geração de 973 postos de trabalho, distribuídos em 
(item 11.7 páginas 8 - edital. n. 02): • 235 catadores para o transbordo de Sobradinho; • 360 
para o transbordo do Gama;• 33 para o transbordo de Brazlândia; e • 345 para o Aterro 
Sanitário. Quanto aos valores a serem despendidos para 973 postos de trabalho são da 
ordem de R$ 3.738.052,8, para as atividades de triagem de um ano: • a Transbordo de 
Sobradinho - 250 t/mês - R$ 72.107,50 mês e R$ 865.290,00 (oitocentos e sessenta e cinco 
mil, duzentos e noventa reais) /ano - global; • Transbordo do Gama - 450 t/mês - R$ 
129.793,50) mês e R$ 1.557.522,00 /ano; • Transbordo de Brazlândia - 30 t/mês - R$ 
8.652,90/mês e R$ 103.834,80 /ano; • Aterro Sanitário de Brasília - 350 t/mês - R $100.950,50 



/mês e R $1.211.406,00. Já o caderno 3 da PPI estima em 300 pessoas (página 270) o total 
de empregos para todas as três áreas de transbordo, com dispêndio da ordem de R $117 
milhões anuais por 35 anos. Conforme verifica-se: 

 

 
 

Estes dados demonstram o desacerto da adoção desta tecnologia completamente 
inadequada num momento pós pandemia, com economia estagnada e altos índices de 
desemprego. 
Uma proposta de utilização de um modelo de tecnologia com alto índice de mecanização 
só se justifica diante de um quadro de inexistência de mão de obra.  
Desta forma, os contribuintes entrarão com mais de R$117.095.388,00 milhões anualmente 
para a viabilidade do projeto, é inconcebível a destinação do tamanho do volume de 
recursos públicos para a destruição de postos de trabalho que deixarão milhares de 
famílias sem renda.  
O grupo C40 formado por grandes cidades mundiais (inclusive por cidades brasileiras) 
estima o potencial de geração de empregos na gestão de resíduos na abordagem da 
economia circular.  
Na medida que estimula arranjos produtivos locais, a abordagem pela reciclagem eficiente 
na linha do reuso/reparo cria 200 vezes mais empregos. O grupo C40 estima uma média de 
404 empregos a cada 10.000 toneladas de resíduos gerados por ano.(Fonte: Ribeiro 
Broohmead, J.& Tangri, N(2021). Zerowaste and Economic Recovery: The Job Creation 
Potential of Zero Waste Solutions. Global Alliance for Incinerator Alternatives, citado em 
Cidades Lixo Zero, 2022, pág 85). Considerando que o Distrito Federal gerou 729.082,72 
toneladas (Ano 2021) nas coletas domiciliares, a possibilidade de geração de empregos é 
da ordem de algo próximo a 30.000 empregos.  



Portanto é necessário diante destas possibilidades, e a vista dos projetos que muitas 
cidades vêm realizando, rever o processo, urge ao setor responsável pela coleta seletiva 
apresentar a cada região da cidade as possibilidades que está colocada em suas mãos, e 
com o apoio do poder público, construir ações que reduzem os custos e geram mais 
empregos, nesta época de falta de empregos e mudanças tecnológicas para que pais e 
mães consigam vislumbrar espaços de trabalho e renda para si e seus filhos. 

 
Resposta: Na revisão que está sendo realizada, os materiais potencialmente recicláveis serão 
destinados às cooperativas. 
 
36 – Sugerimos o Seguinte Modela da Unidade de Extração de recicláveis: 
Esta tecnologia poderia ser adotada para o tratamento dos resíduos destinados para o 
aterro sanitário de Brasília (página 282): 
 

 
 
 

Resposta: Na revisão que está sendo realizada, os materiais potencialmente recicláveis serão 
destinados às cooperativas. 
 
