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APRESENTAÇÃO 
Este roteiro prático objetiva permitir aos 
municípios visualizar o que deve ser feito 
para a contratação e implementação 
da concessão dos serviços públicos de 
limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos urbanos, no âmbito do consórcio 
intermunicipal.  

São apresentados, como anexos, 
cadernos estruturantes para a 
delegação, na modalidade concessão 
comum, de serviços de limpeza urbana 
e de manejo de resíduos sólidos urbanos 
de um consórcio intermunicipal. Os 
cadernos, onde os pilares jurídicos, 
técnicos, econômicos e sociais, são 
retratados, corroboram para a 
assertividade da contratação pública, 
de modo a garantir segurança jurídica. 

1 INTRODUÇÃO  

O Novo Marco do Saneamento, Lei 
n° 14.026, de 15 de julho de 2020, 
estabeleceu necessidade de se  

[...] estimular a cooperação entre os 
entes federativos com vistas à 
prestação, à contratação e à 
regulação dos serviços de forma 
adequada e eficiente, a fim de 
buscar a universalização dos serviços 
e a modicidade tarifária. (art. 4º, 
§ 3º, inc. III, Lei nº 9.984/2000) 

Trouxe como princípios fundamentais: 
universalização do acesso e efetiva 
prestação do serviço; eficiência e 
sustentabilidade econômica; e, estímulo 
à pesquisa, ao desenvolvimento e à 
utilização de tecnologias apropriadas, 
consideradas a capacidade de 

pagamento dos usuários, a adoção de 
soluções graduais e progressivas e a 
melhoria da qualidade com ganhos de 
eficiência e redução dos custos para os 
usuários.   

Por sua vez, a prestação regionalizada, 
consórcio intermunicipal, garante o 
ganho de escala e assegura a 
viabilidade técnica e econômico-
financeira dos serviços, tornando-se 
atrativo para o investimento pela 
iniciativa privada.  

A regionalização é requisito para acesso 
a recursos públicos federais e 

de financiamentos com 
recursos da União. 

Assim, concessão comum 
se mostra uma forma ótima de 
prestação dos serviços de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos 
urbanos, não apenas por sua função 
social de geração de empregos, mas 
também por ser uma forma de alcançar 
a universalização dos serviços, com 
acompanhamento das metas e 

[...] estímulo à pesquisa, ao 
desenvolvimento e à utilização de 
tecnologias apropriadas, consideradas 
a capacidade de pagamento dos 
usuários, a adoção de soluções 
graduais e progressivas e a melhoria 
da qualidade com ganhos de 
eficiência e redução dos custos para 
os usuários. (art. 2º, inc. VIII, Lei 
nº 11.445/2007) 

A concessão comum é a concessão dos 
serviços públicos custeado diretamente 
pela tarifa sobre o serviço prestado. Essa 
modalidade já é vastamente conhecida 
nos contratos de concessão do serviço 
de energia, telefonia, internet. 

A concessão garante a prestação de 
um serviço eficiente, com investimento e 
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modernização dos sistemas, além de 
desoneração da administração pública 
municipal, que fortalece a sua atuação 
em áreas fundamentais como 
fiscalização, saúde, educação e 
segurança pública. E ainda, otimiza o 
controle de qualidade quando da 
centralização da prestação de serviços, 
compartilhando os riscos e adequando 
as rentabilidades segundo os serviços 
contratados, resultando em maior 
atratividade ao negócio. 

Desta forma, visando assegurar a 
prestação adequada dos serviços de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos urbanos, com processos de 
melhoria contínua do tratamento 
adequado dos RSU, apresentamos a 
seguir o kit de ferramentas para a 
estruturação de concessões comuns por 
meio de consórcios intermunicipais. 

2 CAMINHOS PARA A 

ESTRUTURAÇÃO DE 

CONCESSÃO COMUM 
O consórcio intermunicipal possui suas 
competências estabelecidas no 
Estatuto Social.  

O Estatuto Social precisa prever a 
concessão como uma das formas de 
delegação dos serviços.  

Os municípios consorciados precisam 
analisar os seus Planos Municipais de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 
PGIRS e promover os ajustes necessários, 
caso a concessão não esteja prevista, 
como forma de execução dos serviços. 

No caso dos consórcios 
intermunicipais, planos 
municipais podem ser 

substituídos por um plano 
intermunicipal. 

2.1 MANIFESTAÇÃO DE 
INTENÇÃO E APROVAÇÃO 
EM ASSEMBLEIA 

O pleito para início do processo de 
concessão dos serviços públicos deve 
ser posto oficialmente em pauta para 
análise e deliberação da Assembleia 
Geral. 

O processo só deve prosseguir com a 
anuência de todos os municípios 
consorciados, para não fragilizar a 
relação que se constituirá a partir da 
concessão. 

2.2 ESTABELECIMENTO DE  
UMA COMISSÃO DE 
CONSÓRCIO 

A partir da tomada de 
decisão pelo Consórcio, 
uma Comissão deve ser 

oficialmente estabelecida, 
para que elabore todos os atos 
preparatórias à licitação. 

DICA 
Se o Estatuto do Consórcio não tiver a 

previsão de concessão dos serviços 
públicos de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos urbanos, promova 
a sua alteração antes de prosseguir 

com os atos para a concessão. 
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A equipe precisa ser qualificada, pois os 
atos subsequentes são bastante 
complexos e podem comprometer o 
sucesso da concessão. 

Esta Comissão deverá estabelecer as 
diretrizes para atingimento da 
concessão bem-sucedida.  

1º Elaborar estudo de viabilidade 
técnica, econômica e jurídica (EVTEA) 
da concessão; 

2º Analisar e avaliar o estudo; 

3º Submeter à consulta e audiência 
pública e ao Tribunal de Contas; 

4º Elaborar Edital para contratação da 
concessão; 

5º Submeter a proposta de edital à 
Assembleia Geral;  

6º Definir a proposta vencedora; 

7º Encaminhar para que a Assembleia 
Geral declare e homologue a proposta 
vencedora. 

2.3 ELABORAÇÃO DE EVTEA 
Figura 1 – Estrutura do EVTEA 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2022). 

Material que analisa a longevidade × 
amortização de investimentos; as regras 
de negócio; análise da viabilidade 
técnica, econômica, ambiental e 
jurídica, com os indicativos das 
adaptações legislativas, propostas de 
metas e indicadores e mensuração de 
cobrança. 

Quando da elaboração do EVTEA, 
deverão ser avaliados aspectos e custos 
logísticos, capacidade nominal das 
plantas, disponibilidade de áreas e, 
sobretudo, a capacidade de absorção 
de subprodutos pelo mercado 
consumidor. 

Os estudos podem ser realizados 
internamente, por equipe capacitada, 
ou através de consultoria. 

O EVTEA oferece os insumos para a 
publicação do edital de concessão e 
deve ser colocado em consulta pública 
para colher as percepções da 
sociedade. 

2.4 PUBLICAÇÃO DO  
EDITAL DE CONCESSÃO 

O edital é elaborado, considerando os 
serviços, tecnologias, valores, metas e 
indicadores apontados pelo EVTEA. 

Deve ser publicado no Portal Nacional 
de Contratações Públicas. 

2.5 DECLARAÇÃO DA PROPOSTA 
VENCEDORA E PUBLICAÇÃO 
DO RESULTADO 

Abertas as propostas, passa-se à análise 
técnica e documental para definição 
da proposta vencedora. 

EV
TE

A

Equipe técnica 
nomeada pela comissão

Chamamento público para 
apresentação MIP-PMI

Licitação

Dispensa de licitação
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2.6 CONTRATAÇÃO DA 
CONCESSÃO 

Uma vez indicada a proposta 
vencedora pela Comissão, esta é 
deliberada e declarada pela 
Assembleia Geral e posteriormente 
publicada. 

3 VALE SABER 
A baixa performance identificada nos 
contratos de concessão decorre de 
uma série de fatores técnicos, 
econômicos, jurídicos e socioambientais, 
que associados culminam na suspensão 
e cancelamento dos certames: 

 Erros nos balanços de massa, 
energético e líquido, e na 
composição dos resíduos sólidos; 

 Assunção de riscos em relação à 
variação de demanda, das receitas 
assessórias e da remediação de 
áreas contaminadas; 

 Ausência de garantias de 
performance;  

 Opções tecnológicas indiferentes às 
necessidades para a gestão 
adequada de resíduos e às 
demandas de mercado para 
recursos secundários;  

 Períodos de comissionamento não 
observados;  

 Reinvestimento não considerado;  

 Sustentabilidade econômico-financeira 
comprometida;  

 Exigência irregular da comprovação 
de capacidade técnica para as 
tecnologias elegidas para a 
concessão;  

 Falta de aderência às metas 
firmadas aos marcos legais; 

 Programas de inclusão e 
participação social insuficientes ou 
inexistentes; 

  Custos associados às soluções 
tecnológicas subdimensionados, que 
impactam na sustentabilidade 
financeira; 

 Previsão de alternativas tecnológicas 
para um conjunto de soluções com 
relação custo-benefício mais 
eficazes à valorização de resíduos, e 
que sirvam de alavanca para 
alcançar a modicidade tarifárias dos 
contratos; 

 Observação das modelagens 
econômico-financeira robusta, 
considerando os aspectos jurídicos 
pertinentes.  

 

Conjunto de incertezas técnicas, 
econômicas e jurídicas levam a uma 
percepção de riscos acima daquela 

usualmente pretendida pelos investidores 
privados para projetos dessa natureza e 

relação risco/retorno. 
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4 EXTERNALIDADES DA REGIONALIZAÇÃO 

 
 

 

 
 

 

TÉCNICAS 

A abordagem técnica no âmbito de uma concessão deve estar 
comprometida com a legalidade e abrangência dos instrumentos 
balizadores.  

Deve ser elaborado um diagnóstico pormenorizado da situação local 
identificando, entre outras informações, a geração, acréscimo de 
demanda no âmbito do período da concessão, características dos 
resíduos a partir de uma análise que garanta a representatividade da 
amostragem e as peculiaridades do mercado consumidor de recursos 
secundários.  

O tripé disponibilidade de matéria-prima × viabilidade econômico-
financeira × mercado consumidor de subprodutos é que servirá de base 
para a composição da rota tecnológica.  Neste sentido, há de se tecer 
considerações quanto às limitações e desafios tecnológicos da mesma 
forma em que se avalia o cumprimento das metas previstas nos planos, 
repercussões logísticas e o efetivo atendimento das demandas 
socioambientais dos projetos. 

ECONÔMICAS 

Implementar rotas tecnológicas de valorização de resíduos que permitam 
um maior desvio de aterro sanitário, implicam em maiores custos de 
investimento e operação. 

É importante criar alavancas de valorização criando cenários alternativos 
de solução dos serviços de gestão dos resíduos, que possam ter a sua 
eficiência de valorização mensurada, podem ser elas: regionalização; 
aumento de recuperação de resíduos; regime de recuperação de custos, 
com pagamento de tarifas à concessionária, assegurando a modicidade 
tarifária e a sustentabilidade econômica do sistema; contratos de longo 
prazo que comportem os investimentos. 
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SOCIAIS 

Segundo comentam Pereira e Theotonio (2022), a participação das 
cooperativas transcendem a discussão quanto a inclusão social pois "No 
momento em que os catadores e catadoras atuam na cadeia de 
reciclagem garantindo a intersecção entre a sociedade e o setor 
produtivo, implementando a logística reversa de materiais, representa 
uma contribuição extremamente significativa para a implementação 
gradual da economia circular."  

Dessa forma, fica evidente que garantir o envolvimento das cooperativas 
vai além de cumprimento legislativo, existem vantagens políticas, sociais, 
econômicas e ambientais no estabelecimento destas parcerias. 

JURÍDICAS 

A efetividade das concessões relaciona-se com um robusto aparato 
regulatório para a implantação e acompanhamento posterior dos 
contratos de concessão, visando a prestação dos serviços à população 
com qualidade e eficiência. As adversidades são inerentes e contínuas, 
contudo, transponíveis mediante uma atuação conjunta e consciente 
de todos os atores envolvidos na tarefa de prover uma gestão 
sustentável e integrada de resíduos sólidos. Isto posto, não apenas por 
meio da regulação cria-se um ambiente propício para a garantia da 
prestação dos serviços de resíduos sólidos, mas, também, a estruturação 
sólida dos processos de concessão comum assegurará a segurança 
jurídica, condição essencial para a atratividade de mercado. 
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ANEXO I - MAPEAMENTO CRÍTICO DO MERCADO 
 

1 MAPEAMENTO CRÍTICO DO MERCADO 
Uma análise retrospectiva das contratações públicas expõe as fragilidades de seus 
conteúdos resultando em judicialização e exigindo readequações necessárias para a sua 
conformidade. Geralmente os processos de contratação têm sofrido intervenção 
administrativa e/ou judicial e perduram por mais de dois anos em processo de contratação. 
Radar PPP (2022) prospectou, em setembro de 2022, 482 iniciativas de contratação por 
concessão no setor de resíduos, representando cerca de 12% do total de iniciativas do 
mercado (19 segmentos mapeados), posicionando o setor de resíduos como a terceira 
posição no mercado em geral. Contudo, a contratação efetiva, com base nos dados da 
Radar PPP, de outubro de 2022, ocorreu apenas em 73 projetos das 492 iniciativas 
mapeadas, ou seja, uma assertividade de cerca de 15%.  

Os contratos assinados têm vigência média de 23,64 anos e valor global de R$ 40,5 bilhões, 
sendo que os investimentos planejados remontam 4,44% desse valor, respectivamente R$ 1,8 
bilhão1. 

A baixa performance identificada decorre de uma série de fatores técnicos, econômicos, 
jurídicos e socioambientais que concatenam para a suspensão e cancelamento dos 
certames, tais como: 

 Erros grosseiros nos balanços de massa, energético e líquido, como também na 
composição dos resíduos sólidos; 

 Assunção de riscos em especial em relação à variação na demanda, das receitas 
assessórias e remediação de áreas contaminadas; 

 Ausência de garantias de performance; 

 Conceitos tecnológicos indiferentes às demandas de mercado para recursos 
secundários;  

 Períodos de comissionamento não observados; 

 Reinvestimento desconsiderado; 

 Sustentabilidade econômico-financeira comprometida;  

 Omissão quanto aos atestados tecnológicos;  

 Adimplência duvidosa: atendimento de metas e rentabilidade; 

                                                            
1  Dados extraídos em 10.10.2022 do Radar de Projetos. Disponível em: www.radarppp.com.  
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 Insuficiente ou inexistente programa de inclusão social; 

 Desligamento de municípios dos consórcios e suas repercussões; 

 Baixo envolvimento populacional para garantia de qualidade dos resíduos a serem 
reciclados; 

 Falta de pagamento dos serviços prestados às cooperativas de reciclagem e/ou 
associações de catadores; 

 Conjunto de incertezas técnicas, econômicas e jurídicas levam a uma percepção de 
riscos acima daquela usualmente pretendida pelos investidores privados para projetos 
dessa natureza e relação risco/retorno; 

 Soluções técnicas de gestão de resíduos ineficazes que não oferecem condições 
mínimas operacionais de realizar a performance pretendida nos planos de negócio; 

 Custos associados às soluções tecnológicas subdimensionados que acarretam riscos de 
insustentabilidade financeira; 

 Baixo conhecimento técnico e das alternativas tecnológicas que permitam expandir a 
análise de alternativas de valorização de resíduos que poderiam servir como alavancas 
de modicidade tarifárias dos contratos; 

 Foco das modelagens feitas sob a dimensão jurídica e sem uma metodologia 
econômico-financeira assertiva e com reputação no mercado e setor privado; 

 Falta de conhecimento, foco e metodologia para se realizar uma avaliação do 
potencial mercadológico para os produtos oriundos das alternativas de valorização 
dentro da solução de gestão de resíduos que aumentariam a competitividade de 
soluções de maior degrau tecnológico via modicidade tarifária; 

 Avaliações incompletas das alternativas e respectivos impactos dos diferentes 
dimensionamentos das soluções tecnológicas com arranjos de municípios centralizados 
ou descentralizados – falta evidenciação da eficácia da centralização × possibilidades 
de descentralização: comparativo entre o ganho de escala no dimensionamento do 
Capex × aumento dos custos de movimentação de resíduos e rejeitos entre as 
alternativas de centralização e descentralização; 

 Baixa inovação nas soluções técnicas e nas modelagens econômico-financeiras em 
busca de conjunto de soluções com relação custo-benefício mais eficazes. Ex.: 
terceirização da frota para prestação de serviços relacionados à gestão de resíduos × 
aquisição e manutenção de uma frota própria de equipamentos móveis – ineficácias 
como essa tendem a onerar as tarifas desnecessariamente.  

Observando os últimos vinte anos onde a prestação dos serviços públicos de limpeza 
pública e manejo de resíduos passou a ser praticada por meio da modalidade de 
concessão na cidade de Joinville, muitos erros foram auferidos e alguns acertos notados. 
Contudo, com o advento da PNRS e o próprio Novo Marco Legal do Saneamento Básico, 
Lei n° 14.026/2020, percebe-se uma melhoria contínua nos institutos de contratação e, 
ainda, abordagens inovadoras, que detêm o condão de influenciar diversos outros projetos, 
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como a prestação regionalizada, a cobrança por meio de tarifa e a assunção de receitas 
acessórias por intermédio da comercialização de recursos secundários como instrumento 
de modicidade tarifária.  

Contudo, deve-se ainda priorizar avanços com relação à governança, sustentabilidade 
econômico-financeira e garantias adequadas para que os arranjos locais tenham sua 
performance resguardada.  

Para corroborar com essas argumentações, selecionamos três movimentos de contratação 
pública por meio de concessão comum e parceria público-privada (PPP), sendo um edital 
que está paralisado (Edital 01), um em andamento (Edital 02) e um efetivamente contratado 
(Edital 03), dessa forma, não serão identificados os municípios/consórcios envolvidos para 
fins de garantia de anonimato. Esses instrumentos foram analisados à luz da observância de 
critérios técnicos, econômicos, jurídicos e socioambientais.  

1.1 EQUALIZAÇÃO DE EDITAIS  
Técnico 

A
sp

ec
to

 

EDITAL 01 
2021 – Paralisado 

EDITAL 02 
2022 – Em andamento 

EDITAL 03 
2022 – Contratado 

Se
rv

iç
os

 

▪ Limpeza mecanizada 
de bolsões de entulhos;  

▪ Varrição manual de vias 
e logradouros públicos;  

▪ Varrição manual de 
praças públicas;  

▪ Varrição mecanizada 
em vias públicas;  

▪ Varrição manual, 
lavagem e desinfecção 
de feiras livres;  

▪ Lavagem especial de 
locais públicos;  

▪ Operação de limpeza 
especial de calçadões;  

▪ Limpeza manual e 
mecanizada de bocas 
de lobo;  

▪ Desobstrução de bocas 
de lobo;  

▪ Instalação e Operação 
de contêineres 
subterrâneos;  

▪ Instalação, reposição e 
manutenção de 
papeleiras;  

▪ Recepção, triagem 
mecanizada, 
transbordo, 
transporte 
secundário, 
tratamento dos RSU 
e disposição final 
ambientalmente 
adequada dos 
resíduos e dos 
rejeitos. 

▪ Serviço de coleta e transporte de 
Resíduos Sólidos Domiciliares 
(RDO) dos MUNICÍPIOS;  

▪  Coleta Seletiva porta a porta e 
de Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs) e apoio estrutural à 
ampliação das iniciativas locais 
existentes nos municípios;  

▪  Destinação Final do RDO dos 
municípios e dos Resíduos de 
Limpeza Urbana (RPU) dos 
municípios do projeto que 
queiram fazer esta destinação no 
Aterro Sanitário;  

▪ Implantação e operação de 
novo Aterro Sanitário, quando 
esgotada a vida útil do atual 
(caso a opção seja a utilização 
do aterro municipal existente);  

▪ Implantação e operação de 
unidade tecnológica para 
tratamento de resíduos, 
atendendo as premissas da PNRS 
de diminuição gradativa da 
destinação final de resíduos em 
aterros e da emissão de gases de 
efeito estufa (GEE);  
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Técnico 

A
sp

ec
to

 
EDITAL 01 

2021 – Paralisado 
EDITAL 02 

2022 – Em andamento 
EDITAL 03 

2022 – Contratado 
 

▪ Instalação e Operação 
de Ecopontos;  

▪ Instalação e Operação 
de Pontos Verdes – 
remoção de caçambas 
em Pontos de Entrega 
Voluntária;  

▪ Transporte de Chorume; 
▪ Manutenção, 

monitoramento e 
encerramento do Aterro 
Sanitário;  

▪ Implantação e 
operação do Complexo 
de Valorização de RSU. 

 

▪ Fornecimento de dispositivos de 
acondicionamento de resíduos 
para áreas de difícil acesso e 
para os resíduos recicláveis nos 
PEVs;  

▪ Programa de educação 
ambiental e capacitação de 
operadores envolvidos nos 
serviços a serem concedidos;  

▪ Operação e manutenção das 
instalações operacionais; 

▪ Programa de manutenção da 
frota de veículos e demais 
equipamentos disponibilizados no 
contrato de concessão 

Ro
ta

 te
cn

ol
óg

ic
a

 

▪ Triagem manual; 
▪ Triagem mecanizada; 
▪ Compostagem e 

Biodigestão; 
▪ Geração de CDR; 
▪ Recuperação de área 

degradada (aterro 
delta); 

▪ Aterro sanitário. 

▪ Triagem 
mecanizada; 

▪ Compostagem e 
Biodigestão; 

▪ Geração de CDR; 
▪ Aterro sanitário. 

▪ Triagem semi-mecanizada, 
compostagem, biodigestão 
encerramento do aterro 
municipal, remediação de área 
degradada, implantação de 
novo aterro sanitário e 
recuperação energética em 
aterro. 

M
et

a
s 

▪ Recuperação de 
recicláveis –  
25% dos RSD; 

▪ Geração de CDR –  
10% dos RSD; 

▪ Compostagem –  
30% dos RSD; 

▪ Rejeitos para 
aterramento –  
35% dos RSD. 

▪ Até 24 meses – 
Triagem 
mecanizada para 
100% dos resíduos 
domiciliares, 
permitido o envio 
de no máximo 80% 
do total dos RSU ou 
rejeitos para o 
aterro sanitário, em 
peso. 

▪ Até 478 meses – 
Tratamento 
completo para 50% 
dos resíduos 
domiciliares, 
permitido o envio 
de no máximo 65% 
do total dos RSU ou 
rejeitos para o 
aterro sanitário, em 
peso. 

▪ Redução de orgânicos no aterro: 
(25% – 5 anos;  
35% – 10 anos;  
5% – 15 anos;  
50% – 20 anos;  
55% – 25 anos); 

 

▪ Redução de secos no aterro:  
(30% – 5 anos;  
37% – 10 anos;  
42% – 15 anos;  
45% – 20 anos;  
50% – 25 anos); 
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Técnico 

A
sp

ec
to

 
EDITAL 01 

2021 – Paralisado 
EDITAL 02 

2022 – Em andamento 
EDITAL 03 

2022 – Contratado 
  

▪ Até 72 meses – 
Tratamento 
completo para 
100% dos resíduos 
domiciliares, 
permitido o envio 
de no máximo 42% 
(quarenta e dois 
por cento) do total 
dos RSU ou rejeitos 
para o aterro 
sanitário, em peso. 

▪ Até 120 meses – A 
disposição final do 
total dos RSU e 
rejeito em aterro 
sanitário deverá ser 
de no máximo 25%, 
em relação ao 
resíduo que entra 
no SISTEMA 

▪ Captação e/ou  
queima de gases:  
(25% – 5 anos;  
30% – 10 anos;  
40% – 15 anos;  
50% – 20 anos;  
55% – 25 anos). 

 

PG
IR

S 

2021 
▪ Plano 

Intermunicipal e 
PMSB municipais. 

▪ Inexistência de alguns planos 
municipais 

▪ Demais planos defasados sendo 
a grande maioria de 2013 e não 
disponibilizados.  

▪ Plano intermunicipal atendendo 
parcialmente o art. 19 da PNRS. 

C
om

p
os

iç
ã

o 
g

ra
vi

m
ét

ric
a

 

2014 a 2018 
Defasada e resultados 

comprometidos 

2012 a 2021 – contudo 
para fins do edital 
foram usados os 
valores de 2017. 
Resultados 
comprometidos no 
que diz respeito a 
presença de fração 
orgânica. 

Caracterização de resíduos 
defasada, valores de Uberaba de 
2011 e de alguns municípios do 
consórcio de 2013. Não foi 
apresentada a metodologia 
aplicada. 

