
 

 
 
 
 
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EMPRESA: LIMPEBRÁS 
 

2.1 - Projeção Populacional 
 
 
“Foram efetuados estudos populacionais por outros métodos? Se sim, por que não 
foram considerados nos estudos?” 
 
“Por que razão e quais os argumentos técnicos e científicos que sustentam a decisão 
pela PROJEÇÃO ARITMÉTICA, haja vista ser esse um método pouco preciso e 
recomendável para horizontes de curto prazo?” 
 
Resposta: Sim, foram efetuados estudos por 4 (quatro) métodos diferentes e aplicado 
aos municípios o que apresentou melhor correlação. Os estudos encontram-se no 
Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) disponível no 
site do CONVALE 
 
 
“Foram previstas compensações automáticas ao Concessionário caso a projeção 
populacional se mostre, ao longo do período da concessão, completamente 
distorcida em relação ao crescimento real da população .....?” 
 
Resposta: Sim, foi considerada a possibilidade da ocorrência de desvios sobre a 
expectativa de população e de geração per capita de resíduos, incluindo sua relação 
com variações no consumo de água, base para remuneração da concessionária. Para 
parametrizar os ajustes necessários ao longo do tempo será utilizado o Coeficiente de 
Geração (CG) apresentado no Anexo I – Caderno de Encargos (item 9.2.2).  A Agência 
Reguladora reavaliará o CG a cada 5 anos de operação, sendo a primeira revisão, 
excepcional, no ano 2 da concessão (item 9.8). 
 
O Anexo VII – Matriz de Riscos estabelece as condições e limites de variação da 
demanda projetada de RDO para reequilíbrio do contrato. 
 
 
2.1. Geração per capita de resíduos sólidos urbanos 
 
“Foram realizados estudos que comprovem as proporções de RDO e de RPU em 
relação à geração total de RSU?” 
 
Resposta: Sim, foram realizados os estudos apresentados no item 3.4 do Relatório de 
Estudos de Engenharia e Afins. A base de dados detalhada por tipo resíduo obtida 
junto à operadora dos serviços em Uberaba, que representa 78,5% da população e 
85% da geração de resíduos, serviu de referência para a avaliação do RPU da região.  



 

 
 
 
 
“Considerando que Uberaba representa 78,5% da população e da geração de 
resíduos, o município deu garantia firme de adesão quanto à coleta e destinação 
final através do futuro concessionário?” 
 
Resposta: Sim, em relação ao RDO. Todos os municípios que aderiram ao projeto 
firmaram um contrato de programa e estão delegando a exploração e prestação dos 
serviços de coleta, transporte, transbordo e destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos domiciliares (RDO) mediante contrato de concessão, 
objeto da presente licitação. 
 
A destinação de RPU é opcional para cada um dos municípios do CONVALE, inclusive 
Uberaba, conforme item 1.1 do Caderno de Encargos. Os riscos associados a esta 
prestação de serviço aos municípios que desejarem, correrá por conta da 
concessionária, conforme item 26 do Anexo VII – Matriz de Riscos. 
 
 
2.2. Aterro Municipal de Uberaba 
 
“A quarta e última etapa de ampliação do aterro sanitário de Uberaba foi 
efetivamente implantada?” 
Resposta: Sim, a infraestrutura da quarta parte do aterro foi concluída em fevereiro de 
2020.  
 
 
“O Termo de ajustamento de conduta vem sendo cumprida dentro do prazo 
proposto?” 
Resposta: o termo de ajuste de conduta foi firmado entre o CODAU (gestor atual do 
aterro sanitário) e a Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) da Prefeitura Municipal de 
Uberaba. Esta Secretaria é órgão licenciador municipal e atualmente é responsável 
pelo processo de licenciamento ambiental do Aterro Sanitário. A regularização 
ambiental está em andamento, e os termos contidos no TAC estão sendo cumpridos 
dentro do prazo proposto. 
 
“Há algum parecer ou intimação do Ministério Público m relação ao andamento das 
ações determinadas neste Termo?” 
Resposta:  o TAC mencionado na questão anterior não tem participação direta do 
Ministério Público. Sendo assim, não há parecer ou intimação do mesmo em relação 
ao andamento das ações determinadas naquele documento. No que tange as 
obrigações legais da CODAU para com o MPMG, existe um outro Termo de Ajuste de 
Conduta em que o CODAU se compromete a realizar periodicamente coleta e análise 
de água do poço do Bairro Rural da Baixa, próximo ao aterro. As análises por parte do 
CODAU são realizadas periodicamente por força deste TAC. 
 