37 - Modelo que não induz a separação de materiais e seu aproveitamento - Perda da ordem 
de 60% dos materiais: 
Os índices de aproveitamento de material da coleta seletiva quando realizados por 
cooperativas de trabalhadores de material reciclável são da ordem de 87%, já quando 
realizados por empresas, situam-se próximos a 40% dos materiais são aproveitados e o 
restante dos materiais coletados são considerados como rejeitos. Dados extraídos dos 
Relatórios do SLU, O Modelo proposto é ineficiente na recuperação de materiais recicláveis 
- conforme se observa a seguir, a previsão de recuperação de materiais, da proposta da PPI, 
é da ordem de 5,3% a 6,7% da massa total, o estudo de gravimetria do Plano Distrital de 
Gestão de Resíduos Sólidos estabeleceu como material reciclável recuperáveis para o 
Distrito Federal, percentual de 28,67%, no ano de 2017. E a ABRELPE já considera que estes 
indicadores são superiores a 35% atualmente. Estudos internacionais indicam que os 
materiais devem chegar limpos e segregados para a sua recuperação. Material sujo é 
material perdido, é lixo. A exemplo de modelos implantados em mais de 300 cidades 
italianas, onde a população é orientada a separar seus resíduos na origem. Sendo o material 
orgânico separado em sacos biodegradáveis e também como já previsto no PDGIRS com 



estímulo à compostagem nas residências. Nos modelos internacionais, várias cidades 
estabelecem descontos na tarifa para as famílias realizarem a compostagem. Isto reduz o 
custo da operação, uma vez que teremos menor custo na coleta e no tratamento e em ambos 
os casos, menor valores de tarifas para o cidadão que paga por estes serviços. 
Material sujo é lixo, material limpo é reciclável! Este é um conceito importante e que 
doravante as comunidades devem saber do impacto e da importância da separação de 
materiais para o seu reaproveitamento. Um dos melhores exemplos que temos de solução 
para o serviço de coleta ́ e tratamento dos resíduos é o caso da cidade de São Francisco no 
EUA, com uma população de 875.000 habitantes, é a 13a. cidade em população dos EUA. 
Sua população é formada por diversas origens e que se comunicam em quatro línguas 
diferentes, o que poderia se mostrar uma dificuldade no seu projeto de Cidade Lixo Zero. 
Seu modelo de coleta seletiva resulta que atualmente 84% de seus resíduos são reciclados. 
E tudo isto operado por uma Cooperativa, a Recology. Em estudos comparativos, a cidade 
de São Francisco obteve a melhor nota em termos de variáveis técnicas da coleta, como em 
termos de políticas públicas implantadas. Conforme pode-se observar a seguir, as tabelas 
apresentam os percentuais que a cidade de São Francisco conseguiu com seu processo de 
perseguir metas de aproveitamento de resíduos. A meta de não enviar mais resíduos 
recicláveis em São Francisco foi estabelecida em 2003. E hoje a cidade se tornou referência 
mundial em reciclagem. A cidade de São Francisco está inserida numa Região 
metropolitana com 3,0 milhões de pessoas, cujas cidades trabalham em conjunto para 
perseguir as mesmas metas de recuperação de recicláveis.   



 
As famílias, se orientadas pelo Serviço de Limpeza Urbana com campanhas esclarecedoras 
da importância da separação de materiais nos domicílios, podem ajudar na redução do 
gasto público com o processo e consequente em economia para as famílias. Ocorre que o 
atual modelo proposto pela PPI argumenta ainda, que poderá ocorrer reajuste da tarifa para 
a viabilidade do modelo de negócio proposto, conforme exposto no item 2 destes 
apontamentos: 
 

 
 



São por estas razões que a sociedade e diversos projetos têm colocado como fundamental 
a participação das Cooperativas de Trabalhadores de Materiais Recicláveis na cadeia do 
processo de recuperação de materiais. As cooperativas demonstram eficiência na 
recuperação dos materiais recicláveis e a comercialização dos materiais recicláveis gera 
renda para milhares de famílias. 
 
Resposta: Este é um dos projetos que contemplam uma modernização do sistema de gestão de 
resíduos do DF. Modelos de Ecoparques são utilizados por diversas cidades no mundo e são 
utilizados para aumentar a eficiência do sistema integral. Conforme explicitado em perguntas 
anteriores, além de ser contemplado um incremento substancial da coleta seletiva, os materiais 
potencialmente recicláveis direcionados aos Ecoparques serão direcionados às cooperativas. 
 