G
er

a
çã

o 
d

e 
re

síd
uo

s 

2021 – 315.509 t/a 2020 – 912.606 t/a 2020 – 135.050 

Ta
xa

 d
e 

cr
es

ci
m

en
to

 

Ano 01 a 05 – 0,89% 
Ano 06 a 30 – 0,39% 

0% Aplicada  
mas não mensurada. 
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Técnico 

A
sp

ec
to

 
EDITAL 01 

2021 – Paralisado 
EDITAL 02 

2022 – Em andamento 
EDITAL 03 

2022 – Contratado 
Es

tu
d

o 
d

e 
m

er
ca

d
o 

p
a

ra
 s

ub
p

ro
d

ut
os

 

Inexistente 
Parcial – apenas 

verificação de preços 
praticados 

Inexistente 

Q
ua

lif
ic

a
d

or
a

 té
cn

ic
a

 

▪ (i) Coleta de resíduos 
sólidos domiciliares – 
com quantitativo 
mínimo de 117.250 
toneladas num período 
de 12 meses;  

▪ (ii) Coleta mecanizada 
de resíduos sólidos 
domiciliares, com 
quantitativo mínimo de 
30.450 toneladas num 
período de 12 meses;  

▪ (iii) Disposição final de 
resíduos sólidos urbanos, 
com quantitativo 
mínimo de 218.860 
toneladas num período 
de 12 meses;  

▪ (iv) Manutenção, 
Monitoramento 
Ambiental e 
Geotécnico de Aterro 
Sanitário com qualquer 
quantitativo;  

▪ (v) Varrição manual de 
vias públicas, com 
quantitativo mínimo de 
51.000 quilômetros num 
período de 12 meses;  

▪ (vi) Operação de 
ecopontos ou serviços 
similares, com 
quantitativo mínimo de 
8 unidades, num 
período de 12 meses;  

▪ (vii) Fornecimento, 
manutenção e 
higienização de 
contêineres, 28.200 
unidades num período 
de 12 meses, o que 
corresponde a 2.350 
unidades mensais. 

▪ c.1.1) Operação de 
triagem 
mecanizada de 
resíduos sólidos, 
com capacidade 
mínima de 7.500 
toneladas/mês, 
pelo prazo mínimo 
de seis meses; e  

▪ c.1.2) Operação de 
unidades de 
tratamento de 
resíduos sólidos 
urbanos com 
capacidade 
mínima de 2.800 
toneladas/mês, 
pelo prazo mínimo 
de seis meses.  

▪ c.1.3) Para o 
atendimento das 
exigências 
constantes nos 
subitens c.1.1. e 
c.1.2 não será 
admitido o 
somatório de 
atestados.  

▪ d) Relação de 
equipamentos, 
máquinas e 
instalações 
acompanhada de 
declaração da 
LICITANTE de 
disponibilização 
dos mesmos no 
prazo necessário 
para execução do 
objeto da 
concessão. 

▪ a.1.1.) Operação de coleta e 
transporte de resíduos sólidos, 
com capacidade mínima de 100 
(cem) toneladas/dia.  

▪ a.1.2.) Operação de unidades de 
TRATAMENTO ou de DISPOSIÇÃO 
FINAL ambientalmente adequada 
de RSU com capacidade mínima 
de 100 toneladas/dia. 
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Técnico 

A
sp

ec
to

 
EDITAL 01 

2021 – Paralisado 
EDITAL 02 

2022 – Em andamento 
EDITAL 03 

2022 – Contratado 
In

d
ic

a
d

or
es

 d
e 

d
es

em
p

en
ho

 

Existente Existente Existente 

Es
tu

d
o 

d
e 

ris
co

 
te

cn
ol

óg
ic

o 

Inexistente Inexistente Inexistente 

C
ro

no
g

ra
m

a
 d

e 
im

p
la

nt
a

çã
o 

d
o 

sis
te

m
a

 

Existente e coerente Existente,  
porém incoerente 

Existente,  
porém incoerente 

Es
tu

d
os

 q
ue

 p
er

m
ita

m
 m

en
su

ra
r o

s i
m

p
a

ct
os

 
a

m
b

ie
nt

a
is 

d
e 

á
re

a
 d

eg
ra

d
a

d
a

 

Não disponibilizados Não se aplica Não disponibilizados 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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Econômico 

Aspecto 
EDITAL 01 

2021 
Paralisado 

EDITAL 02 
2022 

Em andamento 

EDITAL 03 
2022 

Contratado 

Valor do contrato 8,1 Bilh R$ 3,4 Bilh R$ 1,3 Bilh R$ 

CAPEX 940 Milh R$ 693,4 Milh R$ 133 Milh R$ 

OPEX 5,5 Bilh R$ 2,2 Bilh R$ 0,848 Bilh R$ 

TIR / WACC 10% / 10% 13% / 11,03% 8,32% / 8,32% 

Ref. Equity na 
Estrutura Capital 100% 64,34% 73% 

Margem EBITDA% 
s/ Rec. Líquida 21,2% 54,6% incl rec. 

acessória 
30% incl. rec. 

acessória 

% OPEX Total:  
Custos Mov. 

Resíduos e Rejeitos 
50% 4%, mas sem custos 

coleta 42% 

Payback 14 anos 15 anos 12 anos 

Tipo de cobrança Taxa Tarifa Tarifa 

Valor serviço  
(R$/t RSU total) 

R$/t 435(Base) ~ 556 
(Máx), depende 

contrapr. Fix. / Var. 
150 R$/t (afora RPU) 

360 R$/t ou 1,2464 
R$/m³  

+ 55,2110 R$/t (RPU) 

Valor serviço 
 (R$/mês/hab) 

15,1 ~ 19,3 
R$/mês/hab 6,0 R$/mês/hab 8,2 R$/mês/hab 

Target p/ def. 
Remuneração 

Média: R$/t RSU 
total 

Zerar o VPL do FCL 
descontado (Wacc) 

do contrato  
dentro do prazo 

Target TIR = Média da 
TIR dos contratos de 
Cidade-1, Cidade-2, 

Cidade-3, Cidade-4 e 
Cidade-5: 13,0% 

Zerar o VPL do FCL 
descontado (Wacc) 
do contrato dentro 

do prazo 

Opex Contrato 380 R$/t 
86 R$/t s/ custos 

coleta  
até transbordo 

240 R$/t 

Remuneração 
Contraprestação 

pública e parte das 
receias acessórias 

Tarifa + 
Contraprestação 

pública (RPU) e parte 
das receias 
acessórias 

Tarifa + 
Contraprestação 

pública (RPU) e parte 
das receias 
acessórias 

Desembolso  
em ações de 

educação 
ambiental 

1,00 Milh R$/a 2,0 Milh R$/a 1,46 Milh R$/a 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 



 23
23 

Jurídico 

Aspecto 
EDITAL 01 

2021 
Paralisado 

EDITAL 02 
2022 

Em andamento 

EDITAL 03 
2022 

Contratado 

Objeto 

Contratação de 
parceria público-

privada, na 
modalidade de 

concessão 
administrativa, 

destinada à 
realização de 

investimentos e 
prestação dos 

serviços de gestão 
integrados de 

resíduos sólidos 
urbanos (RSU) no 

município. 

Concessão do sistema 
integrado e 

descentralizado de 
tratamento de 

resíduos e disposição 
final de rejeitos, que 
consiste nos serviços 

de recepção, triagem 
mecanizada, 

transbordo, transporte 
secundário, 

tratamento dos 
resíduos sólidos e 
disposição final 

ambientalmente 
adequada dos 

resíduos e dos rejeitos 
provenientes dos 

municípios 
consorciados. 

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 RDO 
e da limpeza urbana 
(RPU) dos municípios 

do Consórcio, 
mediante 

delegação feita por 
contrato de 

concessão, e 
atividades 
correlatas. 

Modalidade da 
contratação 

PPP  
Concessão 

administrativa 

Concessão  
comum 

Concessão  
comum 

Prazo 30 anos 27 anos 30 anos 

Regionalização Não Sim Sim 

Quantidade de 
municípios 

01 23 de 24 08 de 11 

Estado da 
contratação 

Paralisada Em andamento 
Contratado em 

29.08.2022 

Garantia do 
contrato pela 

concessionária 

2% do valor previsto 
para o investimento 

do 
empreendimento 

5% do saldo 
remanescente do 
valor estimado do 

contrato 

5% (cinco por cento) 
sobre o valor do 

CONTRATO 
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Jurídico 

Aspecto 
EDITAL 01 

2021 
Paralisado 

EDITAL 02 
2022 

Em andamento 

EDITAL 03 
2022 

Contratado 

Garantia do 
contrato pelo 

poder concedente 

03 prestações – 
mediante 

aprovação de lei 
municipal 

autorizativa 

Não se aplica Não se aplica 

Critério de 
julgamento 

Técnica (60%)  
e preço (40%) 

Menor tarifa Menor tarifa 

Desligamento de 
municípios do 

consórcio 
Não se aplica 

Risco exclusivo do 
poder concedente 

Risco exclusivo do 
poder concedente 

Consorciamento 
de empresas 

Autorizado Autorizado Autorizado 

Confusão no 
estabelecimento 

da 
responsabilidade 
de aquisição ou 

disponibilização de 
área 

Sim Não Não 

Critério de 
habilitação jurídica 

e econômico-
financeiras 
confusos/ 

desconformes 

Sim Sim Não 

Falta Indicação 
clara dos bens 

reversíveis 
Sim  Sim 
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Jurídico 

Aspecto 
EDITAL 01 

2021 
Paralisado 

EDITAL 02 
2022 

Em andamento 

EDITAL 03 
2022 

Contratado 

Variação da  
demanda 

Não comentado 

Risco compartilhado, 
decorrente da 
oscilação da 

quantidade de 
resíduos entregue à 
CONCESSIONÁRIA.  

Na hipótese do 
MONTANTE ANUAL DE 

RSU EFETIVAMENTE 
ENTREGUE apresentar-
se abaixo de 95% ou 
acima de 105% da 

demanda prevista na 
proposta original, 

motivará a solicitação 
de revisão contratual 

e poderá ensejar 
REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO 

CONTRATO. 

Risco compartilhado, 
dentro do intervalo 
de 85% a 115%: não 

caberá pleito de 
reequilíbrio 

econômico-
financeiro do 

contrato.  

Inferior a 85% ou 
superior a 115%: 
caberá pleito de 

reequilíbrio 
econômico-
financeiro do 

contrato 

Variação da  
receita acessória 

Risco exclusivo  
da concessionária 

Variação na 
efetivação das 

RECEITAS ACESSÓRIAS 
ou atividades e 

serviços associados. 
Na hipótese de as 

RECEITAS ACESSÓRIAS 
apresentarem um 

valor abaixo de 70% 
ou acima de 130% do 
previsto na proposta 
original, motivará a 

solicitação de revisão 
contratual e poderá 
ensejar REEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-
FINANCEIRO DO 

CONTRATO. 

Risco exclusivo  
da concessionária 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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Social 

Aspecto 
EDITAL 01 

2021 
Paralisado 

EDITAL 02 
2022 

Em andamento 

EDITAL 03 
2022 

Contratado 

Diagnóstico 
social 

A Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria 

de Infraestrutura, 
Trabalho e Renda e 
Secretaria Municipal 

de Assistência e 
Inclusão Social realizou 

(como apresentado 
em seu Plano de 

Gestão Municipal de 
Resíduos Sólidos) duas 
audiências públicas, 
principalmente para 

ouvir o seguimento das 
cooperativas, onde foi 

criado um 
procedimento para 

que essas instituições 
atendam questões de 
ordem fiscal, técnica e 

operacional para 
serem inseridas no 

sistema municipal de 
gestão de RSU. 

O consórcio está em 
processo de elaboração do 
seu Plano Intermunicipal de 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (PIGIRS) – 
previsão de entrega ainda 
esse ano –, foi considerado 

para o levantamento o 
município principal, por ser o 

mais representativo da 
região em aspectos 

populacionais. 
O Plano Municipal de 
Saneamento Básico 

apresentou que uma das 
carências e deficiências do 

município (Item 2.12) é 
“Número insuficiente de 

cooperativas e associações 
de catadores instituídas e 
em condições de se inserir 
na cadeia da reciclagem”. 

O consórcio 
captou através de 

seus municípios 
qual o nível de 

proximidade do 
poder público com 
os catadores para 

inclusão do 
levantamento no 

seu Plano 
Intermunicipal de 
Gestão Integrada 

de Resíduos 
Sólidos. 

Existência de 
cooperativas 

e/ou 
associações 

O Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos 

elencou (Tabela 3.2.3-1 
– Relação das 

Cooperativas de 
Recicláveis) a 

existência de 15 
cooperativas 
devidamente 

formalizadas no 
município. 

O Plano Municipal de 
Saneamento Básica não 
identificou cooperativas 

capazes de realizar o 
processo de coleta ou 

segregação para o 
município. 

Foram identificadas 
cooperativas 
devidamente 

formalizadas em 
alguns municípios. O 

PIGIRS prevê a 
inclusão de 

associações e 
cooperativas em 

uma categoria de 
cenário ideal (Item 

6.2) onde será 
realizado um 

programa para 
formalização das 
cooperativas que 

passarão a ter 
acesso as políticas 

públicas de apoio a 
estas instituições. 
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Social 

Aspecto 
EDITAL 01 

2021 
Paralisado 

EDITAL 02 
2022 

Em andamento 

EDITAL 03 
2022 

Contratado 

Instrumentos de 
inclusão social 

Existe um Decreto 
Municipal de 2003 (nº 
xxxx) que dispõe sobre 

o Programa de 
Doação de Material 

Reciclável de Lixo 
Doméstico às 

Cooperativas ou 
Associações Populares 
de Trabalhadores em 

Reciclagem. 
A Lei Municipal xxxx de 

2005 estabelece 
normas e critérios para 
incubação, instalação 

e fomento às 
Cooperativas de 
Recicláveis que 

compõem o Programa 
Municipal de Geração 
de Emprego e Renda 

da Prefeitura 
Municipal. 

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente é a 

responsável pela gestão 
do programa Ecocidadão 
e a gestão operacional, 

no início do projeto, 
estava a cargo da 

Associação, passando, no 
final de 2012, para o IPCC, 
que ficou responsável pela 

mobilização dos 
catadores, formação das 

associações ou 
cooperativas, 

contratação da equipe 
de apoio, aquisição de 

equipamentos, 
necessários a 

operacionalização das 
atividades entre outras 
atribuições correlatas. 

No item 6.2 se 
prevê a criação de 
um programa para 

formalização, 
estruturação e 

capacitação de 
cooperativas e 

associações para 
que as mesmas 

sejam responsáveis 
e independentes. 

Uso de mão de 
obra de 

cooperativas e 
associações 

O Decreto Municipal 
xxx /2001, estabelece 

que todo material 
coletado através do 

sistema de coleta 
seletiva deverá ser 
encaminhado às 
cooperativas de 

reciclagem. 

Decreto Municipal nº xxx / 
2006: Institui a separação 

dos resíduos secos 
descartados pelos órgãos 

e entidades da 
administração pública 

federal direta e indireta, 
na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações 

e cooperativas dos 
catadores de materiais 
recicláveis, e dá outras 

providências. 

O PIGIRS 
recomenda a 

utilização de mão 
de obra de 

cooperativas e 
associações na 
coleta seletiva e 
em centrais de 
triagem, como 

observado no item 
7.2. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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1 INTRODUÇÃO  

Este documento se refere ao 
desenvolvimento da aplicação prática 
da estrutura conceitual elaborada a 
partir do Produto 03, já entregue, com 
vistas à implementação da concessão 
comum para serviços de limpeza urbana 
e de manejo de RSU para o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), conforme diretrizes estabelecidas 
em Termo de Referência no âmbito da 
Cooperação Técnica CT BR – T1408.  

Constitui escopo principal deste 
produto, portanto, oferecer aos 
municípios instrumentos práticos para 
compreensão do procedimento 
necessário seja à constituição de um 
Consórcio Intermunicipal, seja à 
contratação dos serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos por 
intermédio da concessão comum. 

A concessão comum abstratamente 
considerada é superior às demais 
previsões de delegação de serviços, pois 
tem como premissa o fato de que o titular 
do serviço público não despenderá 
numerário para sua remuneração, além 
daquele necessário à elaboração dos 
estudos preparatórios (e, às vezes, nem 
isso) e com o respectivo procedimento 
administrativo em si. 

A vantajosidade deste instrumento, 
ainda, revela-se mais interessante se 
instrumentalizado por meio de um 
consórcio intermunicipal, entidade que 
ganhou especial e evidente atenção 
não só pela edição de legislação 
própria (Lei nº 11.107/2005 – Lei de 

Consórcios Públicos – LCP, 
regulamentada pelo Decreto 
nº 6.017/2007) mas pela abordagem 
sistêmica e regionalizada introduzida 
pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) e pelo Novo Marco Legal 
do Saneamento (NMLS), que alterou a 
Política Nacional de Saneamento Básico 
(PNSB). 

Considerando o aspecto prático desta 
fase dos trabalhos, serão apresentados 
fluxogramas, com o objetivo de permitir 
aos municípios interessados quando 
reunidos em Consórcio Intermunicipal, 
visualizar as etapas necessárias ao 
estabelecimento do procedimento 
licitatório. Além dos fluxogramas, serão 
apresentados templates, ou seja, 
modelos de documentos a serem 
utilizados nestes procedimentos. 

Os templates constituirão documentos 
genéricos e básicos, o mais simples 
possível, que possam ser apreendidos 
pelos interessados sem a necessidade 
de um intérprete especializado. 

Deve-se ter claro que não é possível 
abarcar todas os eventos passíveis de 
ocorrer, que dependem do contexto 
concreto e suas variáveis praticamente 
infinitas – a começar da situação 
histórica – razão pela qual muitas das 
linhas foram deixadas ao arbítrio do 
interessado, sendo informadas as 
consequências da eventual escolha. 

A cada passo no preenchimento, o 
interessado obterá uma orientação 
clara de qual caminho seguir através de 
um guia que acompanhará o passo-a- 
passo. Ao final, template será repetido 
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sem o guia, apenas com espaços a 
serem preenchidos. 

Para o início dos trabalhos se tem como 
primordial que o Consórcio 
Intermunicipal esteja plenamente 
autorizado, nos termos da Lei e de seus 
documentos sociais, a atuar como 
Poder Concedente no processo de 
concessão. 

2 ANOTAÇÕES 
Já detalhamos na apresentação do 
Produto 03, o contexto legal que 
envolve a concessão, assim nos 
limitaremos aqui à apresentação de 
alguns elementos básicos voltados à 
compreensão dos fluxogramas e 
templates a serem apresentados. 

Incialmente, se elegerá a Nova Lei Geral 
de Licitações – Lei nº 14.133/2021 – como 
a espinha dorsal para a estruturação da 
concessão. A escolha desta norma, no 
lugar da Lei anterior, resulta do fato de 
que a lei de 1993 está prestes a perder a 
vigência (abril de 2023), além do fato da 
nova LGL espelhar mais 
adequadamente o que de fato já 
ocorre na prática: a divisão do 
procedimento licitatório em duas fases, 
uma interna preparatória e uma 
segunda fase externa, em que tem início 
a fase pública do procedimento.  

A concessão tem por base 
essencialmente a Lei nº 8.987/1995, que 
previu um modelo mais flexível em 
muitos pontos (por exemplo, não há 
prazo previamente estabelecido para a 
duração da concessão), sendo 

preenchida a eventual ausência de 
previsão, no que couber, 
subsidiariamente pela LGL e ainda, 
sendo consideradas previsões 
específicas trazidas pela PNRS e pela 
PNSB.  

Por fim, para a elaboração dos 
fluxogramas e templates foi 
atentamente considerado o 
mapeamento crítico efetuado quando 
da apresentação do Produto 03, em 
que são apontados os frequentes e 
repetidos erros por parte do ente 
público na condução do processo e na 
elaboração dos respectivos 
documentos, com o objetivo de 
conduzir os interessados da melhor 
forma possível na condução do 
procedimento licitatório e evitar 
desnecessária suspensão ou 
interrupção, ao menos, em razão de 
erros e vícios formais.  

A forma de cobrança e pagamento dos 
serviços – tal elemento traz uma nova 
questão, que é o fato de que o serviço 
a ser prestado deve ser 
necessariamente remunerado por tarifa. 
Considerando que grande parte dos 
municípios criou a taxa de lixo, a 
conversão deste tributo em preço 
público implicará em uma estratégia 
específica a ser adotada pelo 
município, ou ao menos como repassar 
os valores daí provenientes como preço 
público. 

Nos termos do NMLS, a estruturação do 
preço público pode se dar por meio da 
Agência reguladora – mas é preciso 
analisar caso a caso se vale a pena 
rever as taxas de lixo eventualmente 



 
33 

instituídas pelos municípios ou até 
extingui-las e a estratégia deve ser 
estabelecida antes do processo de 
concessão, devendo ser comprovada a 
aceitação da referida estratégia pelos 
municípios envolvidos.  

O tema 903 – É forte a possibilidade de 
que o entendimento do STF caminhe 
para simplesmente autorizar a cobrança 
de tarifa ou taxa, pois outras decisões do 
próprio STF apontam para o fato de que 
1º) serviços de limpeza pública e manejo 
de resíduos sólidos são serviços passíveis 
de exploração econômica pelo 
particular; 2º) o que determinará o 
modo de cobrança de serviços é mais 
forma de sua delegação – do que a sua 
essencialidade. 

O artigo 29, §4º da PNSB prevê, por outro 
lado, a possibilidade de dispensa de 
arrecadação pelo particular 
concessionário, das tarifas, quando o 
pagamento se faz por taxa e facilita a 
remuneração destes serviços permitindo 
a sua cobrança conjuntamente com a 
cobrança de outros serviços públicos. 
Nesta mesma ação que deu origem ao 
Tema 903 o Tribunal de Justiça do estado 
entendeu possível um regime de 
transição até a instituição da tarifa no 
lugar da taxa. 

Tendo em vista a variada estratégia a 
ser adotada em relação ao tema da 
cobrança e arrecadação da tarifa, 
faremos apenas referência, nos 
templates, ao conteúdo deste Produto. 

Considerou-se como critério de 
julgamento, o menor preço. Técnica e 
preço, apesar de possível, é muito 
complexa e variada, além da Nova Lei 
Geral de Licitações estabelecer que o 
peso da pontuação referente à técnica 
deve ser de no mínimo 70% (setenta por 
cento). Além do que, doutrina e 
jurisprudência acatam com 
tranquilidade o critério da menor tarifa 
em limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

Por fim, a lei recomenda que todo o 
processo de licitação, independentemente 
da modalidade de disputa, seja 
efetuado por meio eletrônico. 

Seguem: 

 Fluxogramas em Bizagi modeler de 
um processo típico de concessão, 
com respectivas legendas das 
notações (em BPMN), para melhor 
compreensão: 

 Fase interna ou preparatório do 
processo licitatório; 

Considerando a complexidade dos 
estudos preparatórios, foram previstos 
três modos de execução: 

 Fase externa do processo licitatório; 

 Templates de documentos licitatórios 
constituídos por minuta de Edital e 
minuta de Contrato com guia de 
preenchimento sob a forma de 
anotações; 

 Templates sem anotações, apenas 
para serem preenchidos.  
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3 FLUXOGRAMA PROCESSUAL 

3.1 NOTAÇÃO DO FLUXOGRAMA 
Fluxograma é um desenho gráfico feito com símbolos padronizados, que mostra a 
sequência lógica das etapas de realização de um processo de trabalho. 

 

 

 

Vantagens: 

 Visão integrada do processo de trabalho; 

 Visualização de detalhes críticos do processo de trabalho; 

 Identificação do fluxo do processo de trabalho, bem como das interações entre 
os subprocessos; 

 Identificação dos potenciais pontos de controle; 

 Identificação das oportunidades de melhoria. 
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4 EDITAL DE CONCORRÊNCIA  

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº {…NÚMERO/ANO…} 
 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº {…número/ano…}  

PREÂMBULO 

O Consórcio Intermunicipal 

{…denominação…} [ou Prefeito Municipal de 

{…Cidade…}, por si ou por Órgão ou por 

Secretaria Responsável] [1], consórcio público, 

constituído em conformidade com a Lei 

nº 11.107/2005 [2] com sede e foro no 

Município de {…Cidade…} [3], Estado de 

{…Estado…}, inscrito no CNPJ sob o nº 

{…CNPJ…}, através da COMISSÃO DE 

Licitação [4], nomeada pela Resolução 

({…número…}/ {…ano…}), torna público 

aos interessados que está realizando a 

presente Concorrência Pública 

[5] para a escolha da melhor 

Proposta para a exploração [6] 

e prestação dos serviços de 

coleta domiciliar, transporte, 

transbordo e tratamento de 

resíduos sólidos domiciliares 

(RDO), bem como de 

disposição final ambientalmente 

adequada dos resíduos sólidos 

domiciliares (RDO) e da limpeza 

2 
Quando a licitação  

pública for promovida pelo  
consórcio público. 

5 
A modalidade de 

licitação no caso será 
a concorrência (art. 2º, 

Lei nº 8.987/1995). 