 

 
 
 
 
“Quais são as ações exigidas no Termo, qual o seu custo e seu prazo de execução 
estimados?” 
 
Resposta: Como já dito, não há parecer ou intimação do MPMG em relação ao 
andamento das ações determinadas no TAC firmado entre o CODAU e SEMAM. De 
toda sorte, a íntegra do referido documento encontra-se no ANEXO III - TERMO DE 
ADMINISTRAÇÃO E RECEBIMENTO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL. 
 
 
“Se acaso tais ações devam ser executadas pelo concessionário por descumprimento 
do município, qual o montante estimado para seu cumprimento?” 
 
“Há previsão contratual de compensação dessas despesas extraordinárias, caso elas 
tenham que ser efetuadas pelo concessionário?” 
 
Resposta: A responsabilidade sobre os passivos ambientais já existentes ou originados 
em data anterior à data da assunção dos serviços, bem como pelas compensações 
ambientais e condicionantes que não estejam previstas no Edital é do Poder 
Concedente, conforme item 10 do Anexo VII – Matriz de Riscos 
 
 
2.3. Coleta Seletiva 
 
“Foi realizado estudo da capacidade de processamento real das Cooperativas e 
Associações de Catadores?” 
 
Resposta: Sim, o projeto considerou a capacidade de processamento das cooperativas. 
As quantidades processadas atualmente estão apresentadas no Relatório de Estudos 
de Engenharia e Afins.  
 
A PNRS estabelece como diretriz a inclusão e emancipação dos catadores. A 3ª Diretriz 
- Previsão de instrumentos para a inclusão e emancipação dos catadores de materiais 
recicláveis e reutilizáveis – da Nota Técnica Conjunta nº 1/2020/SPPI/MMA/FUNASA 
orientou o projeto referencial sobre o apoio às cooperativas por parte da 
concessionária. 
 
O Anexo I – Caderno de Encargos (itens 5.2.2 e item 6.1) estabelece os requisitos 
mínimos de tal apoio. Com isso, a capacidade de processamento das cooperativas será 
aumentada.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
“As Cooperativas e Associações estão devidamente legalizadas e possuem 
licenciamento ambiental para processamento e comercialização dos recicláveis?” 
 
Resposta: A Cooperu opera com licença de operação emitida em 2020. Conforme o 
Relatório de Estudos de Engenharia e Afins, os municípios de Campo Florido, 
Conceição das Alagoas e Sacramento possuem programas regulares de incentivo à 
coleta seletiva local com mão de obra de catadores (pág. 114). Nos demais municípios, 
a atividade não possui programas regulares municipais. Espera-se que esses 
municípios desenvolvam programas municipais conforme previsto no item 7.1.5.1 do 
PIGIRS. 
 
 
“Por que se decidiu em ignorar as receitas de recicláveis excedentes, além da 
capacidade das Cooperativas e Associações de Catadores, da Modelagem 
Econômico-Financeira?” 
 
Resposta: As receitas acessórias serão compartilhadas com a tarifa apenas quando 
ocorrerem, o que permite à concessionária avaliar a viabilidade econômica dos 
investimentos em atividades ou serviços complementares. Por considerar a 
possibilidade de recicláveis excedentes sob responsabilidade da concessionária, que 
irá explorar as receitas deste material, o projeto já incluiu a atividade entre os serviços 
previamente autorizados para implantação e exploração (item 7.1.3 do Anexo II - 
Contrato de Concessão) 
 
 
“Caso ocorra problemas ambientais por incapacidade das Cooperativas e 
Associações, quais as responsabilidades compartilhadas por elas com o 
CONCESSIONÁRIO?” 
 
Resposta: As obrigações e limites de responsabilidade da concessionária em apoio aos 
catadores estão listadas no item 5.2.2 do Anexo I – Caderno de Encargos. Os principais 
investimentos e custos da concessionária estão no item 6.1. 
 
 
2.5. Projeção de Investimentos - CAPEX 
 
“Foi considerada a locação dos equipamentos de coleta, reduzindo-se os valores dos 
investimentos?” 
 
Resposta: Não. A modelagem considerou a aquisição de equipamentos novos. 
 
“É aceitável apresentar novo Plano de Negócios Referencial e de Investimentos 
alocando esses valores como custos operacionais, desonerando os investimentos?” 