38 - Pilares de avaliação técnica de possíveis cenários: O TERMO DE REFERÊNCIA, página 
283, traz como pilares dos cenários que melhor atende às necessidades do distrito: 
 

 
Porém, o referido modelo de projeto reduzirá consideravelmente a renda de milhares de 
brasileiros, trazendo grande impacto. 
 
Resposta: Conforme explicitado em perguntas anteriores, além de ser contemplado um incremento 
substancial da coleta seletiva, os materiais potencialmente recicláveis direcionados aos 
Ecoparques serão direcionados às cooperativas. 
 

39 - Desestímulo às famílias na separação de materiais:  
Segundo o TERMO DE REFERÊNCIA; 

 
Ressalta-se que o interesse da referida PPI é por um resíduo rico, portanto, o item é 
contrário à política de separação de materiais e maior eficiência no aproveitamento dos 
resíduos, bastando que se processe já na coleta seletiva. 

 
Resposta: O termo justamente sugere que a coleta seletiva está sendo ampliada. Cabe salientar 
que o incremento ou redução de materiais recicláveis direcionados aos Ecoparques não resultam 
em maior ou menor lucro ao concessionário, e sim a modelagem da contraprestação pública. De 
qualquer forma, na revisão que está sendo realizada, os recicláveis serão encaminhados às 
cooperativas.  

 



40 - Divergência da posição dos galpões em dois editais do governo, publicados com 
diferença de 6 dias: 
O edital traz o seguinte layout do Gama: 

 

 
 
 
 

 
Há falta de planejamento do Estado, na medida em que lançam Editais contraditórios para 
a realização do mesmo serviço de operacionalização de limpeza urbana. Nota-se propostas 
conflitantes para o mesmo serviço e para a mesma área da Usina de Transbordo do Gama. 
O edital n. 02 foi publicado no dia 28/10/2021 e o Edital da PPI no dia 04/11/2021, apenas 7 
dias depois, sendo que no primeiro, solicita que as cooperativas entrem com a construção 
da infraestrutura, enquanto no Edital da PPI tudo que estiver na área objeto da concessão, 
ficará para a empresa vencedora, vejamos: 

 



 
 

Portanto, deve ser analisado melhor o referido critério de planejamento para os galpões e 
articulação entre as áreas de governo para os mesmos serviços. 

 
Resposta: Os projetos do SLU e da SEPE foram adequados e não há conflito de interesses entre 
ambos.  
 
41 - Forma de entrega das propostas para os volumes listados no item 19.2: Conforme item 
19.4 do edital, 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: 
 

 
 
Porém, não existem motivos para a abertura das propostas em outros Estados da 
Federação. O mais correto é que a abertura das propostas seja na cidade de Brasília/DF. 
 
Resposta: A entrega das propostas será realizada na B3, situada em São Paulo, em razão de ser 
a Bolsa de Valores com infraestrutura completa para a realização de licitações públicas, 
notadamente os leilões de projetos de concessões. 

Além disso, a B3 detém larga experiência, conduzindo licitações no setor de rodovias, 
aeroportos, energia elétrica, saneamento e créditos de carbono para Agências Reguladoras, 
governos estaduais e municipais.  

É, sem sombra de dúvida, o local em que o leilão será realizado de forma transparente e 
equânime, seguindo o previsto no Instrumento Convocatório.  
 
42 - Dados de referência para coleta seletiva 2020/2021: O edital utiliza como referência os 
dados da coleta seletiva de 2020, quando os centros de triagem ficaram fechados por quase 
4 meses, conforme abaixo: 



 

 
Entretanto quando da publicação do edital os dados do primeiro semestre de 2021 já se 
encontravam disponíveis. Em função da pandemia, no ano de 2020 foram recicladas 18.311 
toneladas, com a pandemia e para a segurança dos catadores, os centros de Triagem 
tiveram suas atividades paralisadas por 4 meses, provocando a redução no volume do ano. 
Entretanto, apenas no primeiro semestre de 2021 já haviam sido reciclados 16.130,23, 
(4,45%). Atualmente já temos disponível também o Relatório do SLU do ano de 2021, que 
informa que foram coletados de material reciclável 35,4 t, já o relatório de apresentação dos 
Ecoparques apresenta que no Ano 1 a recuperação será de 10 toneladas, este dado da 
apresentação pública de recuperação dos materiais pelos ecoparques distorce a realidade 
passada para sociedade. Não há como considerar tais diferenças para os anos de 2020 e 
2021, devido às inconsistências. 