7 
A divisão de RSU – 
Resíduos Sólidos 

Urbanos em RDO e RPU 
tem origem em solução 
prática adotada pelo 
mercado para facilitar 

o pagamento de 
tarifas: o usuário pessoa 
física paga a coleta, a 
Administração Pública 

paga a limpeza urbana 
à CONCESSIONÁRIA. 

Utilizar papel timbrado do Consórcio  
ou do Município. 

4 
Deve ser indicada uma 
Comissão, para receber 
documentos, conduzir e 

julgar. Esta comissão pode ser 
permanente, ou especial. 

Deve ter no mínimo três 
membros (Lei nº 14.133/2021), 

sendo um o presidente. 
Sugere-se o número ímpar 

para evitar o empate. 

6 
O objeto deve ser preciso, claro, 
sem faltar qualquer atividade de 

interesse – aqui, a título de exemplo, 
consignamos as atividades de 

maneira mais completa possível. O 
consórcio deverá decidir, conforme 

estabelecido em seu Estatuto, 
distinguindo bem as atividades – 

mas estas, quando direcionadas ao 
usuário e não tiverem finalidade 

acessória, devem ser passíveis de 
individualização, ou seja, 

distinguidas por usuário, para que se 
possa cobrar “pedaços” de preços: 

as tarifas. 

1 
Adequar o Edital ao 

tipo de Poder 
Concedente. 

3 
Se o consórcio optar por 

sede itinerante, deve 
apontar o endereço 

válido na data da 
publicação. 
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urbana (RPU) [7] e seu aproveitamento energético, 

implantação de central de tratamento de resíduos (CTR), 

além de remediação de passivo ambiental [8], para o 

Consórcio Intermunicipal {ou “o 

Município de {…Cidade…}} [9] de 

{…denominação…} [10] [ou Prefeito 

Municipal de {…Cidade…}, por si ou por Órgão ou por 

Secretaria Responsável], mediante 

concessão, nos termos da Lei nº 8.987/1995 [11]. 
 

CONDIÇÕES GERAIS 

1 A presente LICITAÇÃO será regida 
pelas regras [12] previstas neste EDITAL e 
nos seus ANEXOS, pela Lei nº 14.133, de 
01 de abril de 2021 (Lei Geral de 

Licitações) [13]; Lei nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995 (Lei Geral de 
Concessões); Lei nº 12.305, de 02 de 
agosto de 2010 (Política Nacional de 
Resíduos Sólidos – Lei da PNRS) e seu 
decreto regulamentador, o Decreto 
nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010; 

Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 
(Política Nacional do Saneamento Básico – 
PNSB) e seu decreto regulamentador, 
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010; o 
Contrato [14], o Estatuto e o Regimento 

8 
Pode acontecer de se incluir 
no objeto a remediação de 

antigo lixão – tudo vai 
depender dos estudos de 

viabilidade técnica e 
econômico-financeira. 

11 
Deve ser indicada a Lei de Concessões logo no 
preâmbulo, para que fique claro de qual tipo 

de concessão se está tratando;  
a concessão comum e não uma parceria 

pública privada (PPP). 

9 
Adequar o Edital. 

10 
Devem ser indicados os municípios – caso 

todos os componentes do consórcio 
sejam abrangidos, indicar somente “… do 

consórcio intermunicipal…”. 

13 
A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, antiga 

Lei de Licitações, estará em vigor até 
01.04.2023. Até esta data ainda será possível, 
teoricamente, optar pela sua aplicação, mas 

o artigo 186 da nova Lei orienta que a seja 
subsidiariamente aplicada às concessões e 
PPPs. Dada a proximidade de perda de sua 
vigência da Lei de 1993, deve ser usada a 

nova Lei Geral de Licitações (LGL). 

12 
Logo no início devem ser  

indicadas as normas aplicáveis. 

14 
Por vezes, Contrato Social e Estatuto Social se 

confundem em um só documento. O regimento 
interno merece constar sempre que tratar, em 

algum ponto, das licitações feitas pelo Consórcio 
Intermunicipal. Qualquer documento interno que 

tenha relação com a licitação deve constar 
como Anexo ou ser de fácil acesso pela Internet. 
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Interno do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, o 
Plano Intermunicipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos {OU 

PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS} [15.A e 15.B] 
aprovado pela Assembleia Geral do 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, realizada 

em {…data…} e pelas demais normas vigentes 
sobre a matéria.  

A CONCESSÃO objeto desta CONCORRÊNCIA foi 

devidamente autorizada pelas Câmaras 

Municipais de cada um dos MUNICÍPIOS, na forma de 

Leis municipais de aprovação do Protocolo de 

Intenções que deu origem ao CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL, de seu Estatuto Social e Regimento 

Interno, bem como foi aprovada na Assembleia 

Geral do próprio CONSÓRCIO, realizada em {…data…} 

[16.A e 16.B] {E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS SE O PODER 

CONCEDENTE FOR O CONSÓRCIO}. 

Os MUNICÍPIOS componentes do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL autorizaram expressamente ao 
Consórcio Intermunicipal, a outorga da 
presente concessão nos termos do artigo 
{…número…} do Estatuto Social, ANEXO 
{…número…} deste EDITAL {E DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS SE O PODER CONCEDENTE FOR O 

CONSÓRCIO} [17.A e 17.B].  

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL [OU “O MUNICÍPIO DE 

{…nome do Município…}] fez publicar ato 
[18.A e 18.B] justificando a CONCESSÃO, nos 

16.A 
A LGL determina que as 

publicações sejam feitas no Diário 
Oficial e em jornal de grande 

circulação. Já a publicação nos 
sítios eletrônicos é facultada, até 
seis anos após a edição da LGL, 
apenas para os municípios com 

menos de 20 mil habitantes – o que 
não é o caso de um consórcio 
intermunicipal, que tem como 

vantagem justamente obter escala 
– tendo condições para manter um 

sítio próprio na Internet. 

16.B 
Adequar o Edital. 

15.A 
O Plano de Gestão Integrada é essencial e 
obrigatório e deve ser de fácil acesso na 

internet, devendo o endereço ser 
mencionado no edital.  

Obs.: Lembrando que cada município deve ter 
seu plano, que só pode ser substituído pelo 

Plano Intermunicipal, ou por Plano de 
Saneamento Básico se atendido todo o 

conteúdo do art. 18 da PNRS. 

15.B 
Adequar o Edital: …ou Plano Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS). 
Indicar o site onde se encontra o PMGRS. 

17.A 
Anexar Estatuto Social e  

Regimento Interno, se houver. 

17.B 
Adequar o Edital. 

18.A 
Do ato de justificativa da 

concessão deve constar o objeto, o 
valor, a área de atuação e o prazo 

previsto total, além de 
esclarecimentos quanto ao modelo 

– concessão – escolhido. Não é 
preciso publicar os estudos prévios, 
mas é indispensável informar onde 
eles podem ser encontrados e tais 
estudos devem ser de fácil acesso 
na Internet. Não está previsto um 

prazo certo, deve ser antes da 
publicação definitiva do Edital. 

18.B 
Adequar o Edital. 
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termos do artigo 5º, da Lei n° 8.987/1995, no Diário 
Oficial de {…Cidade…}, {…número…}, no dia 
{…data…}; e, no sítio eletrônico do CONSÓRCIO [ou 
“do município”], {…Indicar o site…}. 

A minuta do EDITAL e a minuta do CONTRATO DE 
CONCESSÃO, bem como estudos prévios 
consistentes em {…data…} [19] foram submetidos 
à CONSULTA PÚBLICA [20], nos termos do artigo 11, 
inciso IV, da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 
2007, do dia {…data…} ao dia {…data…} 
mediante a publicação no {…Indicar onde houve 
a publicação…} e no sítio eletrônico {…Indicar o 
site…}, tendo ocorrido a respectiva AUDIÊNCIA 

PÚBLICA na data de {…data…}. [21] 

O aviso sobre este EDITAL, por sua vez, foi objeto de publicação em {…data…} [22] no Diário 
Oficial de {…Cidade…}, {…número…}, no dia {…data…} e em jornal de grande circulação 

do Estado de {…Estado…}, bem como no sítio eletrônico {…Indicar o site…}.  

O EDITAL e ANEXOS da presente CONCORRÊNCIA PÚBLICA poderão ser obtidos no endereço 
eletrônico {…Indicar o site…}, ou de segunda a sexta-feira, no horário de {…Indicar o 
horário…}, em {…Indicar o local…}, situado na Cidade de {…Cidade…}. 

21  
A audiência deve ocorrer 08 dias 

úteis antes da publicação do Edital. 

22 
Prazo mínimo para apresentação de 
propostas, como ficou? Pela Lei nº 14.133, 
(art. 55), os prazos mínimos para 
apresentação de propostas e lances, 
contados a partir da data de divulgação 
do edital e licitação, são de:  
II – no caso de serviços e obras: 
a) 10 (dez) dias úteis, quando adotados 

os critérios de julgamento de menor 
preço ou de maior desconto, no caso 
de serviços comuns e de obras de 
engenharia; 

b) 25 (vinte e cinco) dias úteis, quando 
adotados os critérios de julgamento de 
menor preço ou de maior desconto, 
no caso de serviços especiais e de 
obras de engenharia (critério previsto 
no art. 15, inc. I, Lei de Concessões); 

c) 60 (sessenta) dias úteis, quando o 
regime de execução for de 
contratação integrada (a 
concessionária elabora tudo, incluindo 
o projeto básico); 

d) 35 (trinta e cinco) dias úteis, quando o 
regime de execução for o de 
contratação (a concessionária elabora 
tudo, desde o projeto executivo) ou 
nas hipóteses não abrangidas pelas 
alíneas “a”, “b” e “c”; 

Recomendação:  
Tudo dependerá do que pretende o 
Consórcio, primeiro: haverá obras?  
Os estudos preparatórios são consistentes 
a ponto de serem considerados 
verdadeiros projetos básicos em relação 
às obras?  
Na dúvida, sugerimos adotar a postura 
conservadora dos 60 dias úteis. 

19 
Descrever os estudos: contexto 

legal, estudos econômicos, 
técnicos etc. 

20 
A Lei não faz menção especial 
quanto ao prazo para consulta 

pública. Sugere-se, por boa prática, 
30 dias de consulta. 
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CADASTRO – As interessadas deverão se cadastrar 
em {…Indicar o site…} ou no endereço 
eletrônico {…Indicar o e-mail…}, a fim de poder 
receber informações a respeito desta licitação, 
bem como eventuais alterações do EDITAL. 
Poderão fazê-lo até 05 (cinco) dias úteis da data 
prevista para abertura de envelopes. [23] 

Deverão ser encaminhados, para fins de 
cadastro, os seguintes dados: (i) razão social da interessada, CNPJ, representante(s) 
por ela indicado(s) conforme atos constitutivos ou procuração específica, nos 
termos do ANEXO IX do Edital, e-mail e telefone. A falta de cadastramento não 
impedirá a participação no certame, mas poderá implicar na ausência de 
comunicação direta com o PODER CONCEDENTE, com eventual prejuízo quanto à 

atualidade das informações relacionadas à 
licitação, exceto aquelas constantes dos informes 
públicos divulgados sobre o processo.  

Toda e qualquer pergunta ou solicitação em 
relação a este EDITAL e seus ANEXOS também 
poderá ser encaminhada através do e-mail: 
{…Indicar o e-mail…} ou por protocolo no 
endereço e horários supraindicados [24].  

Os serviços a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA 
serão regulados e [25] fiscalizados pela AGÊNCIA 
REGULADORA {…Indicar a Agência…}, que atuará 
durante a concessão na qualidade de órgão 
regulador e suas atividades e obrigações estão 
detalhadas no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS COM A AGÊNCIA REGULADORA, ANEXO VII 
DO EDITAL, a ser celebrado entre esta, o PODER 

CONCEDENTE, com interveniência- anuência da 
CONCESSIONÁRIA. 

O OBJETO DO CONTRATO SERÁ A EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR, 
TRANSPORTE, TRANSBORDO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), BEM COMO 

O DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) 

23 
Embora possa parecer burocrático, 

o cadastro é interessante, pois 
permite verificar com mais precisão 

os reais interessados, além de 
salvaguardar o Consórcio 
Intermunicipal no quesito 

publicidade. o acesso à rede. 

25 
Com o NMLS, se tornou 

peremptória a vinculação a uma 
agência reguladora, encarregada 

das funções de regulação e 
fiscalização, inclusive com a 

verificação das metas a serem 
cumpridas. A agência reguladora 

poderá auxiliar ainda na 
estruturação da tarifa. 

24 
Recomenda-se informar endereços 

eletrônico e presencial, com o 
objetivo de bem aplicar o princípio 

da publicidade, especialmente 
quando o objeto do Edital atingir 

comunidades sensíveis, que 
eventualmente não possuam pleno 

acesso à internet.  
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E DA LIMPEZA URBANA (RPU) [26] E SEU 

APROVEITAMENTO ENERGÉTICO, IMPLANTAÇÃO 

DE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CTR), 
ALÉM DE REMEDIAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL 

PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

{…DENOMINAÇÃO…} [ou “para o município 

de {…nome do Município…}”], [27], 
MEDIANTE CONCESSÃO, NOS TERMOS DA Lei nº 
8.987/1995 [28], na forma descrita no 
CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do 
Edital).  

Para fins de julgamento, será adotado o 
CRITÉRIO DE MENOR TARIFA a ser cobrada 
dos USUÁRIOS pela EXPLORAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E 
TRANSBORDO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DE 
RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA (RPU), 
conforme o disposto no artigo 15, inciso 
I, da Lei n° 8.987/1995.  

 

As PROPOSTAS e demais documentos 
serão recebidas em {…data…}, no horário de 
{…Indicar o horário…}, no endereço {…endereço 
completo – bairro – CEP…}. 

A LICITAÇÃO será realizada pelo sistema de inversão 
de fases [29] de habilitação e julgamento, na forma 
prevista no artigo 17 da Lei nº 14.133/2021, c/c artigo 
18-A da Lei n° 8.987/1995.  

  

26 
A divisão de RSU – Resíduos Sólidos Urbanos em 

RDO e RPU tem origem em solução adotada 
para facilitar o pagamento de tarifas, 
prevendo-se tarifas pagas pelo usuário 

particular (RDO) e pelo próprio CONSÓRCIO à 
CONCESSIONÁRIA (RPU) que já redundou no 

estabelecimento de relações contratuais que 
passaram pelo crivo de uma licitação e foram 
celebradas. Pedimos verificar texto introdutório 

quanto à temática das tarifas. 

27 
Devem ser indicados os municípios – caso 

todos os componentes do consórcio sejam 
abrangidos, indicar somente  

“… do consórcio intermunicipal…”. 

28 
Deve ser indicada a lei de concessões logo no 
preâmbulo, para que fique claro de qual tipo 
de concessão se está tratando: a concessão 

comum e não uma PPP. 

29 
Inversão de fases: ao invés do 

processo se iniciar com a 
habilitação jurídica, se inicia 
já com a apresentação dos 
preços. A inversão torna o 
procedimento mais célere.  

Na nova LGL é a regra. 
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DEFINIÇÕES E INTERPRETAÇÃO 

2 Para os fins deste EDITAL, salvo disposição expressa em contrário, os termos, 
frases e expressões aqui listados, quando utilizados neste EDITAL, no CONTRATO e 
demais ANEXOS, e redigidos em caixa alta, sem prejuízo de outras definições, serão 
compreendidos e interpretados de acordo com os significados abaixo.  

2.1 As seguintes regras de interpretação devem ser observadas: 

I – As definições do EDITAL serão igualmente aplicadas nas formas singular e 
plural, exceto quando o contexto não permitir tal interpretação; 

II – Os títulos dos capítulos e dos itens do EDITAL e 
dos ANEXOS não devem ser usados na sua 
aplicação ou interpretação; 

III – No caso de divergência entre o EDITAL e os 
ANEXOS, prevalecerá o disposto no EDITAL; 

IV – No caso de divergência entre os ANEXOS, 
prevalecerão aqueles emitidos pelo PODER 
CONCEDENTE; 

V – No caso de divergência entre os ANEXOS 
emitidos pelo PODER CONCEDENTE, prevalecerá 
aquele de data mais recente; 

VI – As referências aos horários são aquelas do horário oficial de Brasília; 
VII – No caso de divergência entre: 

 os documentos impressos e os gravados em meio magnético, prevalecerão os 
textos impressos; e, 

 números e sua expressão por extenso, prevalecerá a forma por extenso. 

I – ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: órgão responsável pela 
normatização no Brasil; entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida como 
Foro Nacional de Normalização, representante no Brasil das entidades de 
Normalização Internacional, como o International Standards Organization. 

II – ADJUDICAÇÃO: ato pelo qual a autoridade competente do PODER CONCEDENTE 
conferirá a LICITANTE vencedora (ADJUDICATÁRIA) o OBJETO a ser contratado. 

III – AGÊNCIA REGULADORA: é a Agência, que exercerá as atividades de regulação e 
fiscalização da CONCESSÃO, conforme CONTRATO COM A AGÊNCIA REGULADORA, que 
segue sob a forma de Anexo ao presente EDITAL. [30] 

30 
Tendo em vista o seu papel regulador e fiscalizador, bem como o de auxiliar os 

cálculos referentes às tarifas nos casos de revisão e reajuste, é fundamental que o 
CONSÓRCIO já tenha, previamente à CONCESSÃO, celebrado contrato de prestação 

de serviços com a Agência, ou Convênio, ou Acordo de Cooperação. 

OBSERVAÇÃO 
Muitos dos verbetes dependerão do efetivo objeto a ser contratado, inclusive 

quanto a quem contratará os serviços – trata-se de rol exemplificativo. 

OBSERVAÇÃO 
Em licitações complexas, o 

glossário (ou ainda as 
"Definições") é essencial, pois 

ele já constitui um 
direcionamento de 

interpretação do Edital, 
Contrato e Anexos, além de 

reduzir as dúvidas dos 
licitantes. 
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IV – ANEXOS: Os Anexos I – {…TÍTULO DO ANEXO …}; II – {…TÍTULO 
DO ANEXO …}; III – {…TÍTULO DO ANEXO …}; IV – {…TÍTULO DO 
ANEXO …}; e, V – {…TÍTULO DO ANEXO …}; documentos que 
integram o presente EDITAL, para todos os fins e que 
deverão ser interpretados em conformidade com o 
instrumento convocatório. [31] 

V – APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DOS RESÍDUOS: A recuperação e aproveitamento 
energético de resíduos, por meio de calor, eletricidade ou combustíveis 
alternativos, por intermédio da produção de biogás a partir de resíduos 
orgânicos em biodigestores e a captação de gás metano de aterros sanitários: 
este aproveitamento implicará na produção de energia, subproduto que 
poderá ser objeto de comercialização pela CONCESSIONÁRIA, como receita 
acessória, na forma prevista no CONTRATO DE CONCESSÃO 
e conforme diretrizes estabelecidas no EVTEA – Estudo 
de Viabilidade Técnica e Econômico-financeira e 
Ambiental, constante do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I 
do Edital. [32] 

VI – ATERRO SANITÁRIO: local de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, 
utilizando-se de técnica que não cause danos à saúde pública e sua segurança, 

minimizando os impactos ambientais, e que utiliza 
princípios de engenharia para confinar os resíduos na 
menor área possível reduzindo seu volume, cobrindo-os 
com uma camada de terra, ou outro material admissível, 
na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos 

menores, se for necessário [33].  

VII – AUTORIDADE SUPERIOR: autoridade encarregada de desenvolver um juízo de 
validade sobre os atos praticados nos procedimentos relativos à LICITAÇÃO, no 
tocante à observância das regras constitucionais, legais e editalícias+, sendo 
responsável pelo eventual reexame de 
recursos administrativos, bem como pela 
homologação do certame e adjudicação do 
OBJETO da LICITAÇÃO. 

VIII – BENS REVERSÍVEIS: são todos os bens móveis e 
imóveis, imprescindíveis, essenciais e 
vinculados à CONCESSÃO, adquiridos pela 
CONCESSIONÁRIA ou que lhe tenham sido 
cedidos pelo PODER CONCEDENTE, ao longo de 
todo o prazo do CONTRATO, os quais reverterão 
em favor do PODER CONCEDENTE após o término, por qualquer motivo, conforme 
disposições e relação constante do Anexo III. [34]  

IX – BENS NÃO REVERSÍVEIS: são aqueles que perderam as características de 
reversibilidade, bem como os bens de uso administrativo e/ou não essenciais e 

31 
Numerar e nomear 

cada um dos Anexos. 

32 
Descrição o mais 
precisa possível. 

33 
ABNT NBR 8419:1992. 

34 
Artigo 18, incisos X e XI da Lei das 

Concessões (Lei nº 8.987/1995). Os 
bens reversíveis devem ser 

indicados e caracterizados, 
devendo ser informado como 
serão postos à disposição se 

resultantes de concessão 
anteriormente extinta. Sugerimos 

um Anexo específico para este fim. 
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não vinculados à prestação dos serviços, que possam ser eventualmente 
utilizados pela CONCESSIONÁRIA na execução do CONTRATO. 

X – CADERNO DE ENCARGOS: é o documento 
anexo ao EDITAL, elaborado a partir dos 
estudos técnicos, econômicos e de 
mercado preliminares, que contém os 
elementos necessários e suficientes, com 
nível de precisão adequado, para 
caracterizar o OBJETO deste processo 
licitatório e do CONTRATO respectivo, 
incluído como ANEXO I deste EDITAL. É 
composto pelos estudos preliminares, 
contendo, ainda, o EVTEA – Estudo de 
Viabilidaade Técnica Econômica e 
Ambiental. [35]  

XI – CAPEX: valor nominal correspondente ao total dos investimentos previstos para 
a implantação dos serviços e bens necessários à realização do OBJETO do 
CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA. 

XII – COLETA SELETIVA: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme 
sua constituição ou composição (PNRS). 

XIII – COLIGADA: qualquer pessoa ou fundo submetido à influência significativa de 
outra pessoa ou fundo. Há influência 
significativa quando se detém ou se exerce o 
poder de participar nas decisões das políticas 
financeira ou operacional da investida, sem 
controlá-la. É presumida influência significativa 
quando houver a titularidade de 20% (vinte por 
cento) ou mais do capital votante da 
investida, sem controlá-la. 

XIV – COMISSÃO DE LICITAÇÃO: comissão instituída 
para receber, examinar e julgar os DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS, bem como conduzir os procedimentos relativos à 
LICITAÇÃO. [36] 

XV – CONCESSÃO: CONCESSÃO para a realização do 
OBJETO, a ser outorgada à CONCESSIONÁRIA, pelo PRAZO 
previsto no CONTRATO, conforme a Lei nº 8.987/1995. 

XVI – CONCESSIONÁRIA: SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 
(SPE), constituída de acordo e sob as leis brasileiras, com 
o fim exclusivo de execução do OBJETO do CONTRATO. 
[37]  

35 
Também pode ser designado como 

TERMO DE REFERÊNCIA. Ambos têm a 
mesma função. O Caderno de 

Encargos representa a junção de 
vários itens, enquanto o Termo de 
Referência um só documento. Um 
exemplo de Caderno de Encargos, 

distribuído em diferentes 
documentos:  

1) Relatórios de projeção do OPEX;  
2) Projeto Conceitual;  

3) Caderno de Especificações 
Técnicas de Arquitetura e 

Instalações.

37 
Não é obrigatória pela 
Lei de Concessões, mas 

tem sido utilizada na 
prática, sendo altamente 
recomendável, em razão 

do longo prazo e da 
normal complexidade 

destes contratos. 

36 
A Comissão de Licitação deve 
ser previamente estabelecida, 

por meio de Resolução ou 
competente ato administrativo, 

ela será responsável pela 
condução dos trabalhos e pelo 
julgamento. Deve ser composta 

por número ímpar, para 
desempate, sendo um deles o 

presidente. 
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XVII – CONCORRÊNCIA PÚBLICA ou CONCORRÊNCIA: procedimento licitatório 
adequado e exigido pela legislação para a outorga de concessão de serviços 
públicos.  

XVIII – CONSÓRCIO: termo isolado, indicando grupo de pessoas jurídicas que se 
unem objetivando agregar capacitação técnica, econômica e financeira para 
a participação na LICITAÇÃO. 

XIX – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL: Consórcio 
devidamente qualificado no preâmbulo, futura 
CONTRATANTE no CONTRATO DE CONCESSÃO assim 
entendido pela expressão composta ou pela 
evidência do contexto [se for o caso]. 

XX – CONTRATO ou CONTRATO DE CONCESSÃO: é o 
instrumento jurídico celebrado entre as PARTES com 
o objetivo de regular os termos da CONCESSÃO objeto deste EDITAL.  

XXI – CONTRATO COM AGÊNCIA REGULADORA: Minuta de Contrato de prestação de 
serviços celebrado entre a AGÊNCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE, sob a 
forma de ANEXO VIII. [38] 

XXII – CONTROLADA: qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é 
exercido por outra pessoa ou fundo de investimento. 

