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SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS E PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 
 
 
Betim, 21 de março de 2022. 
 
 
 
Ao  
CONVALE - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional do Vale do Rio Grande  
 
Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2022 - Solicitação de Esclarecimentos  
 
 
Prezados Senhores,  
 
A VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob n° 00.292.081/0001-40, com sede na Avenida da Praia n° 100, Bairro Betim Industrial, 

em Betim, Estado de Minas Gerais, por meio do seu representante legal abaixo, apresenta as 

seguintes solicitações de esclarecimentos relativa ao EDITAL:  

.  
 

Número da 
questão 

formulada 
Item do EDITAL Esclarecimento Solicitado 

1 
ANEXO I - Caderno de 

Encargos, Item 6.2 

A Concessionária poderá tratar o chorume em uma 
estação de tratamento externa ao invés de implantar a 
estação de tratamento de chorume?  

2 
ANEXO I - Caderno de 

Encargos, Item 6.2 

Caso a resposta da questão anterior seja negativa, 
considerando que a implantação da estação de 
tratamento de chorume tem o prazo para instalação de 
12 meses, até que seja instalada a estação de 
tratamento de chorume, está correto o nosso 
entendimento que o passivo ambiental do chorume 
existente e o seu tratamento, é de responsabilidade do 
poder CONCEDENTE? 

3 
ANEXO I - Caderno de 

Encargos, Item 6.2 

Qual o volume de resíduos já aterrados no Aterro 
Sanitário municipal de Uberaba até hoje, ou pelo 
menos a estimativa, e qual o volume disponível foi 
considerado o que foi projetado inicialmente até o final 
da vida útil?  
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4 
ANEXO I - Caderno de 

Encargos, Item 6.2 

Considerando que o município de Uberaba fornece 
atualmente materiais inertes como terra e entulho para 
cobertura dos resíduos dispostos no Aterro Sanitário 
municipal de Uberaba, estes materiais continuarão 
sendo fornecidos pelo município?  

5 
ANEXO I - Caderno de 

Encargos, Item 6.4 

Caso a processo de tratamento adotado pela 
Concessionária produza biossecado, material que é 
adequado para realizar cobertura do aterro, está 
correto nosso entendimento que este material poderá 
ser utilizado para esta finalidade e  não será 
considerado na Quantidade de resíduos orgânicos 
aterrados no cálculo das metas de redução de resíduos 
orgânicos no aterro? 

6 
ANEXO I - Caderno de 

Encargos, Item 6.4 

Caso a processo de tratamento adotado pela 
Concessionária produza composto orgânico com 
parâmetros adequados segundo as normas técnicas, e 
não houver interessados em receber a totalidade deste 
produto, está correto nosso entendimento que o 
excedente poderá ser destinado no aterro sanitário e 
não ser considerado na Quantidade de resíduos 
orgânicos aterrados no cálculo das metas de redução 
de resíduos orgânicos no aterro? 

7 
ANEXO I - Caderno de 

Encargos, Item 6.2 

Atualmente o Aterro Sanitário municipal de Uberaba 
recebe lodo da ETE da CODAU? Caso a resposta seja 
negativa, a CONCESSIONÁRIA poderá receber lodo 
da CODAU através de cobrança específica, a ser 
considerada como receita acessória?  

8 
Edital - item 14 - 

Proposta 

Está correto o nosso entendimento que, no momento 
da contratação, a CONCESSIONÁRIA deverá 
apresentar o seu plano de negócio da concessão que 
servirá como base para eventual reequilíbrio 
econômico do contrato? 

9 
ANEXO I - Caderno de 
Encargos, Item 9.1 – 
Modelo de Cobrança 

Está correto o nosso entendimento que o período de 
eficácia do contrato passará a valer apenas após a 
assinatura de contrato entre a CONCESSIONÁRIA e 
as concessionárias de água e esgoto e efetiva 
implementação da cobrança da tarifa em todos 
municípios? 