 
Resposta: Será contemplado o ano de 2021 na revisão do documento. 
 
43 - Análise das tarifas máxima e mínima decorrentes dos cenários:  
De acordo com o edital e termo de referência: 



 
Verifica-se que o edital define que as três áreas serão concedidas para um interessado. O 
termo de referência aduz um cenário de competição para baixar a tarifa significativamente 
para R $158,00. Não obstante, a tarifa poderá variar de R $127,00 a R$201,09. 
Porém, como baixar a tarifa com apenas um concessionário? O edital apresenta diversas 
incongruências. 

 
Resposta: O valor de R$158,00 é o valor estimado da tarifa para apuração da contraprestação 
pública pela prestação dos serviços de tratamento mecânico e biológico dos resíduos pelo futuro 
concessionário operador, calculado para o cenário base esperado considerado na análise. Definiu-
se um cenário base com premissas conservadoras e factíveis, de forma a representar uma tarifa 
que possa ser reduzida durante a licitação. Chamou-se na análise de sensibilidade de “cenário 
competitivo” o momento da competição entre os proponentes durante o processo de licitação, onde 
os licitantes realizam suas modelagens e estimativas que possibilitem a apresentação de uma 
menor tarifa (com atendimento dos critérios técnicos e jurídicos pré-estabelecidos), em busca de 
se saírem vencedoras da licitação. 

Os valores de R$127,00 e R$201,09 por tonelada simulam situações hipotéticas de 
variação das premissas da modelagem (CAPEX no caso), com a finalidade de mostrar qual o 
impacto destas incertezas na viabilidade do projeto (traduzido na tarifa), sinalizando quais são os 
aspectos relevantes aos quais o projeto é mais sensível. Essa análise tem como objetivo identificar 
pontos de risco a serem colocados no foco para a adoção de eventuais medidas mitigadoras e 
captura de potenciais possibilidades para a redução da contraprestação pública a serem 
consideradas no Edital.  

Conforme já citado nas respostas anteriores, a incorporação de contribuições analisadas 
durante o processo de consulta pública e interação com sociedade, mercado, associações de 
catadores de recicláveis e demais interessados no projeto, modificou a composição das receitas 
operacionais de remuneração do futuro concessionário operador, e de acordo com este novo 
contexto, será calculada uma nova tarifa para a apuração da contraprestação pública pela 
prestação dos serviços.  
 
 
44 - Frase do caderno de encargos em espanhol: Todo o material relativo ao edital deveria 
estar em português. 



 
 

Resposta: Erro de digitação. Será corrigido. 
 
45 - Recuperação da massa total de materiais recicláveis: Segundo o edital: 

 
Ou seja, será recuperado entre 5,3% a 6,7% da massa total de materiais recicláveis, 
enquanto o PDGRS define uma recuperação de ao menos 28,67%. A previsão de 
recuperação de materiais é muito baixa, pois material sujo e misturado tem pouco valor de 
reciclagem. Outro ponto é relativo a definir o que é material reciclável, esta definição é parte 
do processo poder público concedente, quem tem que definir metas e fiscalizar o 
desempenho do processo. 

 
Resposta: O projeto Ecoparques leva em conta a situação atual da reciclagem no DF e promove 
o avanço da coleta seletiva conforme o preconizado no PDGIRS. Nos documentos do projeto é 
possível identificar o crescimento da coleta seletiva e a redução de material reciclável seco na 
coleta convencional.  