 

 
 
 
 
Resposta: Como se trata de uma concessão regida pela Lei 8987/95, e não uma 
licitação de aquisição de bens e serviços regida pela Lei 8.666/93, o projeto básico 
construído é apenas referencial e a fiscalização se fará com base em indicadores de 
desempenho, não em quantidades de insumos entregues. Ou seja, as estratégias, 
tecnologias e quantitativos do projeto básico não são vinculantes, cabendo à futura 
concessionária apresentar a rota tecnológica e a tecnologia de beneficiamento que 
implantará, que poderá ser diferente da utilizada no projeto básico, obedecidas as 
condições estabelecidas no ANEXO I – Caderno de Encargos (Item 8). 
 
“Caso a Proponente disponha desses equipamentos sob sua propriedade, tal valor de 
investimentos pode ser desconsiderado para o início das operações?” 
 
Resposta: Sim, desde que cumpram os requisitos estabelecidos no ANEXO I – Caderno 
de Encargos (Vide Item anterior). 
 
 
2.6. Rotas Tecnológicas 
 
“Foi avaliada alguma tecnologia de fato implantada e comercializada no Brasil em 
escala industrial para tratamento da fração orgânica?” 
 
Resposta: Foram avaliadas as tecnologias existentes no Brasil e operando em escala 
industrial em outros países 
 
“Como foram estimados os custos de implantação de cada tecnologia?” 
 
Resposta: Junto aos detentores da respectiva tecnologia ou de representantes 
autorizados a comercializar no Brasil. 
 
 
“Foram feitas cotações com fornecedores de renome internacional para balizar os 
custos de investimentos? Ou tais estimativas foram feitas a partir de indicadores 
genéricos da literatura ou de estudos acadêmicos, sem verificação e certificação 
prática?” 
 
Resposta: Sim, foram feitas cotações com fornecedores qualificados posteriormente 
aferidas com a literatura técnica existente e publicada por órgãos oficiais da União e 
da Academia. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
“Quais os mecanismos de mitigação de riscos foram considerados ao se adotar 
tecnologia experimental para tratamento da fração orgânica, considerando que essa 
parcela representa 40% do CAPEX e é fundamental para se atingir as metas impostas 
no Contrato de Concessão, conforme a Política Nacional sobre Mudança de Clima?” 
 
Resposta: Respeitadas as condições estabelecidas no Anexo I – Caderno de Encargos, 
dentre as quais destacamos os percentuais de redução de resíduos aterrados e 
captação de gases de efeito estufa, a concessionária tem liberdade de escolher a 
tecnologia que apresente menor risco e/ou maior viabilidade, conforme sua própria 
experiência. Logo, os riscos de implantação e operação do Projeto Executivo a ser 
apresentado pela concessionária no início do contrato serão integralmente imputados 
a ela própria, conforme Anexo VII – Matriz de Riscos. 
 
2.7. Metodologia de Cobrança das Tarifas 
 
“Todos os prestadores de serviços públicos de saneamento envolvidos estão cientes e 
de acordo com esse mecanismo?” 
 
Resposta: Sim. Os prestadores de serviços públicos de saneamento dos municípios que 
integram o projeto estão cientes e de acordo com o mecanismo. Em todo caso, os 
riscos advindos da impossibilidade inicial de cobrança de tarifa de resíduos sólidos dos 
usuários em conjunto com outra prestadora de serviço público foram atribuídos ao 
Poder Concedente, conforme item 9 do ANEXO VII – Matriz de Riscos. 
 
Entretanto, a partir da emissão da Ordem de Serviço, eventual quebra contratual, 
conforme item 38 do Anexo VII – Matriz de Riscos, passa a ser de responsabilidade da 
concessionária: 
 

“Quebra do acordo comercial entre a Concessionária e prestadora de serviços 
públicos e rede arrecadadora” 

 
“As instituições financeiras envolvidas estão cientes e de acordo com esse 
mecanismo?” 
 
Resposta: As instituições financeiras são as mesmas que já prestam serviços de 
arrecadação para os prestadores de serviços públicos de saneamento e possuem 
produtos disponíveis para atender ao mecanismo de cobrança proposto. 
 
 
“Quais municípios consorciados possuem leis de isenção de pagamentos de tarifa de 
água, qual sua abrangência, número de habitantes e imóveis beneficiados?” 
 