XXIII – CONTROLADORA: qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de 
previdência complementar que exerça CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo 
de investimento. 

XXIV – CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por 
acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou 
conjuntamente:  

a) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos 
votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou 
gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou entidades de 
previdência complementar, conforme o caso; e/ou  

b) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento de órgãos de outra pessoa, fundo 
de investimento ou entidade de previdência 
complementar. 

XXV – CRITÉRIO DE MENOR TARIFA: trata-se de critério 
estabelecido para o julgamento das PROPOSTAS, na forma 
do artigo 15, inciso I, da Lei n° 8.987/1995, o qual será 
verificado na presente LICITAÇÃO com base na oferta de cada LICITANTE, que 
deverá apresentar um multiplicador K linear a ser aplicado sobre o valor da 
estrutura tarifária [39] prevista no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do Edital), na 
forma do modelo de PROPOSTA (ANEXO IV do EDITAL). 

38 
Conforme já dito, a Lei fala 
em contrato de prestação 
de serviços, mas a relação 

pode ser constituída através 
de convênio ou acordo de 
cooperação, se não houver 
pagamento pelo CONSÓRCIO. 

39  
A estrutura tarifária já 
deverá ter sido objeto 

de análise, fazendo 
parte do CADERNO DE 

ENCARGOS. 
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XXVI – CTR – CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS: a ser 
implantada pela CONCESSIONÁRIA, que compreende a 
Área de Transbordo e Triagem de Resíduos Volumosos, a 
Unidade de Triagem Automatizada, a Unidade de 
Compostagem Aeróbia, a Unidade de Compostagem 
Anaeróbia e um ATERRO SANITÁRIO. [40] 

XXVII – DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: 
distribuição ordenada de rejeitos em aterros, 
observando normas operacionais específicas 
de modo a evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar os 
impactos ambientais adversos.  

XXVIII – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: é o conjunto de 
documentos apresentados pela LICITANTE de 
acordo com os termos e condições do presente 
EDITAL, que comprovam sua capacidade 
jurídica, econômico-financeira e técnica para 
celebrar o CONTRATO de CONCESSÃO, após 
constituída SPE, caso vencedora desta 
LICITAÇÃO. 

XXIX – DOE ou DIÁRIO OFICIAL ESTADUAL: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE {…Estado…}. 

XXX – DOM ou DIÁRIO OFICIAL MUNICIPAL: Diário Oficial de cada um dos MUNICÍPIOS 
membros do CONSÓRCIO. 

XXXI – EDITAL DE CONCORRÊNCIA ou EDITAL: é o presente instrumento, que contém o 
conjunto de instruções, regras e condições 
necessárias à orientação do processo 
administrativo de seleção da CONCESSIONÁRIA 
apta a receber a CONCESSÃO. 

XXXII – ENVELOPE ou ENVELOPES: corresponde a 
cada um dos envelopes ENVELOPE 1, ENVELOPE 2 
e ENVELOPE 3. ENVELOPE 1: envelope contendo 
as PROPOSTAS das LICITANTES; ENVELOPE 2: 
envelope contendo a GARANTIA DA PROPOSTA 
[41]; e ENVELOPE 3: envelope contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  

XXXIII – ESTAÇÃO DE TRANSBORDO [42]: instalação 
que possibilita a remoção ou transferência dos 
resíduos sólidos domiciliares recolhidos por veículos ou equipamentos de coleta 

menores para outro meio de transporte de maior 
capacidade de carga. 

OBSERVAÇÃO:  
DISPUTA DE PREÇOS 

A disputa de preços pode ser 
aberta (sessão pública com 

lances) ou fechada 
(apresentação e abertura de 

envelopes). Foi escolhida a 
presencial por ser mais simples e 

usual. O modo eletrônico, porém, 
tem tomado conta das licitações 

em geral, sendo inclusive, o 
preferncialmente adotado pela 

LGL; mas para tanto a 
Administração deve estruturar 

previamente o respectivo sistema. 

40 
Possíveis objetos. 

42 
Pode ou não estar 
incluído no objeto. 

41 
Embora não seja obrigatória, a 

garantia de proposta é 
interessante para licitações de 

valor muito alto, pois constitui uma 
barreira de entrada eficiente para 

dificultar a participação de 
licitantes que não detém folego 

financeiro seguro para enfrentar o 
CONTRATO DE CONCESSÃO. Está 
limitada a 01% (um por cento do 

valor estimado para contratação), 
Cf Lei Geral de Licitações. 
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XXXIV – EVTEA – Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-financeira e 
Ambiental, constante do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I DO EDITAL, elaborado 
com a finalidade de recolhers todas as informações e planejar os trabalhos a 
serem realizados e que se fazem necessários às considerações econômicas, 
sociais e ambientais que embasaram a tomada de decisão sobre o investimento 
pretendido, inclusive no que diz respito às rotas tecnológicas a serem adotadas, 
contendo parâmetros de balizamento e parecer final 
sobre a viabilidade da concessão. 

XXXV – GARANTIA DA PROPOSTA: a garantia de cumprimento 
da proposta a ser apresentada pelas LICITANTES para 
assegurar a manutenção da PROPOSTA, bem como das 
demais obrigações assumidas pela LICITANTE em razão de sua participação na 
LICITAÇÃO, nos termos deste EDITAL, no valor equivalente a 01% (um por cento) do 
valor estimado da contratação. [43]  

XXXVI – GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: a garantia do fiel cumprimento das 
obrigações do CONTRATO, a ser mantida pela CONCESSIONÁRIA em favor do PODER 
CONCEDENTE, nos montantes e nos termos definidos neste EDITAL. 

XXXVII – GRUPO ECONÔMICO: para efeitos deste EDITAL, compõem o GRUPO 
ECONÔMICO da LICITANTE, as sociedades COLIGADAS, CONTROLADAS, 
CONTROLADORAS, sob CONTROLE comum ou de simples participação, nos termos 
dos artigos 1.097 e seguintes, da Lei nº 10.406, de 2 de janeiro de 2002 (Código 
Civil Brasileiro) e do artigo 278, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei 
das Sociedades Anônimas), e as empresas ou fundos de investimentos que 
possuam diretores, gestores ou acionistas [com mais de 10% (dez por cento) de 
participação] ou representantes legais 
comuns, bem como aquelas que dependem 
econômica ou financeiramente de outra 
empresa ou fundo de investimento, além das 
empresas ou fundos de investimento sujeitos 
a uma mesma estrutura global, incluindo 
compartilhamento global de conhecimento, 
governança e política corporativa. 

XXXVIII– HOMOLOGAÇÃO: ato pelo qual a AUTORIDADE SUPERIOR ratifica o resultado da 
LICITAÇÃO [44].  

XXXIX – INDICADORES DE DESEMPENHO OU QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO – QID: 
conjunto de critérios e especificações técnicas constantes do ANEXO …. do 
EDITAL, referentes às metas e aos padrões de 
qualidade da prestação dos serviços, que 
serão utilizados para aferição do 
desempenho e para determinar a 
remuneração devida à CONCESSIONÁRIA [45].  

44 
O Estatuto Social de um 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
pode, eventualmente, estabelecer 
como AUTORIDADE SUPERIOR, para 
fins de homologação, a Assembleia 

Geral do CONSÓRCIO. 

45 
A exigência de performance da 
CONCESSIONÁRIA por meio de 
indicadores constitui disposição 

essencial nos contratos de 
concessão (cf Lei de Concessões) 
e é indispensável, especialmente 
no que se refere à aplicação de 

novas tecnologias. 

43 
Lembrando:  

o valor é de até 01%. 
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XL – LICITAÇÃO: é o presente processo de CONCORRÊNCIA realizado pelo CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL [ou “pelo município”] para a outorga do OBJETO da CONCESSÃO. 

XLI – LICITANTE ou PROPONENTE: pessoa jurídica que concorre à LICITAÇÃO, 
isoladamente ou reunida em CONSÓRCIO. 

XLII – MUNICÍPIOS: entes da Federação, membros do CONSÓRCIO que autorizaram a 
outorga da CONCESSÃO à futura CONCESSIONÁRIA, nos termos do ESTATUTO SOCIAL 
do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL.  

XLIII – OBJETO: prestação dos serviços de coleta domiciliar, transporte, transbordo 
e tratamento de resíduos sólidos domiciliares (RDO), bem como o de disposição 
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares (RDO) e da 
limpeza urbana (RPU); implantação de Central de Tratamento de Resíduos 
(CTR), e seu aproveitamento energético, além de remediação de passivo 
ambiental para o Consórcio Intermunicipal de {…DENOMINAÇÃO…} [ou “para o 
município de {…nome do Município…}”], mediante concessão, nos termos da 
Lei nº 8.987/1995, na forma descrita no CADERNO DE ENCARGOS (ANEXO I do Edital). 

XLIV – OPEX: valor nominal estimado 
referente aos custos e despesas 
operacionais ao longo do PRAZO de 
exploração da CONCESSÃO. 

XLV – PARTES: o Poder Concedente e a 
Concessionária. 

XLVI – PEV ou PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA: 
Locais que possibilitam a entrega de 
resíduos recicláveis (baterias, papel, 
pilhas, plásticos, pneus, metais, vidros) 
pela população. [46] 

XLVII – PODER CONCEDENTE ou CONCEDENTE: o 
Consórcio Intermunicipal [ou “o 
município”].  

XLVIII – PROPOSTA ou PROPOSTA ECONÔMICO-
FINANCEIRA: é a PROPOSTA relativa às 
condições econômico-financeiras 
apresentada pela LICITANTE de acordo com os termos e condições deste EDITAL. 

XLIX – RECEITAS ORDINÁRIAS: são as receitas originárias da remuneração mensal 
(TARIFA) paga pelos USUÁRIOS, sejam pessoas físicas ou jurídicas dos respectivos 
serviços que lhes são prestados pela CONCESSIONÁRIA.  

46 
Esta indicação constitui um exemplo - 

mas tudo que disser respeito às 
obrigações sociais, deve fazer parte do 

glossário, como por exemplo 
cooperativas de catadores, se há 
convênio destas celebrado com o 

consórcio intermunicipal ou mesmo se 
há convênio com os municípios 

integrantes, desde que interessem à 
CONCESSÃO e ainda, se existem 
atividades ligadas à educação 
ambiental. Lembrando que a 

CONCESSÃO deve atender também 
aos aspectos sociais, conforme 
determina a determina a PNRS, 

destinando tratamento específico para 
as cooperativas de catadores, sob 

pena de anulação ou interrupção do 
processo licitatório por parte dos órgãos 

de controle. 
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L – RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas oriundas de 
atividades ou serviços complementares, alternativos ou 
acessórios, autorizados, no que couber, pelo PODER 
CONCEDENTE, a serem partilhadas com o PODER 
CONCEDENTE, com vistas à modicidade das tarifas, nos 
termos do CONTRATO, compreendendo:  

a) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos 
ou serviços resultantes do processamento energético dos resíduos 
recebidos [47];  

b) os valores de serviços de gestão de 
resíduos a terceiros públicos ou 
privados [48];  

c) outras receitas de atividades não 
previstas na proposta, obedecido o 
trâmite e os percentuais devidos ao 
PODER CONCEDENTE, conforme 
estbelecido no CONTRATO DE 
CONCESSÃO. 

LI – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: é a operação realizada com 
vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, por fatos 
ocorridos durante a execução do CONTRATO, supervenientes à apresentação da 
PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA, que representem onerosidade excessiva para 
a PARTE que a requerer, conforme procedimento e nos termos estebelecidos no 
CONTRATO. 

LII – RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ou RDO: resíduos sólidos gerados em unidades 
residenciais, uni ou multifamiliares, e resíduos comerciais com características 
similares às domiciliares. 

LIII – RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA ou RPU: resíduos obtidos na operação de limpeza 
urbana realizado pela Prefeitura como varrição, poda e capina. 

LIV – SESSÃO PÚBLICA: Sessão conduzida pelo Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 
em que são abertos os ENVELOPES 1 e/ou 2 e/ou 3. 

LV – SISTEMA: termo referente ao Sistema de Coleta, 
Transporte, TRANSBORDO e TRATAMENTO dos RESÍDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARES e DISPOSIÇÃO FINAL 
ambientalmente adequada dos RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS OBJETO do Edital e que deverá ser 
implantado pela CONCESSIONÁRIA. 

LVI – SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO ou SPE: é a 
sociedade que será constituída pela LICITANTE, 
vencedora da LICITAÇÃO, sob a forma de uma 

47 
Quando houver 
aproveitamento 
energético dos 

resíduos, como objeto 
do CONTRATO. 

49 
De novo: a Sociedade 
de Propósito Específico 
não é obrigatória pela 
Lei das Concessões, é 

uma faculdade exigi-la, 
art. 20, porém, 

recomenda-se sua 
exigência, para maior 

transparência e controle. 

48 
É possível prever que um futuro 

aterro, ou um aterro a ser operado, 
receba resíduos além dos gerados 
pelos munícipes dos membros do 
CONSÓRCIO/Município de outros 

municípios “de fora” do 
CONSÓRCIO/Município. 
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sociedade anônima ou sociedade limitada, para a consecução do OBJETO DA 
CONCESSÃO [49]. 

LVII – SUBCONTRATADAS: são as empresas indicadas pela CONCESSIONÁRIA para o 
desenvolvimento de quaisquer atividades relativas à execução do OBJETO da 
CONCESSÃO. 

LVIII – TARIFA [50] é a denominação da 
remuneração a ser paga pelos USUÁRIOS à 
CONCESSIONÁRIA, em função da prestação 
dos serviços descritos neste EDITAL e seus 
ANEXOS, de acordo com as periodicidades 
definidas, tendo por base a estrutura tarifária 
mencionada na PROPOSTA, ANEXO IV do 
Edital e a política tarifária conduzida pela 
AGÊNCIA REGULADORA. 

LIX – TARIFA BASE (TB) cujo valor unitário está 
estabelecido na PROPOSTA ANEXO IV do 
Edital, a ser paga pela população do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL [ou “do 
município”] USUÁRIA dos serviços relacionados aos Resíduos Sólidos Domiciliares 
(RDO). 

LX – TARIFA DO ENTE PÚBLICO (TEP) a ser paga pelo ente público, para disposição dos 
Resíduos de Limpeza Urbana (RPU). 

LXI – TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: é a passagem dos resíduos coletados em 
caminhões compactadores com capacidade menor para caminhões de 
transporte com maior capacidade de carga, quando necessário for, a fim de 
permitir a prestação de um serviço mais eficiente no transporte dos resíduos até 
o local do ATERRO SANITÁRIO.  

LXII – TRATAMENTO: processo que envolve alteração das propriedades físicas, químicas 
ou biológicas dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS e que visa recuperar, separar ou 
neutralizar determinadas substâncias presentes nos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
reduzindo sua massa e volume. 

LXIII – USUÁRIO ou USUÁRIOS: a população dos MUNICÍPIOS membros do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL [ou “do município”] de quem será cobrada a TARIFA BASE pelos 
serviços vinculados somente aos RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), bem como 
o próprio CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL quanto à disposição final dos RESÍDUOS DE 
LIMPEZA URBANA (RPU) dos MUNICÍPIOS que integram o CONTRATO, na forma definida 
e permitida pela legislação. 

LXIV – VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: Estimativa 
do somatório de valores a serem recebidos 
pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo 
contratual, equivalente na data de hoje a R$ 
{…valor…} ({…número por extenso…}) [51] 

51 
O valor do contrato dificilmente 
será reduzido: ele representa o 
somatório de todos os valores 
certos a serem recebidos pela 

CONCESSIONÁRIA. 

50 
O caderno de Encargos / Termo de 
referência deve conter elementos 

suficientes para o respectivo 
cálculo, lembrando que a 

cobrança por meio de tarifa já 
deve estar estabelecida 

oficialmente, ou, ao menos, ter sido 
objeto específico de divulgação e 

esclarecimento ao longo da 
consulta e d audiência públicas. A 
Agência reguladora também pode 

contribuir neste ponto. 
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LXV – VAZADOURO: {…Indicar o nome/localidade do vazadouro…} a céu aberto, 
localizado em {…endereço completo – bairro – CEP…} que constitui passivo 
ambiental a ser remediado pela CONCESSIONÁRIA, nos termos do EDITAL e ANEXOS. 

LXVI – VERIFICADOR INDEPENDENTE: Terceiro isento, alheio à relação contratual entre 
PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA. Suas atribuições, estritamente definidas no 
CONTRATO, lhe permitem desempenhar o papel de aferidor, mensurador e fiscal 
independente, responsável por proceder à fiscalização, bem como calcular, 
com base em parâmetros técnicos e objetivos, e lançando mão das melhores 
práticas de mercado, a avaliação de desempenho da CONCESSIONÁRIA, o qual 
poderá ser eventualmente contratado pela AGÊNCIA REGULADORA, às suas 
expensas. 

OBJETO 

3 A CONCESSÃO a ser outorgada pelo PODER CONCEDENTE à LICITANTE vencedora 
do certame terá como OBJETO a prestação dos serviços de coleta domiciliar, 
transporte, transbordo e tratamento de resíduos sólidos domiciliares (RDO), bem 
como o de disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
domiciliares (RDO) e da limpeza urbana (RPU) e seu aproveitamento energético, 
implantação de Central de Tratamento de Resíduos (CTR), além de remediação de 
passivo ambiental, para o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL de DE 
{…denominação…} [ou “para o município de {…nome do 
Município…}”], mediante concessão, nos termos da Lei nº 
8.987/1995, assim descritos: [52]  

3.1 Sistema de Resíduos Sólidos Domiciliares: 

I  – COLETA, transporte, TRANSBORDO, TRATAMENTO e disposição final de 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RDO), conforme previsto no 
CADERNO DE ENCARGOS; 

II – COLETA SELETIVA de resíduos recicláveis porta a porta, bem como a 
implantação e manutenção de postos de entrega voluntária de resíduos 
recicláveis, como PEV e/ou outros equivalentes que venham a integrar os 
planos e políticas que norteiem a política de resíduos recicláveis; 

III  – Implantação de Programa de EDUCAÇÃO AMBIENTAL; e 
IV  – Ações de capacitação do PODER CONCEDENTE. 
V  – ……………………………….. 
VI  – ……………………………….. 

3.2 Disposição Final Ambientalmente Adequada de Resíduos Sólidos: 

a) Operação de Aterro Sanitário existente na localidade de {…endereço completo 
– bairro – CEP…}. 

(…) 

3.3 Implantação de Central de Tratamento de Resíduos:  

52 
Relação meramente 

exemplificativa. 
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A construção, a implantação e operação de Central de Tratamento de Resíduos a 
ser implantada pela CONCESSIONÁRIA, que compreende a Área de Transbordo e 
Triagem de Resíduos Volumosos, a Unidade de Triagem Automatizada, a Unidade 
de Compostagem Aeróbia, a Unidade de Compostagem Anaeróbia e um ATERRO 
SANITÁRIO na área localizada em {…endereço completo – bairro – CEP…}. 
observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 
saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 
Integram este sistema a execução ainda dos seguintes serviços: 

(…) 

(…) 

3.4 A forma pela qual deverão ser executados os serviços licitados e as diversas 
obrigações dos LICITANTES e da ADJUDICATÁRIA do OBJETO desta LICITAÇÃO deverão 
obedecer às normas, padrões e demais exigências da legislação, especialmente 
aquelas expedidas pela AGÊNCIA REGULADORA, observar as condições e exigências 

deste EDITAL, do CADERNO DE ENCARGOS, da minuta do 
CONTRATO DE CONCESSÃO e demais ANEXOs, que, 
igualmente, integram o presente EDITAL. 

PRAZO, EFICÁCIA E VALOR DO CONTRATO 

4 O PRAZO de vigência da CONCESSÃO será de 
{…número…} ({…número por extenso…}) anos, contados 
a partir da data de eficácia do CONTRATO, podendo ser 
prorrogado, nos termos do EDITAL e seus anexos. [53] 

4.1 A data da eficácia do CONTRATO dar-se-á quando a CONCESSIONÁRIA receber 
a primeira Ordem de Início do PODER CONCEDENTE, na 
forma prevista no CONTRATO, devendo atender a 
todos os prazos e metas do cronograma constantes 
do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I deste EDITAL. [54] 

4.2 Para prestar os serviços OBJETO da CONCESSÃO, 
a CONCESSIONÁRIA deverá efetuar por si os 

investimentos que 
deverão atender a 
todas as necessidades 
de implantação e 
operação necessários, 
considerando inclusive 
os investimentos 
apresentados na sua PROPOSTA, de forma a viabilizar a 
execução do OBJETO da CONCESSÃO. [55] 

53 
A lei não estabelece um prazo 
específico para a concessão - 
embora existam leis específicas 

para casos específicos (por 
exemplo, setor elétrico) - 

normalmente os prazos variam 
entre 30 a 35 anos. 

55 
Característica da concessão 

comum: o risco financeiro é da 
CONCESSONÁRIA. Tal não 

impede, porém, que o Poder 
Concedente dialogue com 

instituições financeiras 
interessadas com o objetivo de 
atender à CONCESSÃO, desde 

que não haja recompensa 
financeira de qualquer ordem 
para o Poder CONCEDENTE. 

54 
Verifica-se um intervalo entre a 

declaração de vencedora e todos 
os trâmites necessários à efetiva 

prestação dos serviços: a 
constituição de SPE, a 

apresentação de garantias, de 
apólices de seguros e outros.  

O contrato é celebrado e assinado 
– só então, conforme prazo 

estabelecido no CONTRATO, o 
CONCEDENTE emite a Ordem de 

Serviço. 
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ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

5 Solicitações de esclarecimentos e informações adicionais sobre o presente 
EDITAL e seus ANEXOs deverão ser encaminhadas à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, por escrito, 
através do e-mail mencionado no PREÂMBULO, qual seja, 
{…Indicar o e-mail…}, até 03 (três) dias úteis imediatamente 
anteriores à data designada para a entrega dos ENVELOPES. 

5.1 As respostas às solicitações enviadas na forma deste 
item serão disponibilizadas oficialmente pela COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO, a todos as LICITANTES, através do site {…Indicar o 
site…}, em até 03 (três) dias úteis, sem identificação da fonte 
que formulou o requerimento. [56] 

5.2 Todas as respostas e esclarecimentos dados pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
passarão a fazer parte integrante das condições deste EDITAL e seus ANEXOS, 
obrigando todos os interessados ao seu cumprimento e observância. 

5.3 Caso as respostas aos esclarecimentos pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO venham a 
implicar em alteração ao EDITAL e desde que sejam afetadas, de maneira 
inequívoca, as condições de oferta da GARANTIA DA PROPOSTA, de elaboração da 
PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA ou da apresentação dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, o EDITAL será republicado, reiniciando-se os prazos nele previstos, 
conforme previsto no artigo 55, §1º, da Lei nº 14.133/2021. 

5.4 Eventual impugnação ao EDITAL, deverá ser encaminhada ao endereço 
eletrônico {…Indicar o e-mail…}, devendo o respectivo documento ser assinado 
digitalmente, ou, alternativamente, protocolada na forma física no seguinte 
endereço {…endereço completo – bairro – CEP…}, no horário das {…Indicar o 
horário…}. Eventuais impugnações observarão os prazos e condições abaixo 
assinalados, devendo ser protocolada em até 3 (três) dias 
úteis anteriores à data de entrega dos ENVELOPES, 
conforme previsto em EDITAL;  

5.5 No caso de pessoa jurídica, a impugnação deverá 
ser acompanhada de cópias dos documentos societários. 
Na hipótese de a impugnação ser assinada por 
procurador, incluir-se-á procuração, sempre com cópia 
do documento de identidade do signatário. 

5.6 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO divulgará o resultado 
do julgamento da impugnação em até 3 (três) dias 
úteis [57] antes da data de entrega dos ENVELOPES no 
sítio eletrônico do PODER CONCEDENTE, qual seja 
{…Indicar o site…}, cabendo aos interessados 
acessá-lo para a obtenção das informações e 
decisões adotadas. [58] 

56 
A Lei autoriza a 

resposta em ATÉ 03 dias 
úteis, portanto é 

possível responder 
antes, para evitar 

adiamento da sessão 
pública. 

57 
A Lei autoriza a resposta em 
ATÉ 03 dias úteis, portanto é 

possível responder antes, 
para evitar adiamento da 

sessão pública. 

58 
Sugere-se que as respostas, tanto 

às impugnações, como aos 
esclarecimentos, sejam 

encaminhadas também para os 
e-mails informados no CADASTRO. 