 
46 - Especificações e metas de desempenho para o tratamento mecânico: 
No ano 6, ao menos três unidades do Ecoparque estarão recebendo cerca de 718.155 
toneladas de resíduos, conforme constatado na página 362, do edital, a saber: 



 
 

Esta projeção nos induz a perceber que não ocorrerá investimento em educação ambiental, 
de forma que se amplie a coleta seletiva que poderá avançar para a o volume de 209.004 
toneladas/ano (28,67%) do total de resíduos. Indicando um processo meramente comercial 
que não leva em conta os pressupostos ambientais e sociais construídos na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.  
Uma vez que o material reciclável, se coletado nas rotas do material reciclável, deve 
necessariamente reduzir o volume que chega nas estações de transbordo, e isto deveria 
estar previsto e não o contrário. 

 
Resposta: A análise feita na questão está equivocada, uma vez que não leva em conta o 
crescimento populacional e expectativa de geração de resíduos no DF conforme apresentado no 
PDGIRS. O projeto Ecoparques considera o aumento substancial na coleta seletiva conforme 
indicado anteriormente. 
 
47 - Receitas extraordinárias:  
O edital assim estabelece (página 372): 

 
Todas as receitas deverão ser compartilhadas com o concessor. 
 
Resposta: Justamente isto que o texto indica. 
 
48 - Apuração da remuneração (página 373): 
Já foi apresentado acima a importância de que os materiais sejam separados na origem, 
conforme determina a Lei, em três frações: orgânicos, recicláveis e rejeitos, a exemplo da 



cidade de Florianópolis, que produz resíduos da ordem de 700,0 toneladas/dia. E já estão 
avançando em determinadas regiões para 4 frações. As cooperativas já demonstraram que 
possuem tecnologia para a coleta seletiva dos recicláveis, e nos órgãos públicos, os 
trabalhadores sejam incentivados a levar a cultura da separação de materiais para suas 
residências, famílias precisam ser orientadas com campanhas massivas pelos canais de 
concessão de Tvs, campanhas nas escolas, Universidades, Institutos. O projeto para o 
tratamento de rejeitos para a cidade de Brasília precisa ter pressupostos diferentes do 
utilizado no projeto. O que reduzirá custos para os contribuintes e um significativo ganho 
para as nossas cidades em termos de qualidade de vida. 
 

 
Resposta: A evolução esperada na coleta seletiva será lenta e gradual, entretanto de forma a 
proporcionar material mais limpo e em maior quantidade para as cooperativas o Projeto 
Ecoparques está sendo reformulado para triar o material orgânico e dar às cooperativas apenas 
material limpo. 
 
49 - Plano de Comunicação e Educação Ambiental:  
O edital apresenta: 

 
Da forma como está descrito o item, a empresa receberá por tonelagem recebida na estação 
de transbordo. O modelo de negócio não vai ao encontro do interesse do contribuinte, a 



empresa que fará a prestação de serviço e receberá por tonelagem de resíduos recebidos 
para processamento, não pode ficar responsável pela educação ambiental, educação 
ambiental que pressupõe a redução de geração de resíduos, como trabalhará o projeto de 
sensibilização e consciência ambiental da população se isto reduz os seus ganhos? O 
referido modelo contradiz o interesse da população e deveria ser do órgão público, na 
busca pela eficiência com o gasto público e na sustentabilidade do planeta. 
 
Resposta: O edital prevê um percentual para campanhas de educação e não que a integralidade 
da educação ambiental a ser realizada no DF seja de responsabilidade da mesma. 
 
50 - Plano de Negócios – Premissas de Engenharia (página 398): 

O edital estabelece: 