10 
ANEXO I - Caderno de 
Encargos, Item 9.1 – 
Modelo de Cobrança 

No item 9.1 do Caderno de Encargos indica que o 
percentual de inadimplência é de 8%, entretanto no 
plano de negócio referencial é considerado uma 
recuperação de 6% da inadimplência no mesmo ano, 
resultando numa inadimplência efetiva de 2%. Pede-se 
esclarecer qual o percentual real de recuperação de 
crédito atual na cobrança de água e esgoto. 
Qual deve ser o percentual a ser considerado do item 
55 da matriz de risco? 
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11 
ANEXO I - Caderno de 

Encargos, Item 6.4 

No item 6.4 para o cálculo do indicador da Tabela 3 são 
utilizados os quantitativos de resíduos recicláveis 
secos. Está correto nosso entendimento que os 
resíduos recicláveis secos correspondem à soma das 
categorias “papel”, “plástico”, “vidro” e “metal”, do 
estudo gravimétrico, conforme descrito no item 3.4.1 
do “Relatório de Estudos de Logística e Afins”? 

12 
ANEXO I - Caderno de 

Encargos 

Está correto nosso entendimento que a  
CONCESSIONÁRIA poderá definir a gestão de troca 
de frota de veículos e equipamentos? 

13 
ANEXO I - Caderno de 
Encargos, Item 6.2 

De acordo com o projeto executivo do aterro, onde está 
localizada a jazida de solo que será utilizado para 
cobertura do maciço? Qual o volume de solo dessa 
jazida disponível para operação futura? A quantidade 
de solo disponível atende a quantidade necessária 
para cobertura dos resíduos até o encerramento do 
atual aterro? 

14 
ANEXO I - Caderno de 
Encargos 

A tabela 39 informa o total de 131.484 economias 
contabilizadas para a composição da Tarifa do usuário, a 
tabela 39 se refere somente ao Município de Uberaba ou 
incorpora também os demais municípios que compõe o 
projeto de resíduos sólidos do Convale? Caso a tabela 39 
faça somente referencia às economias do Município de 
Uberaba, qual parâmetro utilizar para mensurar a cobrança 
via tarifa dos demais municípios? 

15 
ANEXO VII – Matriz de 
Risco, item 26 

Na matriz de risco a inadimplência do Município de Uberaba 
no pagamento da destinação final do RPU está alocado 
para a Concessionária? Qual a previsão legal para que a 
inadimplência do poder público seja responsabilidade do 
operador privado? A distribuição deste risco não deveria 
estar associada ao Poder Concedente? 

16 
Plano de Negócio 
Referencial 

Na tabela 14 “projeção de receitas (R$)” não foi calculado o 
fator de uso para fins de tarifa, desta forma a tarifa base 
precisará ser recalculado. Este entendimento está correto? 

17 
ANEXO I - Caderno de 
Encargos – Item 6.4 

Com relação a captação de biogás está correto o 
entendimento de que a meta de 25% está relacionada 
ao quantitativo dos gases gerados na área operada 
no início da Concessão? 
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18 
ANEXO VII – Matriz de 
Risco, itens 6 e 10 

A Matriz de Risco deixa claro que o risco associado a 
passivos ambientais originados antes da assunção dos 
serviços está alocado ao Poder Concedente. Neste sentido, 
quais serão os documentos técnicos ou estudos que 
estabelecerão os parâmetros para delimitar essa 
responsabilidade? Caso o monitoramento realizado pela 
Concessionária revele a necessidade de medidas de 
mitigação/remediação não previstas inicialmente, essas 
ações serão de responsabilidade do Poder Concedente? 
 
 

19 
ANEXO VII – Matriz de 
Risco, item 9 

7A Matriz de Risco imputa como risco do Poder Concedente 
a impossibilidade a cobrança da tarifa de RDO em conjunto 
com outra prestadora de serviço público. Contudo, o 
Contrato estabelece que a celebração de acordo comercial 
com a prestadora desse serviço caberá à Concessionária. 
Favor esclarecer sobre eventual impossibilidade de 
cobrança conjunta, e suas consequências para fins do 
contrato. 
 

 
 
 
 
Em conclusão, considerando a relevância dos questionamentos aqui expostos e respectivos 
impactos na formulação dos estudos e plano de negócios, vem solicitar ao CONVALE o adiamento 
da data prevista para entrega das propostas e demais documentos necessários à participação na 
Concorrência, pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
 
 
 
 
 
 Atenciosamente,  
 
 
 
 
 
VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. 
Frederico Zago Valente 
31 35119009  
comercial@viasolo.com.br 
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