O prazo da Lei é 03 úteis. 
Sugerimos 03 para possibilitar a 

continuidade do procedimento - 
porém, casos a respostas atrasem, 

é possível adiar a apresentação 
das propostas alguns dias, mas 
sem necessidade de reabertura 

do prazo total. 
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5.7 As impugnações protocoladas de forma diversa da estipulada acima ou 
interpostas fora do prazo estabelecido não serão conhecidas. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6 Poderão participar da presente LICITAÇÃO empresas nacionais ou 
estrangeiras, desde que satisfaçam plenamente todos os termos e condições deste 
EDITAL e da legislação pertinente. 

6.1 Serão admitidas na presente LICITAÇÃO as entidades fechadas ou abertas de 
previdência complementar, as instituições financeiras, fundos de investimentos e as 
empresas com atividade de investidoras financeiras, desde que atendam às 
condições de habilitação. 

6.2 Será permitida a participação de empresas em CONSÓRCIO, desde que seja 
respeitado o que segue: 

a) Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma LICITAÇÃO, 
através de mais de um CONSÓRCIO ou isoladamente; 

b) Todos os membros do CONSÓRCIO terão responsabilidade solidária pelos atos 
praticados em CONSÓRCIO, na fase de LICITAÇÃO; 

c) Obedecer ao disposto no artigo 15 da Lei nº 14.133/2021, quanto à 
apresentação de documentação exigida para habilitação jurídica, 
regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, 
esta última acrescida em {…número…}% ({…número por 
extenso…} por cento) [59] [exceto no caso de consórcio 
composto exclusivamente por micro empresas e EPPs] 
em relação ao LICITANTE individual e qualificação 
técnica; e 

d) No caso de CONSÓRCIO formado por empresas nacionais e estrangeiras, a 
liderança caberá sempre à empresa nacional. 

6.3 É vedada a participação de empresas: 

a) Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

b) Suspensas do direito de participar em licitações ou impedidas de contratar com 
a Administração Pública dos MUNICÍPIOS; 

c) Em processo de falência ou recuperação judicial, quando, neste último caso, 
não tenha plano de recuperação aprovado; 

d) Impedidas de licitar, de acordo com o previsto no artigo 14, da Lei nº 
14.133/2021; 

e) Tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou 
administradores que se encontrem no exercício de cargo, emprego ou função 
pública do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ou dos MUNICÍPIOS [ou “do município”]; 

59 
Conforme a LGL, artigo 
15, § 1º, de 10% a 30%. 
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f) Tiverem controle societário ou sócio(s) comum(s), independente da 
participação societária, com outro licitante ou com empresa integrante de 
outro consórcio que concorra nesta LICITAÇÃO; 

g) Condenadas, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de 
direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no artigo 
10 da Lei nº 9.605/1998; ou 

h) Tenham participado da estruturação do presente projeto, exceto no caso do 
artigo 18 do Decreto nº 8428/2015. 

6.4 A desclassificação de qualquer consorciado acarretará a automática 
desclassificação do CONSÓRCIO. 

6.5 Não será admitida a inclusão, a substituição, a retirada ou a exclusão de 
consorciados do CONSÓRCIO LICITANTE até a assinatura do CONTRATO, quando então 
passarão a ser aplicadas as regras de alteração previstas no CONTRATO. 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO 

7 A vencedora da LICITAÇÃO deverá constituir uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO 
ESPECÍFICO, estruturada sob a forma de sociedade por ações ou sociedade limitada, 
sendo sua composição societária integrada pela LICITANTE ou pelas empresas do 
CONSÓRCIO licitante, neste último caso na forma e dentro dos mesmos percentuais 
de participação existentes na LICITAÇÃO. 

7.1 O objeto social da SPE deverá prever exclusivamente a execução do OBJETO 
do CONTRATO, mencionando-se inclusive a exploração de atividades que venham a 
ser remuneradas por RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS, na forma do disposto no CONTRATO. 

7.2 Na hipótese do item anterior, o prazo para a constituição da SPE, com o 
respectivo fornecimento da documentação ao PODER CONCEDENTE, será aquele 
necessário para a assinatura do CONTRATO, na forma do disposto neste EDITAL, 
podendo ser prorrogado, a critério do PODER CONCEDENTE. 

7.3 A SPE deverá ter duração suficiente para o cumprimento de todas as 
obrigações decorrentes do CONTRATO e a apresentação de seu Estatuto ou Contrato 
Social e composição societária, na mesma proporção de participação na LICITAÇÃO 
e, sendo vencedor da LICITAÇÃO um CONSÓRCIO, deverão ser apresentados os 
mesmos documentos ao PODER CONCEDENTE, como condição para a assinatura do 
CONTRATO. 

7.4 O capital social subscrito inicial da SPE deverá 
corresponder ao montante mínimo de R$ {…valor…} 
({…número por extenso…}), observando-se as disposições 
contidas na minuta do CONTRATO DE CONCESSÃO, conforme 
ANEXO II deste EDITAL. [60] 

 60 
Não é uma exigência 

da LGL, nem da Lei de 
Concessões, mas de 

se ponderar diante do 
vulto da licitação - 
Sugere-se algo em 

torno de 05% a 10% do 
valor do contrato. 
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CONSULTA/OBTENÇÃO DO EDITAL 

8 A partir da data publicação no {…Indicar onde houve a publicação…}, o 
EDITAL estará disponível para consulta e obtenção: 

a) No site {…Indicar o site…}, e 

b) Na sede do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL [ou “do Município”, ou “do órgão” ou “do 
departamento”], localizada na Cidade de {…nome do Município…}, no horário 
das {…Indicar o horário…} horas até as {…Indicar o horário…} horas. 

ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL 

9 A participação na LICITAÇÃO implica a integral e incondicional aceitação de 
todos os termos e exigências do EDITAL e seus ANEXOS, vedadas alegações posteriores 
de desconhecimento ou discordância de suas condições, bem como das normas 
regulamentares pertinentes, ressalvado o direito de impugnar, nos prazos da lei. 

EXIGÊNCIAS DO EDITAL 

10 As LICITANTES deverão examinar, cuidadosamente, todas as instruções, 
condições, quadros, estudos e projetos disponíveis, bem como as leis, decretos, 
normas, especificações e outras referências mencionadas no EDITAL e seus ANEXOS, 
além de toda a legislação aplicável vigente, com a finalidade do fiel cumprimento 
da execução do OBJETO da CONCESSÃO. 

10.1 A LICITANTE poderá efetuar, previamente à entrega dos envelopes, visita 
técnica ao local onde serão realizadas as obras da futura 
Central de Tratamento de Resíduos (CTR) [ou ainda as 
instalações do Aterro Sanitário a ser operado, ou ainda, a 
área em que se localiza o vazadouro {…Indicar o 
nome/localidade do vazadouro…} conforme objeto 
contratado], a fim de tomar conhecimento das 
peculiaridades do terreno, bem como da situação do Entorno, das {…Indicar o 
horário…} às {…Indicar o horário…} horas, nos dias {…data…} e {…data…}. Efetuada 
a visita, será fornecido à LICITANTE certificado de visita 
técnica que deverá ser anexado aos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO. [61] 

10.2 A visita técnica não será obrigatória. Caso a 
LICITANTE opte por não efetuar a visita, deverá 
apresentar Declaração de que não efetuou visita 
técnica previamente à apresentação de sua PROPOSTA, 
assumindo os riscos daí decorrentes, nos termos do 
ANEXO V a este EDITAL – Modelo de Declaração de Não 
Visita Técnica. [62] 

61 
Necessário somente se 

houverem obras. 

62 
TCU não aprova 

obrigatoriedade da visita 
técnica, mas deve-se 

diferenciar quem visitou de 
quem não visitou: o 

tratamento diferenciado 
deve se refletir em maior 

responsabilização de quem 
não efetuou a visita. 
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10.3 A documentação que não atender aos requisitos estipulados no EDITAL 
implicará, respectivamente, na inabilitação ou desclassificação das LICITANTES, 
conforme o caso. 

DOCUMENTAÇÃO 

11 A PROPOSTA, a GARANTIA DA PROPOSTA e os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 
apresentados em 03 (três) ENVELOPES lacrados, 
distintos e identificados em sua capa na forma 
abaixo, variando somente o número do 
ENVELOPE: ENVELOPE Nº 01, ou ENVELOPE Nº 02 ou 
ENVELOPE Nº03. [63] 

I  – Edital de Concessão nº 
{…número/ano…} – prestação dos 
serviços de coleta domiciliar, transporte, 
transbordo e tratamento de resíduos 
sólidos urbanos (rsu), bem como o de 
disposição final ambientalmente 
adequada e seu aproveitamento 
energético, implantação de central de 
tratamento de resíduos (CTR), dos Municípios de {…nome dos Municípios…}, 
além de remediação de passivo ambiental. 

II  – Denominação social da Licitante ou denominação do Consórcio, indicando 
seus integrantes e seu líder. 

III  – Nome, telefone e endereço eletrônico (e-mail) do(s) representante(s) 
cadastrado(s). 

11.1 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, 
por servidor da Administração Pública ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
Os documentos emitidos pela rede mundial de computadores poderão ter sua 
autenticidade verificada pelos membros da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

11.2 Todas as páginas dos documentos de cada um dos envelopes deverão ser 
rubricadas pelo(s) representante(s) legais cadastrados das LICITANTES. 

11.3 Eventuais falhas formais na entrega ou defeitos meramente formais nos 
documentos que façam parte dos ENVELOPES poderão ser sanadas pela COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO, por ato motivado, em prazo por ela estabelecido, de acordo com as 
peculiaridades de cada caso, observada a celeridade da CONCORRÊNCIA. 

11.4 Considera-se falha ou defeito formal aquela que (i) não desnature o objeto 
do documento apresentado, e que (ii) permita aferir, com a devida segurança, a 
informação constante do documento. 

11.5 Quanto ao saneamento de falhas formais referido neste item, não será aceita 
a inclusão de documento obrigatório, nos termos deste EDITAL, originalmente 
ausente na documentação apresentada pela LICITANTE. 

63 
A apresentação das propostas e 

documentos em envelopes é 
permitida, mas a LGL informa que 

preferencialmente a licitação 
deve ser eletrônica. Sendo a 
licitação eletrônica, como 

recomenda a lei, as LICITANTES 
devem enviar os arquivos das 

propostas e os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO a endereço 

eletrônico, apresentando os 
originais somente no caso de 
adjudicação dos serviços. A 

sessão de abertura das propostas 
também pode ocorrer 

eletronicamente, em "sala aberta" 
on line ao público. 
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11.6 Os documentos deverão ser apresentados em linguagem clara, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. 

11.7 Não será admitida a entrega dos documentos da CONCORRÊNCIA por via 
postal ou qualquer outro meio não previsto neste item 9 ou após os prazos previstos 
neste EDITAL. 

11.8 As LICITANTES são responsáveis por todos os custos e esforços relacionados à 
preparação e à apresentação dos ENVELOPES, isentando-se o PODER CONCEDENTE, em 
qualquer hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos adotados 
na CONCORRÊNCIA ou seus resultados. 

11.9 Todos os documentos e certidões que forem apresentados nesta LICITAÇÃO 
deverão ser apresentados dentro de seus respectivos prazos de validade. Qualquer 
documento apresentado fora do prazo de validade será considerado não 
entregue, arcando a LICITANTE com as consequências da ausência da 
documentação. 

11.10 Para certidões entregues sem data de validade expressa, será considerado 
o prazo de 90 (noventa) dias contados de sua emissão, salvo se outra validade for 
estabelecida em lei. 

11.11 Os ENVELOPES não abertos poderão ser retirados pelas LICITANTES, no prazo de 
até 30 (trinta) dias após a assinatura do CONTRATO. Se não forem retirados nesse 
prazo, serão inutilizados pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO, independentemente de 
qualquer aviso ou notificação. 

11.12 No caso de empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil, estas deverão 
apresentar documentos relativos à sua habilitação equivalentes aos exigidos neste 
EDITAL para as empresas brasileiras. Quando não existentes documentos 
equivalentes ou similares, a LICITANTE deverá comprovar a inexistência de tais 
documentos mediante declaração passada pelo Consulado de seu país de origem 
ou por outro órgão ou instituição equivalente que possa atestar tal inexistência. 
Documentos redigidos em lingua estrangeira deverão ser traduzidos para o 
português por meio de tradução juramentada. 

PROPOSTA 

12 Os documentos da PROPOSTA deverão ser apresentados em uma via original 
impressa em papel timbrado e firmado por seu representante legal ou 
representante cadastrado. 

12.1 A PROPOSTA deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES. 

12.2 Na PROPOSTA da LICITANTE, esta deverá observar as regras e condições 
estabelecidas no ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA deste Edital, a ser aplicado sobre 
os valores da estrutura tarifária dela constante, considerando o conteúdo do 
CADERNO DE ENCARGOS deste EDITAL, com 4 (quatro) casas decimais. 
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12.3 A PROPOSTA deverá considerar as seguintes premissas: 

a) A consideração das obrigações da CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO, em 
especial, a prestação de serviço adequado e atendimento às disposições do 
CONTRATO; 

b) Devem ser abrangidos todos os custos referentes ao cumprimento do OBJETO do 
CONTRATO, incluindo, mas sem a eles se limitar, valores referentes aos ônus e 
obrigações da CONCESSIONÁRIA concernentes à legislação ambiental, tributária, 
trabalhista e previdenciária existentes até a data de apresentação da PROPOSTA, 
os quais correrão por sua exclusiva conta; custos com seus subcontratados, 
fornecedores e outros; custos de mobilização e desmobilização na instalação 
das obras e serviços a serem executados; custos com contratação de seguros e 
garantias; demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre a execução dos 
serviços objeto da CONCESSÃO; 

c) É vedada a consideração de quaisquer benefícios fiscais que possam vir a ser 
conferidos à futura CONCESSIONÁRIA pela União, Estado ou Municípios, durante o 
prazo da CONCESSÃO; 

d) Não serão levadas em consideração quaisquer outras ofertas ou vantagens não 
previstas neste EDITAL, nem de preços ou vantagens baseados nas ofertas das 
demais LICITANTES; 

e) Deverá ser considerado o prazo de {…número…} ({…número por extenso…}) 
anos para a vigência da CONCESSÃO. 

DA HABILITAÇÃO 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

13 Os documentos relativos à habilitação jurídica consistirão em: 

I  – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social da LICITANTE, em vigor, 
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no 
caso de eleição dos administradores em ato separado, acompanhados de 
documentos de eleição dos seus administradores; 

II  – Registro do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada 
da ata que elegeu a Diretoria ou a Administração em exercício; 

III  – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim 
o exigir; 

IV  – Quando a LICITANTE for instituição financeira, deverá apresentar, além dos 
documentos referidos no presente subitem, comprovação da autorização de 
funcionamento como instituição financeira emitida pelo Banco Central do 
Brasil (BACEN). 

V  – Quando a LICITANTE for entidade aberta ou fechada de previdência 
complementar, deverá apresentar, adicionalmente aos documentos 
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referidos no presente Subitem, comprovante de autorização expressa e 
específica quanto à constituição e funcionamento da entidade de 
previdência complementar, concedida pelo órgão fiscalizador competente 
e declaração de que os planos e benefícios por ela administrados não se 
encontram sob liquidação ou intervenção da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (PREVIC) do Ministério da Economia, ou órgão 
que vier a substituí-la oficialmente; 

VI  – Quando a LICITANTE for fundo de investimento, deverá apresentar, além dos 
documentos referidos no presente subitem, os seguintes documentos: 

a) Prova de contratação de gestor, se houver, bem como de eleição do 
administrador em exercício; 

b) Comprovante de registro do fundo de investimento na Comissão de Valores 
Mobiliários; 

c) Regulamento do fundo de investimento (e suas posteriores alterações, se 
houver); 

d) Comprovante de registro do regulamento do fundo de investimento perante o 
Registro de Títulos e Documentos competente ou na CVM, nos termos do Ofício 
– Circular CVM/SIN 12/19; 

e) Comprovação de que o fundo de investimento se encontra devidamente 
autorizado pela assembleia de cotistas a participar da LICITAÇÃO e que o seu 
administrador pode representá-lo em todos os atos e para todos os efeitos da 
LICITAÇÃO, assumindo em nome do fundo de investimentos todas as obrigações 
e direitos que decorrem da LICITAÇÃO; 

f) Comprovante de registro do administrador e, se houver, do gestor do fundo de 
investimento, perante a Comissão de Valores Mobiliários; e 

g) Comprovante de que a administradora, a gestora e o fundo não estão em 
processo de liquidação judicial, mediante certidão expedida pelo(s) cartório(s) 
de distribuição da sua sede, ou de liquidação extrajudicial, mediante 
comprovante obtido em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. 

VII  – Declaração da empresa LICITANTE e, no caso de CONSÓRCIO, individual de 
cada uma das empresas consorciadas, de que observa a proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho aos menores de dezesseis anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de quatorze anos, na forma do modelo constante do ANEXO 
XI; 

VIII  – Declaração da empresa LICITANTE e, no caso de CONSÓRCIO, de cada uma 
das empresas consorciadas, de que seus dirigentes, seus membros da 
diretoria ou administradores não se encontram no exercício de cargo, 
emprego ou função pública, na Administração dos MUNICÍPIOS, na forma do 
modelo constante do ANEXO XII; 

IX  – Declaração da empresa LICITANTE e, no caso de CONSÓRCIO, de cada uma 
das empresas consorciadas, de que seus dirigentes, seus membros da 
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diretoria ou administradores não estão impedidos de partcipar da presnte 
LICITAÇÃO, na forma do modelo constante do ANEXO XIII; 

X  – Declaração da empresa LICITANTE e, no caso de CONSÓRCIO, de cada uma 
das empresas consorciadas, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e condições para o cumprimento das obrigações, OBJETO desta 
licitação, e elaborou sua PROPOSTA de forma independente, na forma do 
modelo constante do ANEXO XIV e 

XI  – Declaração anticorrupção da empresa LICITANTE e, no caso de CONSÓRCIO, de 
cada uma das empresas consorciadas, na forma do modelo constante do 
ANEXO XV. 

13.1 No caso de CONSÓRCIO, as empresas devem respeitar o disposto no artigo 15, 
da Lei nº 14.133/2021, mediante a apresentação de compromisso de constituição 
de CONSÓRCIO e, ainda, apresentar: 

I  – comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, antes da assinatura do CONTRATO de 
CONCESSÃO, cujo capital deverá ser subscrito por todas as participantes do 
CONSÓRCIO na proporção de suas respectivas participações; 

II – indicação da empresa – líder, responsável pelo CONSÓRCIO, por instrumento 
público ou particular, a ser apresentado junto dos documentos da 
habilitação jurídica e que seja outorgada pelas demais empresas integrantes 
do CONSÓRCIO, devendo constar em especial poderes para receber 
instruções em nome dos demais membros, representá-las na LICITAÇÃO, 
negociar com o órgão licitante as condições da PROPOSTA, receber 
notificações, comunicados e citações em nome do CONSÓRCIO; 

III – apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste item 11 do EDITAL 
por parte de cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação 
técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado; 

IV  – Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma 
LICITAÇÃO, através de mais de um CONSÓRCIO ou isoladamente. 

DA REGULARIDADE FISCAL 

14 Os documentos de regularidade fiscal constituirão em: 

I  – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
II  – Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, se 

houver, relativos à sede da LICITANTE, na forma da lei, pertinente ao seu ramo 
de atividade; 

III  – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (mediante 
apresentação da Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União e da 
Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais); 

IV  – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (mediante Certidão 
Negativa de Tributos Estaduais e Dívida Ativa); 

V  – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (mediante apresentação 
de certidão negativa de tributos mobiliários e Dívida Ativa) da sede da 
LICITANTE; 
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VI  – Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS); e 

VII  – Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT). 

14.1 Tratando-se de CONSÓRCIO, os documentos referidos nas alíneas anteriores 
deverão ser apresentados, individualmente, por cada uma de suas empresas 
integrantes, sob pena de inabilitação do CONSÓRCIO. 

14.2 Serão admitidas certidões negativas de débito ou positivas com efeitos de 
negativa, mesmo que obtidas pela internet, desde que emitidas por sites oficiais e 
que contenham a indicação do sítio eletrônico onde poderão ser verificadas suas 
autenticidades. 

DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

15 Os documentos a serem apresntados pelas 
LICITANTES para comprovação da qualificação técnica – 
profissional e técnica-operacional consistirão em: 

I  – Para os serviços de (parte do objeto) ………. [64] 

a) Apresentação de profissional, devidamente 
registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de 
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 
características semelhantes; [65] 

b) Certidões ou atestados, regularmente 
emitidos pelo Conselho Profissional competente 
[66], quando for o caso, que demonstrem 
capacidade operacional na execução de 
serviços similares de complexidade tecnológica 
e operacional equivalente ou superior. 

c) Também serão aceitos, como 
comprovação de qualificação, documentos 

65 
"Semelhantes" é determinante seja para qualificação do profissional, seja para a empresa – 

não se pode requerer algo "na mesma área", de forma vaga.  
Por exemplo, é preciso comprovar disposição final – e se pede transbordo. 
Se se trata de uso de tecnologia específica, esta é que deve ser exigida.  

Incineração, por exemplo, não é o mesmo que dessorção térmica. 
Considera-se aceitável exigência de quantitativo de no mínimo 50% do previsto para 
a execução do objeto do Edital. Por exemplo, os serviços são de 200 toneladas/dia – 

pode-se exigir que a LICITANTE apresente atestado comprovando, no mínimo, a 
coleta de 100 toneladas/dia. 

Para tecnologias específicas (em que podem, p. ex. ser consideradas as técnicas ainda 
de pouco uso), a LGL autorizou a apresentação de comprovação em até 25% do 

quantitativo previsto, por meio de potencial subcontratada. 

64 
 Só se pode exigir 
comprovação de 

qualificação técnica para as 
parcelas dos serviços que 

representem pelo menos 04% 
do valor total dos serviços. 

66 
A ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica garante 
que o profissional foi indicado 
oficialmente, com validade 

contra terceiros, como 
responsável pela obra/serviço 

indicada na ART. É possível ainda, 
acervar o atestado, ou seja, 
registrá-lo no Conselho de 
profissionais e constituir um 

acervo. O Conselho então emite 
uma certidão de acervo técnico. 
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comprobatórios de bom desempenho, emitidos 
pela Administração, na forma do § 3º do artigo 
88 da Lei nº 14.133/1991; 

d) indicação do pessoal técnico, das instalações e 
do aparelhamento adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem 
como da qualificação de cada membro da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos. [67] 

II  – Para os serviços contínuos: [68] 

a) Certidão ou atestado a 
ser apresentada pela LICITANTE que demonstre ter esta 
executado serviços similares ao OBJETO DA LICITAÇÃO, em 
períodos sucessivos ou não, por um prazo de pelo menos 
{…número…} ({…número por extenso…}) anos (o período é 

uma sugestão, pode ser de até 03 anos). [69] 

III  – Sobre tecnologias específicas:  

a) Para aspectos técnicos específicos, a qualificação 
técnica pode ser comprovada por meio de atestados 
relativos a potencial SUBCONTRATADA, limitado a 25% (vinte e 
cinco por cento) do objeto a ser licitado. Nesta hipótese, 
mais de uma LICITANTE poderá apresentar atestado relativo a 
potencial SUBCONTRATADA. 

b)  Para atendimento do disposto retromencionado, a LICITANTE deverá apresentar 
declaração firmada pela potencial SUBCONTRATADA de que está ciente da 
presente LICITAÇÃO, bem como do fim para o qual será utilizado o atestado 
então fornecido. 

c) A LICITANTE deverá apresentar relação dos 
compromissos assumidos que importem em 
diminuição da disponibilidade do pessoal 
técnico a ser empregado no OBJETO do 
EDITAL, ou declaração de disponibilidade, sob 
as penas da Lei, nos termos do ANEXO X. [70] 

d) Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades 
estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se 
comprovada a inidoneidade da entidade emissora. 

e) Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência de acervação 
/anotação de responsabilidade técnica por meio da apresentação, no 
momento da assinatura do contrato, da solicitação de seu registro perante a 
entidade profissional competente no Brasil. 

68 
Por exemplo, serviços 

de coleta. 

69 
O prazo pode ser 

menor. 

67 
Esta é uma exigência que pode 

ser feita, não é obrigatória, mas é 
interessante se houverem 

equipamentos importantes. 
Tratando-se do critério menor 
tarifa, porém, estes itens não 

podem ser pontuados, 
constituindo requisitos. 

As especificações mínimas 
exigidas devem constar do 

Caderno de Encargos  

70 
Faculdade conferida pela LGL atual 
- não é uma disposição obrigatória, 
mas é interessante o compromisso, 

por isso foi incluída no modelo. 
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f) Em caso de apresentação por LICITANTE de atestado de desempenho anterior 
emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o 
contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade 
desempenhada por cada consorciado individualmente, serão consideradas na 
avaliação de sua qualificação técnica, o respectivo instrumento de 
constituição do Consórcio contratado e as experiências atestadas deverão ser 
reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de 
sua participação no consórcio. 

g) Na hipótese retro mencionada, para fins de comprovação do percentual de 
participação do consorciado, caso este não conste expressamente do 
atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão cópia 
do instrumento de constituição do consórcio. 