 
Verificamos que com o aproveitamento da ordem de 5,3% a 6,7%, do material reciclável, o 
volume de material que continuará sendo destinado ao aterro será muito expressivo. E por 
consequência mantém- se gastos elevados no transporte, aterramento e manutenção do 
aterro. Veja que o valor da tarifa para tratar o resíduo será de R$ 158,00 e receberá outro 
valor de R$ 120,00 a R$ 150,00 por tonelada, para a retirada do material. Portanto os 
pressupostos do projeto precisam ser alterados. Não se percebe no projeto a articulação e 
desenho dos custos da coleta que já são elevados, como os novos custos para o 
tratamento. O projeto parte do pressuposto que o material será entregue nos Ecoparques 
(antigas estações de transbordo) sem a separação na origem, isto é, nas residências. 
Existem modelos de cidades italianas que mudaram drasticamente o envio de material para 
os seus aterros, reciclando 87% dos seus rejeitos, como no Vêneto, a província de Treviso 
que chega a atingir 86% de resíduos reciclados. Portanto o modelo sugerido é ineficiente e 
vai contra o interesse do cidadão, aumenta os custos públicos e não resolve o problema 
ambiental. Antecede o investimento neste projeto a melhoria do processo de coleta. Para 
depois trabalharmos o processo de tratamento. 

 
Resposta: Novamente somos obrigados a dizer que a sociedade brasileira está se desenvolvendo 
no sentido de separação de resíduos nos domicílios, entretanto para se chegar ao nível de 
sociedades que estão há décadas trabalhando nesta direção, levará algum tempo no Brasil. Os 
projetos de tratamento de resíduos existentes tanto na Europa como o proposto para o DF são 
adaptáveis e serão capazes de suportar a evolução da separação de resíduos domiciliar ao longo 
do tempo, não havendo conflito entre os sistemas. Há um erro de interpretação, pois também há 
redução de massa em função do tratamento da fração orgânica. E quando as cidades apresentam 
índices de reciclagem de 50, 80%, o cálculo se dá em função da massa de recicláveis e não da 
massa do RSU. Este estudo contempla um percentual que varia de aproximadamente 23% a 29% 
o total de material potencialmente reciclável. 
 
51 - Investimentos (pág. 406):  



São custos muito elevados para implantar um projeto com premissas não sustentáveis, 
neste ponto sugere-se avaliar modelos que cidades sustentáveis vêm adotando. 

 
O Relatório de 2018 de The Circularity Gap Reporty nos indica que o consumo de matéria 
prima deverá duplicar nos próximos 35 anos. E a mantermos nossos modelos 
insustentáveis tornaremos a vida insustentável no planeta. Não podemos como cidade 
capital realizar um investimento desta ordem sem a construção de projeto que parta de 
parâmetros com sustentabilidade, para inspirarmos as demais cidades do pais. 
 

 
 

Resposta: Entendemos que há diferenças conceituais na interpretação das informações e do 
projeto Ecoparques, uma vez que como já apresentado anteriormente, a intenção dos Ecoparques 
é aumentar o aproveitamento de materiais recicláveis secos de 3,5% para 10% num primeiro 
momento e dos materiais orgânicos de 6% para 45%, também no primeiro momento.  

Com isto, o DF estará reduzindo o consumo de recursos planetários em 54% com tendência 
a aumentar com a implantação dos demais projetos até chegar-se ao aproveitamento de 95% de 
todo o resíduo gerado, restando a enterrar uma quantidade mínima de resíduos.    
 
52 - Financiamento (página 437):  
Como serão utilizados recursos públicos para o financiamento do projeto, existe a 
necessidade de se implantar um modelo que trate os recicláveis e trabalhe seu 
aproveitamento, conforme centenas de cidades no mundo e algumas no país já vem 
realizando, a exemplo da cidade de Florianópolis. Não poderemos como cidade implantar 



um modelo inadequado com tantas repercussões financeiras que se prolongarão em 
contratos pelo período de 30 a 35 anos. O processo de coleta precisa ser analisado e refeito 
para a partir daí utilizar um sistema de tratamento do orgânico e se avaliar a melhor forma 
do tratamento do rejeito. 

 
 

 
Resposta: Não haverá uso de recursos públicos no projeto. Os privados considerarão as fontes 
de financiamento que mais lhes forem vantajosas. 

