
 

 

 
 
 

Uberaba, 20 de abril de 2.022 
 

 
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Vimos através desta nota esclarecer e informar que: 

 

No dia 14 de abril de 2.022 ocorreu a Sessão Pública de Abertura das 

Propostas Econômico-Financeiras, na sede da B3 (Bolsa, Brasil, Balcão, 

referente a concorrência 001/2022 - EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO E TRATAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), BEM COMO O DE 

DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DA LIMPEZA URBANA (RPU) DOS 

MUNICÍPIOS DO CONVALE, MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA POR 

CONTRATO DE CONCESSÃO, E ATIVIDADES CORRELATAS, sendo Água 

Comprida, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Delta, Planura, 

Sacramento, Veríssimo e Uberaba. 

 

As Propostas Comerciais foram classificadas em ordem crescente do 

multiplicador K a ser aplicado à estrutura tarifária constante no Edital, sendo a 

primeira colocada a que ofertou o menor valor conforme classificação descrita 

na tabela abaixo: 

 

RANKIN PROPONENTE PARTICIPANTE VALOR DESÁGIO 

1º Consórcio S Ativa 

Investimentos 

0,6983 30,17% 

2º ViaSolo Mercantil do 

Brasil 

0,9979 0,21% 

 

 

 



 

 

 

 

Conforme o item 19.9 do Edital, verificado que a proposta do Consórcio S 

(Empresas Soma Ambiental e Seleta) foi superior a 20% da proposta da 

ViaSolo, ficando dispensada a etapa de lances por viva voz. 

 

Após esta fase tendo o Consórcio S apresentado melhor proposta de 

desconto, abre-se para comissão especial de licitação em conjunto com 

equipe da B3, realizar a conferência da documentação de habilitação, e 

logo em seguida, abre-se vistas para a outra empresa ter acesso a 

documentação apresentada pela empresa que ficou em primeiro lugar. 

 

Portanto salientamos que o processo da concorrência 001/2022, ainda 

está em andamento.  

 

E assim que as fases forem sendo vencidas, estaremos publicando todos 

os atos, no site do CONVALE, como temos feito até o presente momento. 

 

A empresa vencedora do certamente estará realizando a EXPLORAÇÃO E 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO 

E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), BEM 

COMO O DE DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DA LIMPEZA URBANA 

(RPU) DOS MUNICÍPIOS DO CONVALE, MEDIANTE DELEGAÇÃO FEITA 

POR CONTRATO DE CONCESSÃO (prazo de 30 anos). 

 

O CONTRATO DE CONCESSÃO tem prazo de vigência de 30 anos. 

 

A rota tecnológica utilizada como base para o projeto vai além da coleta e 

tratamento dos resíduos e aterramento de rejeitos. Permitirá o manejo 

adequado dos resíduos recicláveis secos, o tratamento dos resíduos sólidos 

com possibilidade de recuperação energética, além de promover o desvio de 

parcela significativa de resíduos sólidos do aterro sanitário, garantindo que seja  

 



 

 

 

 

 

disposto no aterro sanitário apenas os rejeitos, atendendo ao que preceitua a 

PNRS. 

A coleta seletiva será realizada porta a porta pelo concessionário, e 

encaminhados para as associações e cooperativas existentes, com isso, além 

da redução do número de resíduos a serem destinados para os aterros, as 

cooperativas e catadores estarão sendo beneficiados em toda a região. 

 

A cobrança de coleta de resíduos sólidos será realizada conforme previsto no 

Marco Legal de Saneamento Básico – Lei 14.026/20, vinculada a conta de 

água, ou seja, o cálculo será pelo metro cúbico de água consumida, esta 

metodologia além de estar amparada legalmente, é uma forma mais justa e 

estimula o uso consciente de água pela população. 

 

A cobrança é uma exigência do Novo Marco Legal do Saneamento Básico e 

tem como objetivo permitir aos municípios dar maior eficiência à prestação do 

serviço de coleta de lixo, limpeza pública e manejo dos resíduos sólidos, cujos 

custos são muito altos e acabam comprometendo outros investimentos.  

 

O Novo Marco do Saneamento estabelece que os municípios que não 

cobrarem o serviço de coleta de lixo no prazo, poderão enfrentar 

consequências legais, como: perder benefícios fiscais do governo federal em 

várias áreas ou o gestor público municipal responderá por improbidade 

administrativa por renúncia de receita pelo descumprimento à Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

A cobrança do serviço de coleta de resíduos já ocorria em vários municípios 

vinculado ao IPTU, de uma forma única, com a concessão o valor será cobrado 

mensalmente.  

 

Importante salientar que qualquer pedido de reajuste de tarifas, será utilizado 

como data base à data de apresentação das propostas.  



 

 

 

 

 

Reforçamos ainda que todo o contrato será regulado pela Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais – ARISB-MG. 

 

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento, através dos e-mails do 

CONVALE – convale.adm2018@gmail.com.  

 

 

Atenciosamente. 

 

RENATO SOARES DE FREITAS 

PRESIDENTE CONVALE 

PREFEITO DE CAMPO FLORIDO 
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