15.1 LICITANTE deverá, ainda apresentar certificado de visita técnica ou 
Declaração de Não Realização de Visita Técnica, nos termos do ANEXO V deste 
Edital, o qual será incluído no ENVELOPE Nº 03 . 

DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

16 Os documentos de qualificação econômico-financeira consistirão em: 

I  – Balanço Patrimonial e respectiva demonstração do 
resultado do último exercício social, exigível à época 
da apresentação da documentação, onde deverá 
estar evidenciada a boa situação financeira da 
LICITANTE ou de todas as empresas integrantes do 
CONSÓRCIO, conforme o caso, por meio da 
apresentação de comprovação de possuir, no 
mínimo, os índices [71] financeiros demonstrados a 
seguir: 

a.1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE: ILC ≥ 1,00 (AC /PC) 

a.2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: ILG ≥ 1,00((AC + ANC) /(PC+PNC)) 

a.3) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL: IE ≤ 0,50 (PC +PNC)/AT)  

ONDE: 

AC – ATIVO CIRCULANTE 

ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE PC – PASSIVO CIRCULANTE 

PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE AT – ATIVO TOTAL 

II  – Para licitantes constituídas por fundos de investimentos ou entidades de 
previdência complementar: 

ÍNDICE DE ALAVANCAGEM (IA) ≤ 14 IA = CT / PL 

Em que: 

IA: ÍNDICE DE ALAVANCAGEM; 

71 
Exigência não 

obrigatória, mas 
comum e aceita pelos 

Tribunais de Contas. 
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CT: PASSIVO REAL MENOS O PATRIMÔNIO LÍQUIDO E OS DIVERSOS; 

PL: CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO MAIS AS RESERVAS CAPITALIZÁVEIS E LUCROS, MENOS OS 
PREJUÍZOS. 

ÍNDICE DE COBERTURA DE BENEFÍCIOS (ICB)  

≥ 0,7 ICB = (AT – CC – EO – EC – F – BC – PMI) / BaC 

Em que: 

ICB: ÍNDICE DE COBERTURA DE BENEFÍCIOS; AT = ATIVO TOTAL; 

CC = CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS; EO = EXIGÍVEL OPERACIONAL; 

EC = EXIGÍVEL CONTINGENCIAL; F = FUNDOS; 

BC = BENEFÍCIOS CONCEDIDOS; 

PMI = PROVISÕES MATEMÁTICAS A INTEGRALIZAR; 

BAC = BENEFÍCIOS A CONCEDER 

16.1 A LICITANTE deverá apresentar cópia do Livro Diário em que o balanço foi 
transcrito, registrado na correspondente Junta Comercial ou SPED, com o respectivo 
recibo de apresentação do balanço. 

16.2 As empresas estrangeiras deverão apresentar os indicadores econômico-
financeiros mínimos exigidos na comprovação da qualificação econômico-
financeira, ajustados à estrutura contábil da legislação brasileira. Para a conversão 
da moeda estrangeira para reais, deverá ser indicada a taxa de câmbio comercial 
para venda (PTAX), divulgada pelo Banco Central do Brasil, relativa à data de 
encerramento do exercício social. 

16.3 Certidão negativa de falência e recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor judicial da Comarca da sede da LICITANTE, ou dos integrantes do 
CONSÓRCIO, dentro do prazo de validade. 

16.4 Apresentação pela LICITANTE, se for o caso, da relação dos compromissos 
assumidos que importem em diminuição de sua capacidade econômico-
financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. 

GARANTIA DA PROPOSTA  

17 A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ser realizada no valor de R$ {…valor…} 
({…número por extenso…}), data base {…data…} [data designada para abertura 
dos ENVELOPES], equivalente a {…número…}% ({…número por extenso…} por cento) 
do valor estimado do CONTRATO, e poderá ser prestada por meio de caução em 
dinheiro, de títulos da dívida pública, de seguro-garantia ou de fiança bancária, 
ficando vedada qualquer modificação nos seus termos e condições. 

17.1 A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ter prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar 
da data de entrega dos ENVELOPES e conter cláusula de prorrogação, por igual 
período, em caso de prorrogação, em prazo superior, da validade da PROPOSTA, 
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cabendo à LICITANTE comprovar sua renovação, se necessário, à COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO até 10 (dez) dias antes do vencimento deste prazo. 

17.2 Como a renovação deverá ocorrer no período superior a 1 (um) ano da sua 
emissão original, a GARANTIA DA PROPOSTA será reajustada pela variação do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), entre o mês anterior à data de entrega dos ENVELOPES 
e o mês imediatamente anterior à renovação. 

17.3 No ENVELOPE 2, quanto à GARANTIA DA PROPOSTA, deverá ser apresentada, 
conforme o caso:  

a) na modalidade caução: comprovante de depósito, em seu formato original;  

b) na modalidade seguro: apólice com certificação digital;  

c) na modalidade fiança: carta bancária original; ou  

d) na modalidade títulos da dívida pública federal: a confirmação do aporte 
poderá ser efetuada pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

AVISOS, COMUNICAÇÕES E CONSULTAS 

18 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO fará publicar, nos mesmos veículos em que foi 
publicado o aviso do EDITAL de LICITAÇÃO, assim como nos meios citados nas 
CONDIÇÕES GERAIS, os avisos e comunicações pertinentes ao processo licitatório, 
quando couber. 

18.1 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO responderá somente às consultas que lhe sejam 
encaminhadas por escrito, com a identificação do responsável. As consultas e 
respectivas respostas serão encaminhadas a todos os interessados que tenham se 
cadastrado junto a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, sem identificação de quem 
efetuou o questionamento. 

PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO E  
ANÁLISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

19 A presente LICITAÇÃO será processada e julgada de acordo com os 
procedimentos estabelecidos na Lei nº 14.133/2021 e na Lei nº 8.987/1995 e demais 
alterações posteriores e legislações pertinentes. 

19.1 Após a entrega dos ENVELOPES pelas LICITANTES, não serão aceitos quaisquer 
adendos, acréscimos e supressões. 

19.2 É facultado à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, em qualquer momento da LICITAÇÃO, 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão de documentos ou informações que deveriam constar 
originalmente das PROPOSTAS. 

19.3 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá, a qualquer momento, de acordo com sua 
necessidade ou conveniência, consultar ou se valer da consultoria de organizações 
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públicas ou privadas ou outros profissionais, para fundamentar o julgamento das 
PROPOSTAS apresentadas pelas LICITANTES. 

19.4 Na forma prevista neste EDITAL, os envelopes deverão ser entregues até 
{…Indicar o horário…} do dia {…data…} na sede da {…Indicar o local…}, sendo 
instalada no dia {…data…}, às {…Indicar o horário…} horas, na sede da {…Indicar o 
horário…}, a sessão pública para a abertura do ENVELOPE 1 de todas as LICITANTES, a 
qual será conduzida pelo Presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 

19.5 Após o início da SESSÃO PÚBLICA, o presidente da COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
promoverá a abertura dos ENVELOPES Nº 1 – PROPOSTA, apresentando-os aos 
presentes, que as rubricarão. Feito isso, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, procederá à 
abertura dos ENVELOPES Nº 2, verificando de imediato a adequação da GARANTIA DA 
PROPOSTA. Feito isso poderá, a seu exclusivo critério de conveniência e 
oportunidade: 

I  – Receber as PROPOSTAS e inserir os resultados em ata, bem como se pronucniar 
quanto à regularidade da(s) GARANTIA(S) DE PROPOSTA apresentada (s) na 
mesma sessão pública. A LICITANTE que apresentar GARANTIA DE PROPOSTA em 
desconformidade com os termos do EDITAL será então desclassificada; 

II  – Proceder, na mesma sessão, à abertura do(s) ENVELOPE(S) Nº 03, designando 
data para apresentação do resultado da análise da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO. Neste caso, os presentes, incluindo os representantes das 
LICITANTES, deverão rubricar os documentos de HABILITAÇÃO apresentados 
pelas suas concorrentes; 

III  – A COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá, ainda, apresentar na própria SESSÃO PÚBLICA 
análise referente aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e o resultado definitivo 
quanto à classificação das propostas. 

19.6 Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ficarão disponíveis aos LICITANTES não só durante 
a sessão pública, mas em 24 horas de sua ocorrência no seguinte endereço: 
{…endereço completo – bairro – CEP…}, das {…Indicar o horário…} às {…Indicar o 
horário…}, podendo ser consultados mediante requerimento à COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO, formulado durante a sessão pública, ou por correspondência eletrônica 
ou escrita e protocolada.  

DO JULGAMENTO, DOS RECURSOS E DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

20 O julgamento das PROPOSTAS dar-se-á por critérios objetivos, conforme 
estabelecido neste Edital, sendo certo que a PROPOSTA melhor classificada será 
aquela que representar ao final o menor valor de TARIFA, bem como plenas 
condições de HABILITAÇÃO nos termos deste EDITAL. 

20.1 O correto preenchimento da PROPOSTA pelas LICITANTES é indispensável para a 
sua aceitação, de forma que a PROPOSTA que deixar de abordar qualquer 
informação ou que apresentá-la de forma inadequada será desclassificada, 
especialmente se: 

I  – apresentadas em desacordo com o modelo constante no ANEXO IV deste 
EDITAL ou que não contiverem todos os documentos exigidos pelo EDITAL; 
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II  – que contiverem rasura, borrão, entrelinha ou linguagem que dificulte a exata 
compreensão do enunciado; 

III – que contiverem emendas, ressalvas ou omissões; 
IV  – que implicarem oferta submetida a condição ou termo não previstos neste 

EDITAL; 
V  – que não estiverem assinados por pessoa que tenha demonstrado deter 

poderes de representação da LICITANTE; ou 
VI  – que contiverem outros vícios capazes de comprometer a sua validade. 

20.2 O resultado do julgamento das PROPOSTAS será publicado no Diário Oficial 
{…Cidade…}, {…número…}, no dia {…data…}, no sítio eletrônico {…Indicar o site…} 
e encaminhado por e-mail às LICITANTES cadastradas. 

20.3 Se a LICITANTE que apresentar a melhor PROPOSTA, não atender às exigências 
de habilitação, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO, uma vez esgotadas as possibilidades de 
saneamento, esclarecimento ou diligência, na forma prevista neste EDITAL, verificará 
os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da segunda colocada e, 
assim, sucessivamente, até que uma LICITANTE atenda às 
exigências de habilitação, podendo ser então, declarada 
vencedora da CONCORRÊNCIA. 

20.4 Em caso de empate entre duas ou mais PROPOSTAS, 
serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: [72] 

20.5 Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar 
nova PROPOSTA em ato contínuo à classificação, apresentado-
se novos ENVELOPES em data ser designada pela COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO. 

20.6 Avaliação do desempenho contratual prévio dos 
licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser 
utilizados registros cadastrais para efeito de atestar o 
cumprimento de suas obrigações previstas na Lei Geral de Licitações (Lei nº 
14.133/2021), ou na Lei nº8.666/1993, conforme o caso. 

20.7 Desenvolvimento pela LICITANTE de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 

20.8 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por: [73] 

a) Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 
ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso 
de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do 
Estado em que este se localize; 

b) Empresas brasileiras; 

c) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

72 
Redação baseada na 

Lei nº14.133/2021. 

73 
Redação baseada na 

Lei nº14.133/2021. 
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d) Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da (Lei nº 
12.187/2009). 

20.9 Definido o resultado do julgamento, o PODER CONCEDENTE poderá negociar 
condições mais vantajosas com o primeiro colocado. A negociação será 
conduzida pelo setor responsável internamente na administração do PODER 
CONCEDENTE, pelas contratações e, depois de concluída, o respectivo resultado será 
novamente objeto de publicação no Diário Oficial de {…Cidade…}, {…número…}, 
no dia {…data…}, no sítio eletrônico {…Indicar o site…} e encaminhado ao 
endereço eletrônico cadastrado pelas LICITANTES. 

20.10 Caso todas as LICITANTES declinem 
expressamente do direito de recorrer, a COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO proferirá o resultado da CONCORRÊNCIA, 
que será encaminhada à AUTORIDADE SUPERIOR para 
que seja homologado o resultado do certame e 
efetuada a ADJUDICAÇÃO do OBJETO licitado à 
vencedora. [74]  

As LICITANTES têm o prazo de 03 (três) dias úteis da decisão de julgamento e 
declaração de vencedora a contar da data da publicação da informação, para 
interpor recurso administrativo, na forma da Lei nº 14.133/2021. Ante a interposição 
de recurso, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO o analisará, em juízo de reconsideração. 

20.11 Caso, em um prazo de 03 (três) dias úteis, 
não reconsidere sua decisão, a COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO encaminhará os autos à AUTORIDADE 
SUPERIOR para que se manifeste quanto ao 
recurso apresentado, a qual terá 10 (dez) dias 
úteis para decidir.  

20.12 Decidido o(s) recurso(s), a CONCORRÊNCIA 
será devolvida à COMISSÃO DE LICITAÇÃO, a qual dará, conforme o caso, continuidade 
ao certame. 

20.13 Executada a decisão do recurso, sem que caibam, nesta fase, novos recursos 
administrativos, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO proferirá o resultado da CONCORRÊNCIA que 
será encaminhada à AUTORIDADE SUPERIOR para que a homologue. 

20.14 Todos os atos praticados em sessão 
pública serão devidamente registrados em ata, 
que será disponibilizada no sítio eletrônio do 
PODER CONCEDENTE, {…Indicar o site…}. A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO fará constar, dos autos 
da CONCORRÊNCIA, relatório no qual consignará 
todos os procedimentos havidos, bem como 
descreverá, de forma detalhada, a classificação, o julgamento e a análise dos 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTAS. 

OBSERVAÇÃO  
Tratando-se de Consórcio 

Intermunicipal, pode acontecer que 
o Estatuto Social exija que a decisão 
final quanto ao recurso, neste caso, 

caiba à Assembleia Geral. 

OBSERVAÇÃO  
Ou, se necessário, conforme Estatuto 
do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, para que 

seja devidamente pautada para a 
Assembleia Geral para homologação 

e ADJUDICAÇÃO. 

74 
Conforme esclarecido acima, o 
Estatuto Social do CONSÓRCIO 

pode demandar que o 
resultado seja homologado  

em Assembleia Geral. 
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20.15 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO poderá promover diligência para esclarecer ou 
complementar o julgamento da PROPOSTA da LICITANTE mais bem classificada, 
solicitando informações adicionais para a verificação da exequibilidade da sua 
PROPOSTA. 

20.16 Os envelopes de DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO dos LICITANTES que tiveram 
PROPOSTAS desclassificadas, serão devolvidos fechados, desde que não tenha 
havido recurso ou após sua denegação. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO dos demais 
LICITANTES habilitados permanecerão sob a guarda da COMISSÃO DE LICITAÇÃO até o 
resultado final da LICITAÇÃO e a assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO pelo 
ADJUDICATÁRIO. 

DOS RECURSOS EM GERAL 

21 Dos atos da Comissão de Licitação ou da Autoridade Superior, cabem: 

I – recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação, seja 
na sessão pública, ou por publicação no Diário Oficial de {…Cidade…}, 
{…número…}, no dia {…data…} e no sítio eletrônico {…Indicar o site…} – 
conforme estebelecido no presente EDITAL, para cada caso, em face de: 

a) julgamento das PROPOSTAS; 

b) ato de habilitação ou inabilitação de LICITANTE; 

c) anulação ou revogação da LICITAÇÃO; 

d) extinção do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração; 

II – pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data 
de intimação, relativamente a ato do qual não caiba recurso hierárquico. 

21.1 A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de 
preclusão.  

21.2 O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá 
início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

21.3 A apreciação dar-se-á em fase única. 

DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

22 Esta LICITAÇÃO poderá ser revogada por razões de interesse público 
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, ou será declarada nula quando se verificar 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer por escrito 
devidamente fundamentado. 

22.1 Os LICITANTES deverão ser previamente informados, na hipótese de revogação 
ou anulação da LICITAÇÃO, porém não caberá, nas hipóteses supra consideradas, 
qualquer ressarcimento ou indenização às LICITANTES. 



 
70 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

23 Após a HOMOLOGAÇÃO do resultado e a ADJUDICAÇÃO do OBJETO DA LICITAÇÃO, 
a LICITANTE vencedora será convocada, para, após efetuadas as providências 
referidas no item 19, no prazo máximo de até {…número…} ({…número por 
extenso…}) dias úteis, efetivar a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO. 

23.1 O prazo para a assinatura do CONTRATO poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério do PODER CONCEDENTE, ou quando solicitado pela 
ADJUDICATÁRIA durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, 
aceito pelo CONCEDENTE. 

23.2 Caso a ADJUDICATÁRIA venha a recusar-se a assinar o CONTRATO, fica 
caracterizada a perda do direito à contratação, sujeitando-se a mesma à perda 
da GARANTIA DA PROPOSTA em favor do PODER CONCEDENTE, que poderá executá-la de 
imediato, bem como a suspensão do direito de participar de licitações promovidas 
pelos MUNICÍPIOS e pelo próprio CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL [ou “pelo Município 
Concedente”] durante o prazo de até {…número…} ({…número por extenso…}) 
meses. Poderá ainda, sujeitar-se à penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, 
sendo facultado ao PODER CONCEDENTE convocar as LICITANTES remanescentes na 
ordem de classificação, para assinar o CONTRATO em igual prazo e nas mesmas 
condições da PROPOSTA do primeiro classificado, ou ainda, por critérios de 
onveniência e oprtunidade, proceder à revogação da LICITAÇÃO. 

23.3 A assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO encerra o procedimento licitatório. 

CONDIÇÕES PRECEDENTES À ASSINATURA DO CONTRATO 

24 Uma vez adjudicado o OBJETO DA LICITAÇÃO, observadas as condições fixadas 
neste EDITAL, a ADJUDICATÁRIA será notificada, por escrito, para, no prazo de 
{…número…} ({…número por extenso…}) dias, o qual pode ser prorrogado por 
solicitação da ADJUDICATÁRIA e desde que aprovado pelo PODER CONCEDENTE, cumprir 
as formalidades necessárias e apresentar os seguintes documentos necessários à 
assinatura do CONTRATO: 

I  – Atos constitutivos da SPE, devidamente registrados na Junta Comercial 
competente; 

II  – Livro de Registro de Acionistas da SPE com as respectivas participações no 
Capital Social, cópia dos eventuais 
Acordos de Acionistas, Ata de Eleição dos 
administradores, devidamente registrada 
na Junta Comercial, bem como Termo de 
Posse respectivo, na hipótese de ser uma 
sociedade anônima; 

III  – O CNPJ da SPE e demais inscrições fiscais 
exigidas na legislação; 

OBSERVAÇÃO  
Se tiver sido contratada empresa 
de consultoria sob condição de 

pagamento posterior pela empresa 
vencedora da licitação. 
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IV  – Comprovação do pagamento à empresa 
consultora {...indicar a Consultoria...}, no 
valor de R$ {…valor…} ({…valor por 
extenso…}) pela elaboração dos estudos 
preparatórios durante a fase interna da 
LICITAÇÃO, conforme autorizado pelo 
artigo 21, da Lei nº 8.987/1995, em conta 
bancária de sua titularidade a ser 
indicada. [75] 

24.1 A apresentação de garantia de 
execução do CONTRATO, nos termos do Item 25 abaixo. 

GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

25 A LICITANTE vencedora do certame 
manterá em vigor, durante todo o PRAZO de 
vigência do CONTRATO, GARANTIA DE EXECUÇÃO 

DO CONTRATO que variará de {…número…}% 
({…número por extenso…} por cento) a 
{…número…}% ({…número por extenso…} por 
cento) [76] a sobre o valor do CONTRATO, 
conforme estebelecido no CONTRATO. 

25.1 A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a 
critério da CONCESSIONÁRIA, poderá ser 
prestada em uma das seguintes modalidades: 

I  – Caução em dinheiro; 
II  – Fiança bancária, observada a minuta constante do ANEXO XII deste EDITAL; 

III  – Seguro-garantia; ou 

IV – Títulos da dívida pública, devendo estes ser emitidos sob a forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados seus valores conforme definido pelo Ministério 
da Fazenda. 

25.2 As cartas de fiança deverão ser contratadas junto a instituições de primeira 
linha, padrão s1 e s2, conforme divulgado pelo Banco Central e deverão ter 
vigência mínima de 1 (um) ano a contar da data de eficácia do CONTRATO, sendo 
de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA mantê-las em plena vigência e de 
forma ininterrupta durante toda a CONCESSÃO, bem como promover as renovações 
e atualizações que forem necessárias para tanto, na forma do ANEXO XVI do Edital. 

25.3 Os seguros-garantia deverão ser contratados junto a Seguradoras, 
devidamente regularizadas pela SUSEP e deverão ter vigência mínima de 1 (um) 
ano a contar da data de eficácia do CONTRATO, sendo de inteira responsabilidade 

75 
Item a ser incluído somente no 

caso de os estudos preparatórios 
serem terceirizados a uma empresa 

de consultoria, ou a uma 
fundação, se decidindo pelo 

ressarcimento total ou parcial da 
consultora, pela vencedora da 

LICITAÇÃO. 

76 
É correto variar, considerando o longo 

valor do contrato e as fases de 
investimento. 

Esta garantia pode ser de até 05% - 
pode ser menos – ou até 10%. Sendo 

além de 05% é preciso justificar, diante 
da complexidade técnica ou riscos 
envolvidos. É possível pedir garantia 

para parcelas da prestação de 
serviços, respeitados os percentuais 

permitidos em Lei. 
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da CONCESSIONÁRIA mantê-las em plena vigência e de forma ininterrupta durante 
todo o PRAZO DA CONCESSÃO, bem como promover as renovações e atualizações 
que forem necessárias para tanto. 

25.4 Qualquer modificação do conteúdo da carta de fiança ou do seguro-garantia 
deverá ser previamente submetida à aprovação do PODER CONCEDENTE. 

25.5 O valor da garantia será liberado à CONCESSIONÁRIA após integral 
cumprimento do CONTRATO, podendo ser cobrado pelo PODER CONCEDENTE, se for o 
caso, o valor necessário para quitar eventuais penalidades e obrigações da 
CONCESSIONÁRIA. 

CONDIÇÕES DE REMUNERAÇÃO 

26 A remuneração da CONCESSIONÁRIA será efetivada, 
observando-se as condições fixadas no CONTRATO, da 
seguinte forma: 

I  – RECEITAS ORDINÁRIAS: são as receitas originárias da 
remuneração mensal (TARIFAS) paga pelo USUÁRIO, 
seja pessoa física ou jurídica privada, seja o ente 
municipal, na qualidade de USUÁRIOS dos serviços 
OBJETO da CONCESSÃO, pela efetiva prestação desses 
serviços pela CONCESSIONÁRIA; 

II  – RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas oriundas de atividades ou serviços 
complementares, alternativos ou acessórios, autorizados pelo PODER 
CONCEDENTE, que devem com este ser partilhadas, nos termos do CONTRATO, 
compreendendo, entre outros:  

a) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou serviços resultantes do 
processamento dos resíduos recebidos [77];  

b) os valores de serviços de gestão de resíduos a terceiros públicos ou privados;  

c) outras receitas de atividades não previstas na PROPOSTA, tais como publicidade, 
entre outras, conforme regramento para projetos novos, estabelecido no 
CONTRATO.  

OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

27 As obrigações e os direitos do PODER CONCEDENTE, da AGÊNCIA REGULADORA e 
da CONCESSIONÁRIA encontram-se descritos no CONTRATO, ANEXO II do Edital e no 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A AGÊNCIA REGULADORA, ANEXO VIII do Edital. 

77 
Por exemplo, 

decorrentes da venda 
de energia elétrica, 

resultante do 
aproveitamento 
energético dos 

resíduos. 
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ASSUNÇÃO DE RISCOS 

28 As definições sobre os riscos a serem assumidos 
pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE 
encontram-se discriminadas na Matriz de Riscos 
constante do ANEXO VII deste EDITAL. [78] 

28.1 Ao apresentar a PROPOSTA, a LICITANTE assume 
que: 

I  – Tem pleno conhecimento da natureza e 
extensão dos riscos por ela assumidos no CONTRATO de 
CONCESSÃO; 

II  – Levou os riscos em consideração na formulação de sua PROPOSTA e posterior 
assinatura do CONTRATO, se vencedora. 

SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS 

29 A CONCESSIONÁRIA estrá sujeita, além das sancões prevista nos artigos 155 a 
163 da Lei nº 14.133/2021, às penalidades previstas neste item. 