 



 

 
 
 
 
Resposta: O modelo proposto utilizou como base para custeio total dos serviços de 
coleta, tratamento e disposição final dos resíduos domiciliares, a mesma estrutura de 
cobrança existente dos prestadores de serviços públicos de saneamento de cada 
município. Portanto, eventuais isenções já estão abarcadas pelo referido modelo. Por 
se tratar de um projeto de longo prazo, também foram previstos mecanismos de 
correção para eventuais situações, tais como: i) Revisão do Coeficiente de Geração 
(ANEXO I – Caderno de Encargos item 9.8); ii) oscilação da quantidade de economias 
com tarifa social (ANEXO VII – Matriz de Riscos item 53) e iii) intervalo para variação da 
demanda projetada de RDO (ANEXO VII – Matriz de Riscos item 54). 
 
 
“Por que foi adotado tal mecanismo de faturamento? Quais as justificativas técnicas 
e econômicas que justificaram essa escolha.” 
 
Resposta: Estudos técnicos1 tem demonstrado que existe relação da variável de 
consumo de energia elétrica e consumo de água com a geração de resíduos sólidos 
domiciliares, tornando possível a utilização desta variável para estimativa da produção 
de resíduos sólidos, para fins de cobrança da tarifa de resíduos sólidos domiciliares. 
Outrossim, a cobrança dos serviços com base no consumo de água está prevista na Lei 
11.445/2007, com alteração pela Lei 14.026/2020 (mencionar o artigo da lei) 
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O modelo proposto (cobrança de tarifa por uso do serviço) visa minimizar distorções 
entre o serviço prestado e a cobrança realizada, passando a cobrar do usuário, por sua 
efetiva geração de resíduo. O rateio dos custos de coleta, tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos urbanos com base no consumo de água, promove uma adequada 
distribuição dos custos do serviço entre a demanda de cada usuário, inclusive com 
maior precisão quando comparado a “frequência de coleta”, “área construída”, dentre 
outros. Do ponto de vista econômico, importante citar que, em geral, a cobrança de 
valores para custeio de tais serviços é feita em conjunto com o IPTU e possui elevada 
inadimplência. O mecanismo de faturamento da tarifa de RDO em conjunto com a 
tarifa de água reduz a inadimplência, muito em razão da eficácia em seu modelo de 
cobrança. Outrossim, para definição do valor da tarifa foram considerados todos os 
recursos necessários para remuneração dos serviços ao longo do prazo estabelecido 
para o projeto. 
 
Como consequência, o projeto em questão traz equilíbrio entre as partes envolvidas, 
pois possibilita a prática de uma tarifa menor para o usuário, uma constância no fluxo 
de caixa do concessionário, independência de recursos públicos, bem como, uma 
forma de pagamento justa, pois a população pagará pelo que efetivamente gerou. 
 
 
“Foi realizada outra simulação a partir da instituição de taxa ou tarifa baseada em 
outros critérios, tais como área construída, tipo de imóvel, valor venal e tipo de 
ocupação? Se sim, por que tal metodologia não foi apresentada para comparação 
com a metodologia proposta?” 
 
Resposta: Para o desenvolvimento da modelagem econômico-financeira, o critério 
utilizado foi a cobrança de tarifa nos moldes já apresentados. Entretanto, o modelo 
contempla fatores distintos conforme categoria do imóvel (tipo de ocupação). 
 
 
“Foi previsto algum mecanismo de compensação ao CONCESSIONÁRIO para casos 
externos que prejudiquem o faturamento, como aqueles expostos acima? Se sim, 
quais esses mecanismos?” 
 
Resposta: Como citado anteriormente, o ANEXO VII – Matriz de Riscos contempla 
situações que podem ensejar análise da necessidade, quando for o caso, de 
reequilíbrio econômico-financeiro, tendo em vista aumentos ou reduções de receitas 
e/ou de escopo dos serviços para revisão tarifária. Por sua vez, este projeto também 
será acompanhado pela ARISB - Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento 
Básico de Minas Gerais que tem o papel de regular e fiscalizar a concessão com base 
nos termos contratuais. 
 
 
 



 

 
 
 
 
“Foram calculados coeficientes de geração de resíduos sólidos relacionados ao 
consumo de água para cada município, ou ainda, para cada tipo de imóvel?” 
 
Resposta: Foi definido um único coeficiente de geração de resíduos (CG) por volume 
de água para o projeto, a partir da razão entre a quantidade de resíduos gerada e o 
consumo de água das economias dos municípios que compõe o projeto. Eventuais 
correções poderão ser ajustadas por meio das revisões ordinárias quinquenais do CG. 
 
 
“Qual o argumento técnico e econômico para estabelecimento dos fatores de uso 
social (0,50), residencial (1,00), comercial (1,12) e público (1,12)?” 
 