 
53 - Indicadores de Desempenho – Minuta do Contrato: Consta no item 24.4 do edital que: 

 

 
 

O referido item trata de possíveis mudanças legais relativas ao tema, mas não trata da 
comercialização de materiais recicláveis pelas cooperativas. Aliás, o modelo não cita e nem 
absorve o trabalho das cooperativas, no ponto em que fala de cooperativas sugere a 
rescisão dos contratos, qualquer projeto que trata de resíduos deve indicar como todo o 
processo de avanço que Brasília obteve com as cooperativas de catadores, com 
investimentos de grande vulto que já foram realizados pelo GDF, serão articulados e 
aproveitados. 

 
Resposta: Como já informado anteriormente, fruto das contribuições da consulta pública, o projeto 
está sendo reformulado com a entrega de todo o material não orgânico para a triagem das 
cooperativas. 
 
54 - Diligências junto às Prefeituras: 
A minuta do contrato prevê: 



 

 
 

A previsão de diligência junto às Prefeituras Municipais soa de forma estranha, vez que o 
Edital deverá atender ao governo do Distrito Federal e as instalações dos serviços serão 
em unidades propostas dentro do território do Distrito Federal.  
Deve-se reformular o referido item da minuta do contrato, tendo em vista que não guarda 
relação com o Estado em que será realizada a prestação de serviços. 
 
Resposta: O item foi integralmente acatado, para adequação à realidade do DF. Providencia-se a 
retirada da previsão de “prefeituras Municipais”, com a inclusão do Distrito Federal.  
 
55 - O Brasil é um país rico, mas com imensas desigualdades sociais. A nossa atual Carta 
Magna brasileira, no seu Art. 3º, que trata dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, Inciso III, destaca a necessidade de “erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”. A Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei 12.305/2010 está em consonância com o Art. 3, Inciso III, da 
Constituição Federal (CF), pois traz, de forma contundente, a inclusão de uma categoria há 
muito esquecida e excluída pela sociedade, que são os catadores e catadoras de materiais 
recicláveis. A PNRS, em seus princípios e objetivos da lei em questão no Art. 6o , inciso III, 
reconhece o “resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor 
social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania”. A Lei 12.305/2010 determina 
que no Plano Nacional de Resíduos Sólidos estejam descritas metas associadas à inclusão 
social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 
como descrito no Art.15, Inciso V. Isto posto, observa-se que existe uma legislação nacional 
em foco e que trata de questões ambientais e, principalmente, sociais. Se há uma efetivação 
correta da PNRS é possível retirar da miséria milhares de brasileiros (as) que dependem 
dos materiais recicláveis oriundos da coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos, a 
exemplo de diversas cooperativas cujos catadores saíram de uma renda da ordem de 
R$100,00 (cem reais) mensais e hoje usufruem renda superior ao salário mínimo e com 
cobertura de direitos sociais e previdenciários. Aliás, é preciso reforçar que na Lei 
12.305/2010 está descrito em seu Art. 3º, Inciso XVI, a definição de resíduos sólidos como: 
 
“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”. O Art.8º, do Decreto 10.936/2022, que 
regulamenta a Lei 12.305/2010, Inciso II, destaca a obrigatoriedade do estabelecimento, no 
mínimo da: “separação de resíduos secos e orgânicos, de forma segregada dos rejeitos, 
sendo o mínimo a ser segregado na fonte para a destinação ambientalmente adequada, em 
duas frações, ficando claro que tecnologias que priorizam a não segregação, não estão de 
acordo com o que determina a lei”. Importante salientar que o Art. 5º, da Lei 6.651/2020, em 
seu § 1º, destaca-se que “devem ser priorizadas, na implementação da compostagem 
descentralizada, as iniciativas comunitárias e coletivas que visem à compostagem dos 



resíduos e à utilização do composto orgânico na mesma localidade em que os resíduos 
sejam gerados”. A Resolução nº 481, de 3 de outubro de 2017, em seu Art.11, determina de 
forma expressa, que a operação de unidades de compostagem de resíduos orgânicos 
administradas pelo poder público priorizará a inclusão de associações ou cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis. 
Ou seja, restou demonstrado que no edital a implantação de tecnologias, como os 
Ecoparques, não inclui catadores de materiais recicláveis, não gera trabalho e renda para 
os 4.000 (quatro mil) catadores (as) que ainda esperam por inclusão social e produtiva no 
Distrito Federal (DF) e se mostra contra todos os princípios, objetivos e diretrizes da PNRS 
e da Constituição Federal. Diante do exposto, requer o encerramento do Projeto 
Ecoparques ou a reformulação dos critérios estabelecidos no edital, por estar totalmente 
em desconformidade com as legislações pertinentes e muitos itens destoam da 
objetividade, da razoabilidade e da proporcionalidade. 