29.1 A CONCESSIONÁRIA poderá ser penalizada por descumprimento total ou 
parcial de quaisquer condições ou obrigações decorrentes do CONTRATO e deste 
EDITAL de LICITAÇÃO, assegurada a ampla defesa nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

29.2 O não cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das condições do CONTRATO, de 
seus ANEXOS, bem como das normas da legislação e regulamentação aplicáveis 
ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades 
previstas na legislação e na regulamentação vigentes, a aplicação, isolada ou 
concomitantemente, das seguintes penalidades: 

I  – Advertência formal, por escrito, a versar sobre o descumprimento de 
obrigações assumidas que não justifiquem a aplicação de outra sanção 
prevista no CONTRATO, que será formulada junto à determinação de adoção 
das medidas necessárias de correção; 

II  – Multa de até 0,1% (um décimo por cento) ao dia por descumprimento de 
qualquer obrigação do CONTRATO que não tenha penalidade específica, 
calculada sobre o valor da RECEITA ORDINÁRIA anual apurada nos últimos 12 
(doze) meses de vigência do CONTRATO verificada nos meses anteriores à 
cada infração – caso ainda não tenham decorridos os 12 (doze) meses, o 
valor da multa terá por base o valor médio projetado para igual período; 

III  – Declaração da caducidade da CONCESSÃO; 
IV  – Suspensão temporária do direito de participação em licitações e 

impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; e 

V  – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, pleo prazo de 03 (três) a 06 (seis) anos, ou até que seja promovida a 
reabilitação da CONCESSIONÁRIA perante a Administração Pública Municipal, 
que será concedida sempre que forem ressarcidos os prejuízos resultantes à 

78 
A matriz de riscos constitui 
documento indispensável, 

devendo ser elaborada pelo 
CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL/Município, 
previamente à LICITAÇÃO. 
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Administração e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
item anterior. 

29.3 Na definição e dosimetria das penalidades correspondentes, deverão ser 
observados os seguintes parâmetros, com vistas a assegurar a efetividade e a 
proporcionalidade da medida: 

I  – A natureza e a gravidade da infração, sendo que o não cumprimento dos 
prazos fixados no Cronograma da CONCESSÃO contido no CADERNO DE 
ENCARGOS (ANEXO I deste EDITAL) será considerado como uma infração de 
natureza grave; 

II  – Os danos resultantes ao CONTRATO, à segurança pública, ao meio ambiente, 
aos USUÁRIOS e ao CONCEDENTE; 

III  – A vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração; 
IV  – As circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, dentre as quais, a 

reincidência e a boa ou a má-fé da CONCESSIONÁRIA, na prática da infração; 
V  – A situação econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua 

capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a 
execução do CONTRATO; 

VI  – Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA; 
VII  – A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, 

inclusive quanto ao número de USUÁRIOS atingidos e o prolongamento, no 
tempo, da situação que caracterizou a infração. 

29.4 A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito da 
CONCESSIONÁRIA, devendo o CONCEDENTE assegurar a devolução, pela 
CONCESSIONÁRIA, ou a neutralização de toda e qualquer vantagem obtida com a 
perpetração da infração, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO 
DO CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes. 

29.5 O processo de aplicação das sanções previstas no CONTRATO terá início com 
a lavratura de auto, demonstrando a infração praticada pela CONCESSIONÁRIA, 
contendo os detalhes da infração cometida e a indicação da sanção 
potencialmente aplicável. 

29.6 Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, apresentar defesa prévia. 

29.7 No mesmo prazo de que trata o subitem anterior a CONCESSIONÁRIA poderá 
demonstrar a regularização da falha relacionada à infração imputada. 

29.8 Na fase de instrução, a CONCESSIONÁRIA pode requerer, 
fundamentadamente, diligência e perícia e pode juntar documentos e/ou 
pareceres e aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, cabendo 
ao PODER CONCEDENTE recusar provas ilícitas e/ou medidas impertinentes, 
desnecessárias ou protelatórias. 

29.9 Encerrada a instrução processual, o PODER CONCEDENTE decidirá sobre a 
aplicação da sanção, facultando-se à CONCESSIONÁRIA a interposição de recurso, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da intimação do ato. 
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29.10 Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA, será 
emitida, na hipótese de aplicação da penalidade de multa, documento de 
cobrança contra a CONCESSIONÁRIA, que deverá pagar o respectivo valor ao PODER 
CONCEDENTE em até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da 
notificação. 

29.11 A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importará a incidência 
automática de juros de mora vinculados à variação pro rata da taxa SELIC, a contar 
da data do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo que 
na falta de pagamento, poderá ser adotada pelo CONCEDENTE a sistemática prevista 
no CONTRATO. 

29.12 As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas reverterão 
em favor do PODER CONCEDENTE. 

29.13 A aplicação das sanções previstas no CONTRATO pelo descumprimento das 
obrigações da CONCESSIONÁRIA não se confunde com o mecanismo de pagamento 
fundado na sistemática de avaliação dos INDICADORES DE DESEMPENHO, prevista no 
ANEXO VI deste EDITAL, sem prejuízo da eventual previsão de DESEMPENHO com base 
no número de aplicação de penalidades. 

29.14 Independentemente dos direitos e princípios previstos no CONTRATO, poderão 
ser tomadas medidas cautelares urgentes, desde que sejam observados os 
princípios da ampla defesa e do contraditório, que não se confundem com o 
procedimento de intervenção, nas seguintes situações: 

I  – Risco de descontinuidade da prestação da CONCESSÃO; 
II  – Dano grave aos direitos dos USUÁRIOS, à segurança pública ou ao meio 

ambiente; 
III  – Outras situações em que se verifique risco iminente, desde que 

motivadamente. 

29.15 O valor limite acumulado de multas por mês é de 10% (dez por cento) do 
valor anual do CONTRATO, apurado com base na média do valor do CONTRATO no 
período de 12 (doze) meses antes da data de infração. Antes de ultrapassado o 
período retro mencionado, os doze meses serão calculados com base na projeção 
de faturamento pelo mesmo período. 

29.16 Assim que for atingida a primeira condição limite, o CONCEDENTE poderá 
intervir na administração da CONCESSIONÁRIA no sentido de obter a realização do 
serviço ou o atendimento da obrigação contratual, agindo posteriormente contra 
a CONCESSIONÁRIA para o ressarcimento de eventuais despesas ou a regularização 
definitiva do problema. 

29.17 Observadas as regras e condições do CONTRATO, poderão ser aplicadas 
ainda as seguintes multas à CONCESSIONÁRIA, calculadas sobre o valor anual do 
CONTRATO, apurado com base na média do valor do CONTRATO no período de 12 
(doze) meses, antes da data da infração. Antes de ultrapassado o período, os doze 
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meses serão calculados com base na prejeção de faturamento pelo mesmo 
período: 

29.18 Multa indenizatória de 10% (dez por cento), quando a CONCESSIONÁRIA: 

I  – prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 
II  – transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros; 
III  – desatender as determinações da fiscalização; 
IV  – cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e 

municipais; 
V  – praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha 

a causar danos ao CONCEDENTE ou a terceiros, independente da obrigação 
da CONCESSIONÁRIA em reparar os danos causados. 

29.19 Multa indenizatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor remanescente do 
CONTRATO, na hipótese de rescisão deste CONTRATO, por qualquer razão, em 
decorrência de culpa da CONCESSIONÁRIA no cumprimento de suas obrigações. 

29.20 As multas devidas pela CONCESSIONÁRIA por força do CONTRATO deverão ser 
recolhidas ao PODER CONCEDENTE, sob pena de execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO 
DO CONTRATO, a fim de satisfazer a multa devida. 

ALTERAÇÃO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS 

30 Os direitos e obrigações do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA em 
relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a 
continuidade da prestação do serviço, estão regulados no CONTRATO. 

CRITÉRIOS DE REAJUSTE E REVISÃO DA TARIFA  

31 O reajuste consiste na atualização dos valores das TARIFAS, necessárias à 
manutenção de sua expressão econômica ao longo do tempo, tendo em vista o 
aumento dos custos pertinentes à inflação. 

31.1 O reajuste das TARIFAS será calculado pela AGÊNCIA REGULADORA na forma do 
CONTRATO COM A AGÊNCIA REGULADORA, ANEXO VIII do Edital e do CONTRATO, ANEXO II 
do Edital, com periodicidade de um ano. 

31.2 Já a revisão da TARIFA poderá decorrer em razão de eventos de DESEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO, que devem ser tratados na forma do CONTRATO, ANEXO II do 
Edital, ou poderá decorrer, ainda, de política tarifária conduzida pela AGÊNCIA 

REGULADORA, nos termos do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ANEXO VIII do Edital. 

ANEXOS DO EDITAL 

32 Constituem ANEXOS deste EDITAL: 

I  – Anexo I – Caderno de Encargos; 
II  – Anexo II – Contrato de Concessão; 
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III  – Anexo III – Bens reversíveis – Disposições Gerais;  
IV  – Anexo IV – Proposta Econômico-Financeira; 
V  – Anexo V – Declaração de Não Visita Técnica;  
VI  – Anexo VI – Indicadores de Desempenho;  
VII  – Anexo VII – Matriz de Riscos;  
VIII  – Anexo VIII – Contrato com Agência Reguladora; 
IX  – Anexo IX – Procuração;  
X  – Anexo X – Declaração de Disponibilidade da Equipe;  
XI  – Anexo XI – Declaração de Atendimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição Federal;  

XII  – Anexo XII – Declaração de Não Exercício de Função Pública;  
XIII  – Anexo XIII – Declaração de Ausência de Impedimento para Participação em 

Licitação;  
XIV  – Anexo XIV – Declaração de Elaboração Independente de Proposta;  

XV  – Anexo XV – Termo de Compromisso de Combate à Corrupção e ao Conluio 
entre Licitantes e de Responsabilidade Socioambiental;  

XVI  – Anexo XVI – Modelo de Carta de Fiança Bancária;  

XVII  – Anexo XVII – Documentos Internos do Consórcio. 

 
 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

 

 

Comissão de Licitação 
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ANEXO I DO EDITAL – CADERNO DE ENCARGOS 
 

CADERNO DE ENCARGOS 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

I – O presente CADERNO DE ENCARGOS tem 
por finalidade fornecer os elementos 
necessários para propiciar a avaliação 
do custo da prestação dos serviços 
objeto do EDITAL pela LICITANTE, sendo 
composto pelos seguintes documentos: 

a) Exemplo de 
especificações – Prestação de 
Serviços, 

b) Diretrizes para elaboração 
do Caderno de Encargos; 

c) EVTEA – Estudo de 
Viabilidade Técnica, Econômica 

e Ambiental; 

d)  Desenhos, plantas e documentos 
relacionados às áreas; 

e)  Avaliação de riscos; 

f) Planilha OPEX; 

g) Planilha CAPEX; 

h) ………; 

i)  ………; 

j)  ……… . 

II – O presente documento tem por 
finalidade, ainda, explicitar o objeto do 
EDITAL, documentando de forma 
sistemática e detalhada o objeto do 
contrato que se pretende celebrar, com 
o objetivo de permitir dimensionar a 

elaboração das PROPOSTAS por parte das 
LICITANTES.  

III – O CADERNO DE ENCARGOS constitui 
diretriz e referência para a prestação de 
serviços por parte da futura 
CONCESSIONÁRIA, não substituindo em 
hipótese alguma a elaboração de 
documentos de sua responsabilidade.  

IV – O CADERNO DE ENCARGOS constitui 
diretriz e referência para a prestação de 
serviços por parte da futura 
CONCESSIONÁRIA, não podendo ser 
utilizado como referência absoluta para 
o atendimento de pleito relacionado ao 
equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO.  

V – O CADERNO DE ENCARGOS foi 
elaborado a partir de estudos 
preliminares e as diretrizes dele advindas 
devem ser utilizadas pelas LICITANTES para 
elaboração de suas propostas 
comerciais.  

1 INTRODUÇÃO 

O presente documento tem como 
objeto a elaboração de estudos de 
viabilidade técnica e demais insumos 
necessários à estruturação de projeto 
de Concessão da prestação dos 
serviços de coleta domiciliar, transporte, 
transbordo e tratamento de Resíduos 
Sólidos Domiciliares (RDO), bem como o 
de disposição final ambientalmente 
adequada dos Resíduos Sólidos 
Domiciliares (RDO) e da Limpeza Urbana 
(RPU) e seu aproveitamento energético, 
implantação de Central de Tratamento 
de Resíduos (CTR), além de remediação 

Anexar toda a 
documentação 

possível que 
informe e 

esclareça o 
OBJETO da 

contratação. 

Utilizar papel timbrado do Consórcio  
ou do Município. 
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de passivo ambiental, para o CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE {…denominação do 
consórcio…} [ou “para o município de 
{…nome do Município…}”]. 

Este estudo tem como um de seus 
objetivos definir a modelagem 
operacional adequada para a 
implantação do projeto, os serviços 
mínimos necessários e como será 
realizada a fiscalização da prestação 
destes serviços por parte do Poder 
Concedente e pela AGÊNCIA 
REGULADORA. 

Desta forma, serão apresentados e 
definidos o escopo e as diretrizes 
técnicas com a descrição dos serviços 
a serem desenvolvidos pela 
CONCESSIONÁRIA, agrupando as 
diferentes especificações técnicas e 
funcionais e estabelecendo os critérios, 
parâmetros e requisitos mínimos de 
qualidade para orientar a condução 
dos trabalhos sob sua responsabilidade. 

2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

2.1 DISPOSIÇÕES GERAIS 

2.1.1 DEFINIÇÃO DE ESCOPO DA 
CONCESSIONÁRIA 

O presente documento tem como 
principal finalidade definir e descrever 
as diretrizes dos serviços a serem 
desenvolvidos pela CONCESSIONÁRIA, 
agrupando as diferentes especificações 
técnicas e funcionais e estabelecendo 
os critérios, parâmetros, requisitos 
mínimos de qualidade para orientar a 
condução dos trabalhos. 

Para melhor entendimento do escopo 
desta contratação, os serviços a serem 
prestados pela CONCESSIONÁRIA foram 
classificados conforme apresentado a 
seguir: 

2.1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA 
CONCESSIONÁRIA 

As exigências comuns a todos os 
serviços a serem prestados pela 
CONCESSIONÁRIA serão descritas a seguir, 
deixando apenas as especificidades de 
cada serviço em seus próprios itens.  

É importante salientar que as diretrizes 
constantes neste documento não 
substituem os Manuais de Boas Práticas 

e os Procedimentos Operacionais 
Padrão, mas estabelecem os requisitos 
mínimos exigidos em cada serviço 
prestado pela CONCESSIONÁRIA. 

Todas as normas vigentes, como: 
legislação trabalhista, normas de 
segurança do trabalho, regulamentações 
e demais normas que regem a 
prestação de serviços de apoio 
descritos neste Anexo devem ser 
consideradas obrigatórias e devem ser 
citadas nos Manuais Operacionais.  

Para todos os efeitos contemplados 
neste documento, a responsabilidade 
derivada de tais trabalhos, quando 
subcontratados será da CONCESSIONÁRIA. 

2.1.3  COMPETÊNCIAS 

Para a execução dos Serviços é 
necessária a interação entre as Partes, 
proporcionando a melhor qualidade da 

Descrição detalhada  
do escopo. 

Descrição das  
especificações técnicas. 
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prestação de serviço oferecido aos 
USUÁRIOS.  

A delimitação desta integração será 
definida a seguir: 

2.1.3.1 CONCESSIONÁRIA  

 Promover treinamentos constantes 
conforme estabelecido nos Planos 
Operacionais, em periodicidade 
compatível com as regras 
determinadas pela CONCESSIONÁRIA e 
com a legislação aplicável; 

 Realizar treinamento dos colaboradores 
em atualizações sempre que 
necessário; 

 Fornecer os uniformes conforme 
padrão aprovado pelo Poder 
Concedente; 

 Utilizar as técnicas de trabalho, de 
gestão e materiais mais adequadas 
para a prestação dos diferentes 
serviços permitindo o aperfeiçoamento 
dos resultados. Estes devem ser 
atualizados durante toda vigência 
do contrato;  

 Registrar e controlar a assiduidade e 
a pontualidade de sua equipe, bem 
como as ocorrências havidas; 

 Emitir os informes solicitados pelo 
Poder Concedente para que este 
acompanhe o andamento dos 
serviços prestados. Tais documentos 
deverão obedecer à periodicidade 
que for estabelecida entre o Poder 
Concedente e a CONCESSIONÁRIA; 

 Informar imediatamente ao Poder 
Concedente, sobre acontecimentos 
detectados que possam afetar a 
prestação dos serviços;  

 Manter a disciplina nos locais de 
trabalho; 

 Garantir que todo e qualquer 
contratado pela CONCESSIONÁRIA 
deverá estar devidamente capacitado 
para exercer seu cargo, de acordo 
com a legislação vigente; 

 Fornecer equipamentos em número 
adequado para uso coletivo e 
individual, assim como equipamentos 
obrigatórios de proteção coletiva e 
individual e demais materiais que 
sejam necessários para a perfeita 
realização dos serviços garantindo a 
segurança dos colaboradores; 

 Apresentar e registrar a relação dos 
equipamentos e materiais de 
proteção individual e coletiva (EPI e 
EPC) fornecidos aos seus colaboradores 
para o desempenho das atividades; 

 Orientar e exigir o uso obrigatório de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), conforme Portaria 
MTE nº 485, de 11 de novembro de 
2005, artigo 1º, NR 32 e demais 
normas vigentes.  

2.1.3.2  PODER CONCEDENTE 

 Avaliar periodicamente as atividades 
relativas aos serviços prestados pela 
CONCESSIONÁRIA;  

 Comunicar à CONCESSIONÁRIA das 
não conformidades ou problemas 
ocorridos na execução dos serviços, 
imediatamente após identificação 
do problema;  

Rol exemplificativo – são cláusulas que 
podem constar em qualquer contrato, às 

quais podem ser acrescentadas outras 
com as peculiaridades da demanda do 

PODER CONCEDENTE. 
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 Permitir à CONCESSIONÁRIA o acesso a 
todas as áreas, instalações e 
equipamentos necessários ao 
cumprimento de suas obrigações; 

 Solicitar a substituição de funcionário 
que estiver trabalhando em desacordo 
com as regras estipuladas para o 
cargo e função ou não estiverem 
cumprindo as regras gerais de 
conduta do cliente;  

 Acompanhar e avaliar a execução 
dos serviços, propondo melhorias e 
correções quando aplicável. 

2.1.4  RECURSOS HUMANOS DA 
CONCESSIONÁRIA 

2.1.4.1 ESTRUTURAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

A CONCESSIONÁRIA (SOCIEDADE DE 
PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE) deverá ser 
estruturada logo após a assinatura do 
Contrato.  

A mobilização da equipe da SPE será 
feita de acordo com o cronograma de 
implantação do projeto e da operação. 
Este ORGANOGRAMA deverá ser definido e 
detalhado com a concordância entre 
as partes. 

2.1.5 DOCUMENTAÇÃO OPERACIONAL 

A CONCESSIONÁRIA deve prover 
minimamente, a seguinte 
documentação: 

 Manual Operacional por Serviço; 

 Plano de Emergência e Contingência; 

 Plano de Qualidade; 

 Plano de Gestão Sustentável. 

Os documentos deverão descrever os 
serviços e os treinamentos específicos, 
assim como descrever a rotina e a 
frequência em que serão realizados. 

Estes documentos devem ser 
apresentados em no mínimo 
{…número…} ({…número por 
extenso…}) dias antes do início dos 
serviços para análise e aprovação do 
Poder Concedente. 

2.1.5.1 MANUAL OPERACIONAL POR SERVIÇO  

2.1.6 LEGISLAÇÃO COMUM A TODOS OS 
SERVIÇOS 

O rol de legislação apresentado não é 
exaustivo, devendo os possíveis 
contratados cumprir todas as 
obrigações legais a eles aplicadas. 

2.2 DISPOSIÇÕES 
ESPECÍFICAS  
DE CADA SERVIÇO  

a) Coleta domiciliar; 

b) Transporte; 

c) Transbordo; 

d) Tratamento de resíduos sólidos 
domiciliares (RDO); 

e) Disposição final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos 
domiciliares (RDO) e da limpeza 
urbana (RPU); 

f) Aproveitamento energético; 

g) Remediação de passivo ambiental. 

2.2.1 ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 

2.2.1.1 DEFINIÇÃO E ESCOPO 

 

Descrição detalhada. 

Leis, Decretos,  
Resoluções Conama, dentre outros,  

conforme a especificação de serviços. 

Conforme OBJETO 
hipotético, 

estabelecido no 
template – minuta 

de Edital. 
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2.2.1.2 HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

 

3 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO 
CADERNO DE ENCARGOS  

O Caderno de Encargos tem por 
finalidade expor, de forma ampla, as 
características locais e suas 
peculiaridades, mas também definir e 
dimensionar as metodologias tecnológicas 
a serem implementadas e aspectos de 
logística e disposição final. Este 
documento, também, serve para 
apontar demandas relacionadas a 
programas de educação ambiental e 
de monitoramento. Todas essas 
informações deverão ser disponibilizadas 
em quantitativos e qualitativos, sem 
incongruências e a base de dados, será 
o Plano Intermunicipal de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PIGRS) (ou Plano Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
sendo o Poder Concedente um único 
município).  

I – Poderão ser empregadas como 
diretrizes, durante a elaboração 
do caderno de encargos:  

a) Eficiência e sustentabilidade dos 
serviços a serem concedidos; 

b) Alinhamento dos interesses e 
necessidades do ente público às 
condições de viabilidade do 
mercado; 

c) A melhoria da qualidade dos 
serviços no consórcio, incluindo, 
entre outras medidas, a modernização, 
o incremento na qualidade dos 
serviços de gestão, operação e 
manutenção do sistema; 

d) A expansão dos serviços com a 
finalidade de suprir eventual 
demanda reprimida ou crescimento 
vegetativo do consórcio até o final 
do contrato de concessão; 

e) A redução de custos por meio da 
utilização de tecnologia mais eficiente 
e aperfeiçoamento dos serviços de 
gestão, operação e manutenção; 

f) A redução de incidentes, problemas 
e falhas na operação; 

g) Viabilização técnica e financeira de 
forma integrada da concessão, de 
acordo com aspectos 
socioeconômicos e ambientais 
relevantes; 

h) A avaliação do potencial de 
implementação de novos serviços e 
tecnologias que utilizem a 
infraestrutura a ser implementada, 
considerando todos os custos e 
receitas potenciais advindas de sua 
implementação; 

i) A implementação de regulação por 
nível de serviço. 

II – No âmbito do manejo dos 
resíduos sólidos as tecnologias e 
sistemas a serem propostos 
poderão ser, por exemplo:  

a) Encerramento e remediação de 
passivos ambientais; 

b) Implementação e operação de 
aterros sanitários; 

c) Instituição de programas de 
reaproveitamento de resíduos 
sólidos tais como recuperação por 
meio da reciclagem de secos e 
orgânicos (compostagem e/ou 
digestão anaeróbia), e 
aproveitamento energético nas mais 
diversas formas, seja em aterros 

Descrição detalhada. 
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sanitários, seja em incineração, ou 
outras tecnologias desde que 
consolidadas no mercado nacional 
ou internacional; 

d) Serviço de educação ambiental e 
ações de conscientização da 
população e agentes envolvidos no 
processo voltados ao manejo 
sustentável dos resíduos sólidos 
urbanos; 

e) Aproveitamento energético dos 
resíduos, a fim de otimizar os 
aspectos financeiros da concessão, 
naqueles casos em que a produção 
diária indique viabilidade técnica e 
econômica; 

f) Instituição de alternativas para a 
implantação e gestão de sistemas 
de tratamento de resíduos sólidos 
urbanos; 

g) Coleta seletiva, coleta indiferenciada, 
transporte, transbordo, pontos de 
entrega voluntários (PEV), 
acondicionadores, estruturas físicas 
para as cooperativas, entre outras 
intervenções. 

Em relação aos aspectos operacionais 
vale observar em seu conteúdo:  

a) Vida útil restante do aterro, as 
despesas com pessoal e 
manutenção e os equipamentos 
disponíveis para a operação; 

b) Plano de contingenciamento 
operacional para situações de 
emergência (ex.: impossibilidade de 
operação temporária do aterro) 
para evitar paralisação do serviço 
de coleta; 

c) Existência de passivos de qualquer 
ordem. 

III – Apresentamos exemplo de 
conteúdo publicado pelo 
programa Fundo de Estruturação 
de Projetos (FEP) para o município 
de Bauru, apresentado para 
delinear o objeto.  