Resposta: A base para o estabelecimento do fator de uso foi o sistema atual de tarifa 
de água (CODAU) que possui valor diferenciado para residencial social. A partir da 
proporção de desconto dada ao uso social foi definido o fator de uso social de 0,50, 
que significa uma redução de 50% da tarifa. A compensação da redução é realizada por 
um aumento de 12% (1,12) no fator de uso das categorias comercial e público, sendo 
este fator determinado matematicamente para que os valores arrecadados sejam 
suficientes ao custeio dos serviços prestados. 
 
 
“Quando da Implantação do novo Aterro Sanitário ou Ampliação do Atual conforme 
prevê o Edital, haverá alteração na tarifa?” 
 
Resposta: Não. A tarifa foi definida com base na modelagem econômico-financeira, 
com fluxo de caixa estimado para todo o prazo de concessão e contempla como 
premissa do projeto referencial, a implantação do novo aterro sanitário, dentro do 
prazo da concessão.  
 
 
RPU 
 
“Se não forem realizadas tais cotações, conforme se recomendam os órgãos de 
controle, qual a metodologia adotada para se calcular tal tarifa?” 
 
Resposta: Todas as despesas relacionadas à disposição final foram proporcionalizadas 
de acordo com os quantitativos de RDO e RPU. Tal rateio levou em consideração todos 
os insumos necessários para operação do aterro (investimentos em infraestrutura, 
equipamentos e mão de obra) a partir de cotações junto a fornecedores ou coleta de 
preços por meio de sistemas oficiais, tal como o SINAPI. 
 
 
 



 

 
 
 
 
“Foram previstos mecanismos de reajuste automático para a tarifa de RPU?” 
 
Resposta: Sim. Tal informação consta no ANEXO I – Cadernos de Encargos, Item 9.7. 
 
“Demonstrada a inviabilidade econômico-financeira dessa tarifa, a CONCESSIONÁRIA 
poderá, justificadamente, recusar o recebimento de RPU dos municípios 
consorciados?” 
 
Resposta: Não. A concessionária deverá atender a todos os municípios participantes 
do projeto que optarem por destinar o RPU no aterro da concessionária ao preço 
oferecido na licitação. 
 
 
“Não foi disponibilizado a Composição de Preços Unitários referente a taxa de R$ 
55,2110 por tonelada, a fim de demonstrar os valores adotados para insumos, 
equipamentos, Mão de Obra. Solicitamos a disponibilização do arquivo para fins de 
orientação para elaboração de Proposta.” 
 
Resposta: O Projeto Básico que orientou a modelagem para obtenção da tarifa de 
recepção dos resíduos de RPU está apresentado no Relatório de Estudos de 
Engenharia e Afins. Como se trata de uma concessão regida pela Lei 8987/95, e não 
uma licitação de aquisição de bens e serviços regida pela Lei 8.666/93, o projeto básico 
construído é apenas referencial e a fiscalização se fará com base em indicadores de 
desempenho, não em quantidades de insumos entregues. Ou seja, as estratégias, 
tecnologias e quantitativos do projeto básico não são vinculantes, cabendo à futura 
concessionária apresentar a sua própria rota tecnológica e a tecnologia de 
beneficiamento que implantará, que poderá ser diferente da utilizada no projeto 
básico. 
  
 
2.8. Parâmetros de Viabilidade 
 
“Qual a justificativa econômica para se limitar a taxa de rentabilidade do 
CONCESSIONÁRIO à WACC proposta, em 8,32%?” 
 
Resposta: A metodologia do WACC utilizada para encontrar a taxa de desconto 
adequada para o fluxo de caixa projetado, reflete o custo de oportunidade do capital e 
os riscos do projeto. 
 
Sendo a taxa obtida para WACC uma taxa real, ou seja, já com a inflação descontada. O 
fluxo de caixa é também um fluxo real, para compatibilizar os resultados.  
 
 



 

 
 
 
A Taxa SELIC é uma taxa nominal. Para afirmar que o WACC projetado está acima ou 
abaixo da taxa SELIC dos últimos anos é necessário descontar a inflação.  
 
Mesmo nos anos de 2015 e 2016 a taxa SELIC real, que correspondeu a 3,23% e 7,03%, 
respectivamente, esteve abaixo do WACC que corresponde a 8,32%. Portanto, mesmo 
considerando os citados períodos de SELIC elevada o WACC projetado encontra-se 
acima da referida taxa. 
 