 

Resposta: Apesar de não concordar com as afirmações de não conformidade com a legislação, 
informamos que o projeto Ecoparques está sendo reformulado para atender principalmente a 
reinvindicação das cooperativas por mais material. Os Ecoparques passarão a triar apenas o 
material orgânico, encaminhando o restante para a triagem das cooperativas. A evolução natural 
da coleta seletiva irá atuar no sentido de que mais material será triado domiciliarmente e 
encaminhado às cooperativas diretamente, e menos material será encaminhado à coleta 
convencional e aos Ecoparques, levando o sistema a uma evolução constante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.9 - SUMA 

 
 

Empresa/Entidade: SUMA Serviços Ambientais  
Nome do Interessado: Nuno da Costa – Diretor Comercial 

Contribuição: Contribuição enviada por e-mail. Em 11/04/2022.  

 

No contexto analisado venho por este meio partilhar convosco algumas informações, que 

entendo ser úteis para o vosso futuro e para a decisões estratégicas que irão tomar. 

Antes permita-me partilhar consigo um pequeno excerto do texto de um Acordo de Gestão 

de PPP, gerida pela SUMA em Portugal, onde a rentabilidade é balizada a um intervalo 

remuneratório: 

 

“…. a EMPRESA terá de manter em cada exercício a rentabilidade, relação entre o 

resultado líquido e os proveitos operacionais, entre 6,25% e 7,5%. 

Tendo em conta os poderes que lhe foram delegados pela PARCEIRA PÚBLICA, 

visando a prossecução de fins públicos, nomeadamente uma gestão racional e 

economicamente mais eficiente do sistema integrado de recolha, tratamento e 

valorização dos resíduos sólidos urbanos da área territorial dos municípios 

associados na PARCEIRA PÚBLICA, os lucros distribuíveis em cada exercício não 

poderão exceder o valor equivalente a uma rentabilidade (relação entre o resultado 

líquido e os proveitos operacionais) de 6,25%. 

Em que: 

•           EMPRESA – É a empresa constituída em regime de PPP, com participação 

maioritária pública (51%) e a restante participação privada (49%); 

•           PARCEIRA PÚBLICA – É a entidade pública sócia da PPP 

 

Resposta: Agradecemos a contribuição e esclarecemos que a concorrência a ser lançada não 
busca limitar os ganhos do futuro concessionário, mas sim obter a menor contraprestação para o 
Estado. Neste sentido, informamos que vamos analisar a sugestão e verificar a oportunidade de 
sua aplicação. Com relação à participação do poder público no empreendimento, este também 
não foi considerado no modelo atual, entretanto poderá vir a ser na revisão do estudo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTOS 
 

 

Conclui-se que o processo de participação social em questão atendeu os objetivos de esclarecer 
aos interessados dúvidas relacionadas aos documentos que foram objeto de discussão e receber 
contribuições de caráter opinativo da população e sobre os aspectos técnicos envolvidos. 
 
Cabe informar que o Projeto dos Ecoparques está em fase de estruturação e ainda poderá ser 
aprimorado e ajustado previamente à licitação em decorrência dos procedimentos a seguir:  

 

 Análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF- após a aprovação deste relatório, 
os estudos de viabilidade e das minutas de edital, contrato e anexos serão submetidos à 
análise, controle e fiscalização do TCDF, conforme dispõe a Resolução TCDF nº 290, de 14 
de abril de 2016.  
 

 Aprimoramentos pela Equipe Técnica da SEPE – com base nas contribuições recebidas para 
estruturar o projeto final, nos termos do art. 26 do decreto n° 39,613, de 3 de janeiro de 2019.  
 

 
 

 

 
 