O detalhamento de cada item que compõe o WACC pode ser encontrado na 
documentação disponibilizada no Plano de Negócio Referencial e no Relatório de 
Modelagem Econômico Financeira. 
 
 
“Quais os mecanismos de compensação previstos para reequilíbrio econômico-
financeiro automático para o caso de aumentos significativos da taxa SELIC, caso 
essa iguale ou ultrapasse a remuneração do CONCESSIONÁRIO, claramente 
inviabilizando o empreendimento economicamente?” 
 
Resposta: O ANEXO VII – A Matriz de Riscos, item 44, prevê ser risco da concessionária a não 
obtenção do retorno econômico-financeiro previsto. 

  
 
“Foi realizada uma análise de risco quanto à possibilidade exposta acima?” 
 
Resposta: Sim, foi realizada análise e o risco atribuído à concessionária, conforme a resposta 
anterior. 

 
 
2. .9. PREVISÃO DE RECEITAS: 
 
“Qual a justificativa técnica e econômica para se limitar o faturamento nos primeiros 
5 anos da Concessão, sendo que a CONCESSIONÁRIA prestará os serviços de forma 
integral e dentro do cumprimento das metas impostas no cronograma desde o 1 ° 
mês de operação?” 
 
Resposta: Uma vez que a primeira meta de redução ocorrerá apenas no 5º ano, o 
projeto básico utilizado como referência para a modelagem econômico-financeira 
definiu o valor da Tarifa Base considerando que o investimento em tecnologia para 
atingimento das metas estabelecidas acontecerá apenas no ano 5. Por isso, expurgou-
se da Tarifa Base o valor correspondente à implantação e operação da tecnologia até 
que ela seja implantada e atinja as metas estabelecidas. Caso o futuro concessionário 
deseje antecipar a sua implantação e atinja as metas estabelecidas, poderá fazer jus à 
cobrança integral de forma antecipada. 
 
 



 

 
 
 
 
“Caso a CONCESSIONÁRIA adiante o cumprimento das metas, foi prevista a 
autorização para faturamento do valor integral? Se não, favor justificar.” 
 
Resposta: Sim. O entendimento está correto conforme descrito nos ANEXO I- Caderno 
de Encargos (Item 9.9) e ANEXO II – Contrato de Concessão (Cláusula 7.2.5) 
 
 
“Qual o real incentivo à CONCESSIONÁRIA a investir em empreendimentos capazes 
de gerar receitas acessórias?” 
 
Resposta: Caso seja de interesse do concessionário a exploração de receitas 
extraordinárias, fará jus aos incentivos descritos no ANEXO II - Contrato de Concessão 
(Cláusulas 7.1.2; 7.1.2.1). 
 
 
“Por que foram consideradas tantas medidas de desestímulo às receitas acessórias, 
sendo que elas podem aumentar a atratividade do empreendimento como um todo, 
às custas e risco do próprio CONCESSIONÁRIO?” 
 
Resposta: Não há medidas que desestimulem as Receitas Extraordinárias. A sua 
exploração visa aumentar a atratividade do empreendimento. Em geral, está previsto a 
apropriação de 95% do faturamento destas pelo concessionário, sendo destinados 
apenas 5% em prol da modicidade tarifária (ANEXO II - Contrato de Concessão 
(Cláusulas 7.1.2)). Nos casos em que o concessionário preste serviços de transporte e 
destinação final a municípios que não integram o projeto, esta relação é modificada 
sendo 85% da receita extraordinária auferida destinada ao concessionário e 15% 
destinada à modicidade tarifária. 
 
 
2.10. CUSTOS DE REEMBOLSO: 
 
Solicita-se a disponibilização das planilhas analíticas dos valores dispendidos com os 
trabalhos técnicos de estruturação do projeto RSU CONVALE (subitem 23.2.5.1 do 
edital) 
 
Resposta: O valor de R$ 6.754.795,00 refere-se ao somatório dos custos dos serviços 
técnicos prestados pela CAIXA e pela consultoria especializada, e as demais parcelas 
referem-se a custos operacionais e de manutenção do referido fundo, conforme dito 
no edital. Maiores informações acerca de tais contratos podem ser obtidas no 
endereço 
https://fundosdegoverno.caixa.gov.br/sicfg/fundos/FEP%20CAIXA/detalhe/sobre/  

https://fundosdegoverno.caixa.gov.br/sicfg/fundos/FEP%20CAIXA/detalhe/sobre/