1. Introdução; 

2. Informações Gerais; 

3. Descrição dos Serviços a Serem 
Prestados pela CONCESSIONÁRIA; 

4. Área de Abrangência da 
Concessão; 

5. Diagnóstico Técnico do Sistema de 
Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos;  

6.  Projeção da População: 

6.1. Projeção dos Resíduos Sólidos 
Urbanos. 

7. Especificações Técnicas dos 
Serviços: 

7.1. Implantação, Operação e 
Manutenção da Central de 
Tratamento de Resíduos Sólidos; 

7.1.1. Implantação, Operação e 
Manutenção da Unidade de 
Tratamento Mecânico de Resíduos 
Sólidos Urbanos; 

7.1.2. Implantação, Operação e 
Manutenção de Unidade(s) de 
Tratamento de Resíduos Orgânicos; 

7.1.3. Implantação, Operação e 
Manutenção de Área de Transbordo 
e Triagem de Resíduos Volumosos; 

7.1.4. Implantação, Operação e 
Manutenção do Aterro; 

7.2. Implantação de Galpões de Triagem 
de Material Reciclável; 

7.3. Reestruturação de Ecopontos; 
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7.4. Elaboração de Estudo de 
Investigação de Contaminação e 
Monitoramento do Aterro Sanitário 
Municipal;  

7.5. Destinação Final em Aterro Privado; 

7.6. Programa de Educação Ambiental; 

8. Pessoal a Ser Contratado; 

9. Equipamentos de Proteção 
Individual e Coletiva (EPI/EPC) e 
Uniformes;  

10. Metas da Concessão: 

10.1. Implantação da Unidade de 
Tratamento Mecânico de Resíduos 
Sólidos Urbanos, da Área de 
Transbordo e Triagem de Resíduos 
Volumosos e do Aterro; 

10.2. Implantação de Galpões de 
Triagem de Material Reciclável; 

10.3. Implantação de Unidade(s) de 
Tratamento de Resíduos Orgânicos; 

10.4. Reestruturação de Ecopontos; 

10.5. Redução de Resíduos Sólidos 
Orgânicos Dispostos no Aterro; 

10.6. Redução de Resíduos Recicláveis 
Secos Dispostos no Aterro; 

10.7. Geração de Biogás Através do 
Tratamento de Resíduos Sólidos 
Orgânicos;  

10.8. Captação de Gases no Aterro; 

11. Plano de Implantação e Operação; 

12. Cronograma de Implantação e 
Operação; 

13. Arranjo Tarifário e Comercial; 

Anexo II A – Localização da Área onde 
será Implantada a Central de 
Tratamento de Resíduos (CTR); 

Anexo II B – Matrícula do Terreno. 
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ANEXO II DO EDITAL – MINUTA DE CONTRATO 

MINUTA DE CONTRATO 

CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA 
DOMICILIAR, TRANSPORTE, TRANSBORDO E TRATAMENTO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), BEM COMO 
O DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DA 
LIMPEZA URBANA (RPU) E SEU APROVEITAMENTO 
ENERGÉTICO, IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CTR), ALÉM DE REMEDIAÇÃO 
DE PASSIVO AMBIENTAL, PARA O CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE {…DENOMINAÇÃO…} [OU PARA O 
MUNICÍPIO DE {…NOME DO MUNICÍPIO…}]. 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL {…denominação…} [ou para o município de {…nome 
do Município…} por intermédio de secretaria ou órgão {…denominação…}], 
consórcio público constituído em conformidade com a Lei nº 11.107/2005, 
regulamentada pelo Decreto nº 6.017/2007, com sede e foro na Cidade de 
{…Cidade…}, Estado de {…Estado…}, inscrito no CNPJ sob o n° {…CNPJ…}, 
denominado CONSÓRCIO ou PODER CONCEDENTE – PC e, de outro lado, a SOCIEDADE DE 
PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE {…denominação…}, inscrita no CNPJ sob o nº {…CNPJ…}, 
com sede à {…endereço completo – bairro – CEP…}, doravante denominada 
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por seu {…cargo…}, {…nome do 
Representante Legal…}, nacionalidade, portador da cédula de identidade RG nº 
{…número…}, inscrito no CPF nº {…número…}, residente e domiciliado em 
{…endereço completo – bairro – CEP…}, município de {…nome do Município…}/ 
{…Estado…} ; tendo em vista o contido no processo licitatório N° {…número…} – 
EDITAL n° {…número…}, homologado em {…data…}, celebram o presente CONTRATO, 
que será regido pela Lei nº 14.133, de 01 de Abril de 2021 (Lei Geral de Licitações), 
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei Geral de Concessões), Lei nº 12.305, de 
2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei da PNRS) e seu 
decreto regulamentador, Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010; Lei nº 
11.445, de 05 de janeiro de 2007 (PNSB – Política Nacional do Saneamento Básico) 
e seu decreto regulamentador, Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, o Plano 
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos aprovado pela Assembleia 

Utilizar papel timbrado do Consórcio  
ou do Município. 



 86 

Geral do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, realizada em {…data…}, [ou Plano Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos] às regras estabelecidas no EDITAL e ANEXOS que 
o originaram e pelas demais normas vigentes sobre a matéria e, ainda, às seguintes 
cláusulas e condições: 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES 
Para os fins deste CONTRATO e de seus ANEXOS ou de qualquer outro documento que 
deva ser elaborado e/ou fornecido no âmbito da presente avença, os termos, frases 
e expressões listados abaixo, quando utilizados neste CONTRATO e seus ANEXOS, e 
redigidos em caixa alta, sem prejuízo de outras definições, serão compreendidos e 
interpretados de acordo com os seguintes significados: 

I. ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS: órgão responsável pela 
normatização no Brasil; entidade privada sem fins lucrativos, reconhecida 
como Foro Nacional de Normalização, representante no Brasil das entidades 
de Normalização Internacional, como o International Standards Organization. 

II. ADJUDICATÁRIA: a licitante à qual foi adjudicado o objeto da LICITAÇÃO. 
III. ALOCAÇÃO DE RISCOS: Diretrizes relacionadas à repartição objetiva dos riscos, 

assumidos pela CONCESSIONÁRIA e pelo PODER CONCEDENTE, para a execução do 
objeto contratual, nos termos do ANEXO VII do Edital – MATRIZ DE RISCOS. 

IV. ANEXOS: Podem significar anexos ao EDITAL ou anexos ao CONTRATO, conforme o 
contexto. Em qualquer hipótese são parte integrante das disposições que 
obrigam as PARTES, devendo ser interpretados em conformidade com as 
disposições estabelecidas no EDITAL. 

V. APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DOS RESÍDUOS: A recuperação e aproveitamento 
energético de resíduos, por meio de calor, eletricidade ou combustíveis 
alternativos, por intermédio da produção de biogás a partir de resíduos 
orgânicos em biodigestores e a captação de gás metano de aterros sanitários: 
este aproveitamento implicará na produção de energia, subproduto que 
poderá ser objeto de comercialização pela concessionária, como receita 
acessória, na forma prevista no CONTRATO DE CONCESSÃO e conforme diretrizes 
estabelecidas no EVTEA – ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA 
E AMBIENTAL, constante do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I do Edital. 

VI. ATERRO SANITÁRIO: local de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, 
utilizando-se de técnica que não cause danos à saúde pública e sua 
segurança, minimizando os impactos ambientais, e que utiliza princípios de 
engenharia para confinar os resíduos na menor área possível reduzindo seu 
volume, cobrindo-os com uma camada de terra, ou outro material admissível, 
na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se for 
necessário. 

VII. BENS REVERSÍVEIS: são todos os bens móveis e imóveis, imprescindíveis, essenciais 
e vinculados à CONCESSÃO, adquiridos pela CONCESSIONÁRIA ou que lhe tenham 
sido cedidos pelo PODER CONCEDENTE, ao longo de todo o prazo do CONTRATO, 
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os quais reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após o seu término, por 
qualquer motivo, conforme relação constante do ANEXO III do Edital. 

VIII. CADERNO DE ENCARGOS: é o documento anexo ao EDITAL, elaborado a partir dos 
estudos técnicos, econômicos e de mercado preliminares, que contém os 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para 
caracterizar o OBJETO deste processo licitatório e do CONTRATO respectivo, 
incluído como ANEXO I deste EDITAL. 

IX. CAT: Certidão de Acervo Técnico emitida pelo CREA ou pelo CAU para 
profissionais licenciados nas respectivas profissões. 

X. CAPEX: valor nominal correspondente ao total dos investimentos previstos para 
a implantação dos serviços e bens necessários à realização do OBJETO do 
CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA. 

XI. CONCESSIONÁRIA: SPE a quem foi delegada a execução dos serviços OBJETO 
deste CONTRATO, nos termos do EDITAL. 

XII. CONDIÇÕES DE EFICÁCIA: Eventos cuja verificação integral, nos termos do 
CONTRATO e do EDITAL, determinam o início da vigência do CONTRATO e a 
exigibilidade das obrigações atribuídas às PARTES, por intermédio da ORDEM DE 
INÍCIO. 

XIII. CONTRATO: é o presente contrato de concessão, pelo PODER CONCEDENTE, na 
modalidade comum, dos serviços de coleta domiciliar, transporte, transbordo 
e tratamento de resíduos sólidos domiciliares (RDO), bem como o de 
disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares 
(RDO) e da limpeza urbana (RPU) e seu aproveitamento energético, 
implantação de Central de Tratamento de Resíduos (CTR), além de 
remediação de passivo ambiental. 

XIV. CONTRATO COM AGÊNCIA REGULADORA: Contrato de prestação de serviços 
celebrado entre a AGÊNCIA REGULADORA e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, a ser 
celebrado na forma de ANEXO VIII do Edital. 

XV. CONTROLADA: qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é 
exercido por outra pessoa ou fundo de investimento.  

XVI. CONTROLADORA: qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de 
previdência complementar que exerça CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo 
de investimento. 

XVII. CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por 
acordo de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada 
ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe 
assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos 
administradores ou gestores de outra pessoa, fundo de investimento ou 
entidades de previdência complementar, conforme o caso; e/ou (ii) 
efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos 
de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência 
complementar. 

XVIII. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO COM ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO: 
Convênio, celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e a entidade prestadora de 
serviços de água e esgoto, com vista à gestão comercial do sistema de 
cobrança das tarifas a serem pagas à concessionária, constante do ANEXO B 
a este CONTRATO. 
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XIX. DATA DE EFICÁCIA DO CONTRATO: data a partir da qual é possível emitir a ORDEM DE 
INÍCIO, a se dar após cumpridas as condições de eficácia, a qual autoriza o 
início da contagem do prazo contratual, possibilitando que a SPE dê início à 
prestação de serviços. 

XX. DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: distribuição ordenada de rejeitos em 
aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 
adversos. 

XXI. EDITAL: Edital de Concorrência Pública nº {…número/ano da concorrência…}, 
lançado pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE {…denominação…} [ou “o 
município de {…nome do Município…}”]. 

XXII. ESTAÇÃO DE TRANSBORDO: instalação que possibilita a remoção ou transferência 
dos resíduos sólidos domiciliares recolhidos por veículos ou equipamentos de 
coleta menores para outro meio de transporte de maior capacidade de 
carga. 

XXIII. FATOR DE DESEMPENHO (FDE): Fator variável dentro de uma escala entre “…” e 
“……..”, a ser utilizado para calcular os efeitos da avaliação de desempenho 
sobre a remuneração da CONCESSIONÁRIA e, portanto, sobre as TARIFAS. 

XXIV. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: é a garantia do fiel cumprimento das 
obrigações do CONTRATO, a ser prestada pela CONCESSIONÁRIA e que poderá ser 
executada pelo PODER CONCEDENTE em caso de descumprimento de 
obrigações contratuais.  

XXV. GRUPO ECONÔMICO: compõem o GRUPO ECONÔMICO da CONCESSIONÁRIA, as 
sociedades COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS, sob CONTROLE 
comum ou de simples participação, nos termos dos artigos 1.097 e seguintes, 
da Lei n.º 10.406, de 2 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro) e do artigo 
278, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades 
Anônimas) e as empresas ou fundos de investimentos que possuam diretores, 
gestores ou acionistas (com mais de 10% (dez por cento) de participação) ou 
representantes legais comuns, bem como aquelas que dependem 
econômica ou financeiramente de outra empresa ou fundo de investimento, 
além das empresas ou fundos de investimento sujeitos a uma mesma estrutura 
global, incluindo compartilhamento global de conhecimento, governança e 
política corporativa. 

XXVI. INDICADORES DE DESEMPENHO OU QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO – QID: 
conjunto de critérios e especificações técnicas constantes do ANEXO VI do 
Edital, referentes às metas e aos padrões de qualidade da prestação dos 
serviços, que serão utilizados para aferição do desempenho e que influenciará 
a remuneração devida à CONCESSIONÁRIA. 

XXVII. OPEX: valor nominal estimado referente aos custos e despesas operacionais 
ao longo do PRAZO de exploração da CONCESSÃO. 

XXVIII. ORDEM DE INÍCIO: ordem emitida pelo PODER CONCEDENTE, no prazo de até 
{…número…} ({…número por extenso…}) dias após o cumprimento das 
CONDIÇÕES DE EFICÁCIA, previstas no EDITAL, autorizando que a CONCESSIONÁRIA 
dê início à prestação de serviços. 

XXIX. PARTES: são o Consórcio/Poder Concedente e a Concessionária. 
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XXX.  PEV: pontos de entrega voluntária que possibilitam a entrega de resíduos 
recicláveis (baterias, papel, pilhas, plásticos, pneus, metais, vidros) pela 
população. 

XXXI. PLANO DE TRABALHO: conjunto de informações, projeções e análises econômico-
financeiras, cobrindo todo o PRAZO DO CONTRATO, bem como todos os 
elementos financeiros relativos à execução do CONTRATO, que deverá ser 
apresentado pela LICITANTE vencedora, previamente à assinatura do CONTRATO, 
conforme diretrizes constantes do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I do Edital e 
que, após elaborado pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE, 
constitui o ANEXO A ao presente CONTRATO; 

XXXII. PODER CONCEDENTE OU PC OU CONSÓRCIO: O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
{…denominação…} [ou “o município de {…nome do Município…}”], a quem 
foi autorizada a outorga da presente CONCESSÃO nos termos da LICITAÇÃO nº 
{…número/ano da licitação…}. 

XXXIII. PRAZO DA CONCESSÃO: é o prazo de {…número…} ({…número por extenso…}) 
anos, contados da data do recebimento da ORDEM DE INÍCIO. 

XXXIV. PRAZO DO CONTRATO: é o prazo da CONCESSÃO, acrescido do período entre a 
assinatura e a ORDEM DE INÍCIO. 

XXXV. PROPOSTA OU PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA: é a PROPOSTA relativa às 
condições econômico-financeiras apresentada pela LICITANTE vencedora, de 
acordo com os termos e condições do ANEXO IV do Edital. 

XXXVI. RECEITAS ACESSÓRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas oriundas de atividades 
ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, autorizados, no que 
couber, pelo PODER CONCEDENTE, a serem partilhadas com o PODER CONCEDENTE, 
com vistas à modicidade das tarifas, nos termos do CONTRATO, 
compreendendo: i) os valores da venda, a terceiros, de subprodutos ou 
serviços resultantes do processamento energético dos resíduos recebidos; ii) os 
valores de serviços de gestão de resíduos a terceiros públicos ou privados; 
iii) outras receitas de atividades não previstas na proposta, obedecido o 
trâmite e os percentuais devidos ao PODER CONCEDENTE, conforme estabelecido 
neste CONTRATO DE CONCESSÃO. 

XXXVII. RECEITAS ORDINÁRIAS: são as receitas originárias da remuneração mensal 
(TARIFA) paga pelos USUÁRIOS, seja pessoa física ou jurídica, dos respectivos 
serviços que lhes são prestados pela CONCESSIONÁRIA. 

XXXVIII. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: é a operação 
realizada com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, por fatos ocorridos durante a execução do CONTRATO, 
supervenientes à apresentação da PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA, que 
representem onerosidade excessiva para a PARTE que a requerer, nos termos 
estabelecidos no CONTRATO. 

XXXIX. REMEDIAÇÃO: medida de intervenção aplicada em uma área contaminada 
para o tratamento ou contenção da contaminação, utilizando uma ou mais 
técnicas de forma conjunta ou isolada, por um período necessário para se 
atingir as metas definidas no Plano de Intervenção. 

XL. RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ou RDO: resíduos sólidos gerados em unidades 
residenciais, uni ou multifamiliares e resíduos comerciais com características 
similares às domiciliares. 
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XLI. RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA ou RPU: resíduos obtidos na operação de limpeza 
urbana realizado pela Prefeitura como varrição, poda e capina. 

XLII. SISTEMA: termo referente ao Sistema de Coleta, Transporte, TRANSBORDO e 
TRATAMENTO dos RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES e DISPOSIÇÃO FINAL ambientalmente 
adequada dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS OBJETO do Edital e que deverá ser 
implantado pela CONCESSIONÁRIA. 

XLIII. SPE: SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO constituída para a assinatura e execução 
do CONTRATO, nos termos determinados pelo EDITAL, podendo destarte ser 
designada como CONCESSIONÁRIA e que celebra o presente CONTRATO com o 
CONSÓRCIO [ou “o município”] CONCEDENTE. 

XLIV. SUBCONTRATADAS: são as empresas indicadas pela CONCESSIONÁRIA para o 
desenvolvimento de quaisquer atividades relativas à execução do OBJETO da 
CONCESSÃO. 

XLV. TARIFA: é a denominação da remuneração a ser paga pelos USUÁRIOS à 
CONCESSIONÁRIA, em função da prestação dos serviços descritos neste EDITAL e 
seus ANEXOS, de acordo com as periodicidades definidas, tendo por base a 
estrutura tarifária mencionada na PROPOSTA, Anexo IV do Edital e a política 
tarifária conduzida pela AGÊNCIA REGULADORA. 

XLVI. TARIFA BASE (TB): Aquela paga diretamente pelo USUÁRIO pessoa física pela 
prestação de serviços voltados aos RDO; 

XLVII. TARIFA DO ENTE PÚBLICO (TEP): Aquela paga diretamente pelo USUÁRIO município 
membro do Consórcio Público Intermunicipal [ou “pelo município”] (ente 
público) pela prestação de serviços relacionados aos RPU; 

XLVIII. TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: é a passagem dos resíduos coletados em 
caminhões compactadores com capacidade menor para caminhões de 
transporte com maior capacidade de carga, quando necessário for, a fim de 
permitir a prestação de um serviço mais eficiente no transporte dos resíduos 
até o local do ATERRO SANITÁRIO.  

XLIX. TRATAMENTO: processo que envolve alteração das propriedades físicas, químicas 
ou biológicas dos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS e que visa recuperar, separar ou 
neutralizar determinadas substâncias presentes nos RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, 
reduzindo sua massa e volume. 

L. USUÁRIO OU USUÁRIOS: a população dos MUNICÍPIOS membros do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL [ou “do município”] de quem será cobrada a TARIFA BASE pelos 
serviços vinculados somente aos RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), bem 
como o próprio CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL, quanto à disposição final dos 
RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA (RPU) dos MUNICÍPIOS [ou “do município”] que 
integram o CONTRATO, na forma definida e permitida pela legislação. 

LI. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: Estimativa do somatório de valores a serem 
recebidos pela CONCESSIONÁRIA em decorrência de sua remuneração (TARIFAS) 
ao longo do prazo contratual, equivalente a R$ {…valor…} ({…número por 
extenso…}). 

LII. VAZADOURO: {…Indicar o nome/localidade do vazadouro…} a céu aberto, 
localizado em {…endereço completo – bairro – CEP…} que constitui passivo 
ambiental a ser remediado pela CONCESSIONÁRIA, nos termos do EDITAL e ANEXOS. 

LIII. VERIFICADOR INDEPENDENTE: Terceiro isento, alheio à relação contratual entre PODER 
CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA. Suas atribuições, estritamente definidas no 
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CONTRATO, lhe permitem desempenhar o papel de aferidor, mensurador e fiscal 
independente, responsável por proceder à fiscalização, bem como calcular, 
com base em parâmetros técnicos e objetivos, e lançando mão das melhores 
práticas de mercado a avaliação de desempenho da CONCESSIONÁRIA, o qual 
poderá ser eventualmente contratado pela AGÊNCIA REGULADORA, às suas 
expensas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO 
2.1 Integram o presente CONTRATO: 

a) a PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA apresentada pela 
LICITANTE vencedora, ADJUDICATÁRIA do objeto do EDITAL e 
que constituiu a SPE, ora CONCESSIONÁRIA, em razão do 
resultado da Concorrência Pública nº 
{…número/ano…}, Processo nº {…número/ano…}, 

b) o EDITAL e ANEXOS do EDITAL,  

c) ANEXO A a este CONTRATO: PLANO DE TRABALHO. [apresentado pela CONCESSIONÁRIA 
após a assinatura e aprovado pelo PC] 

d) Anexo B a este contrato: CONVÊNIO COM ENTIDADE prestadora de água e 
esgotamento sanitário.  

2.2. O ANEXO A ao CONTRATO deve ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e aprovado 
pelo PODER CONCEDENTE. Demais ANEXOS que integram a presente relação contratual 
foram apresentados e elaborados exclusivamente pelo PODER CONCEDENTE, 
previamente à assinatura deste CONTRATO, sendo constituídos pelos ANEXOS do Edital. 

CLÁUSULA TERCEIRA – INTERPRETAÇÃO 
3.1 Serão observadas as seguintes regras de interpretação já estabelecidas no EDITAL 
e abaixo transcritas: 

I. No caso de divergência entre o EDITAL e seus ANEXOS, incluindo entre eles a 
minuta deste CONTRATO com aquela apresentada na LICITAÇÃO, prevalecerá o 
disposto no EDITAL; 

II. No caso de divergência entre os ANEXOS a este CONTRATO, prevalecerão 
aqueles emitidos pelo PODER CONCEDENTE; 

III. No caso de divergência entre os ANEXOS a este CONTRATO, emitidos pelo PODER 
CONCEDENTE, prevalecerá aquele de data mais recente; 

IV. As referências aos horários podem se relacionar ao horário oficial de Brasília; 
V. No caso de divergência entre: 

a) os documentos impressos e os gravados em meio magnético, prevalecerão os 
textos impressos; e, 

b) números e sua expressão por extenso, prevalecerá a forma por extenso. 

OBSERVAÇÃO 
Anexo B é apenas uma 
sugestão: irá depender 

do sistema de 
cobrança adotado. 
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CAPÍTULO II – OBJETO, PRAZOS E VALOR DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

CLÁUSULA QUARTA – OBJETO DA CONCESSÃO 
4.1. Constitui o objeto do presente CONTRATO, a concessão, na modalidade 
comum, conforme Lei nº 8.987/1995, da prestação dos serviços de coleta domiciliar, 
transporte, transbordo e tratamento de resíduos sólidos domiciliares (RDO), bem 
como o de disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
domiciliares (RDO) e da limpeza urbana (RPU) e seu aproveitamento energético, 
além de remediação de passivo ambiental, conforme especificados no EDITAL, neste 
CONTRATO e ANEXOS. 

4.2. Alguns esclarecimentos sobre o objeto deste CONTRATO: 

I – Considerando a modalidade de concessão 
adotada, os trabalhos deverão ser executados de 
forma a garantir os melhores e mais eficientes 
resultados, cabendo à CONCESSIONÁRIA otimizar a 
gestão de seus recursos humanos e materiais, 
responsabilizando-se integralmente pelos serviços, até o término do 
CONTRATO; 

II – Em função da dimensão do OBJETO do CONTRATO, a CONTRATADA deverá 
apresentar PLANO DE TRABALHO, contendo as informações econômico-
financeiras e de método de execução dos serviços, baseadas no CADERNO DE 
ENCARGOS – ANEXO I do Edital.  

III – Ficarão a cargo da CONCESSIONÁRIA as seguintes atividades, que constituirão 
itens do OBJETO do CONTRATO: 

a) Proceder à coleta e transporte, para fins de disposição final, dos resíduos sólidos 
domiciliares (RDO) e da limpeza urbana (RPU) conforme especificações 
contidas no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I do Edital;  

b) Executar integralmente as obras necessárias à implantação da Central de 
Tratamento de Resíduos (CTR), conforme especificações contidas no CADERNO 
DE ENCARGOS – ANEXO I do Edital; 

c) Assumir a operação, nos termos do CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I do Edital, do 
Aterro de {…denominação…}, localizado no Município de {…nome do 
Município…}, para onde serão encaminhados os rejeitos gerados nos municípios 
de {…Indicar o nome de todos os Municípios…}. [ou, simplesmente, do Município 
de {…nome do Município…}, quando a licitação partir de um único município] 

d) Proceder à instalação e implementação de tratamento e promover o 
tratamento e a recuperação energética dos resíduos dispostos no Aterro de 
{…nome…}. por meio da utilização de tecnologia de {…Indicar a tecnologia…}  

e) Proceder à remediação do VAZADOURO de {…Indicar o nome/localidade do 
vazadouro…}. 

OBSERVAÇÃO – 4.2 
Rol exemplificativo. 
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f) Os serviços de administração, operação, exploração e manutenção, 
relacionados à prestação de serviços abaixo descritos: 

1) Manutenção das instalações e respectivas dependências (civil, elétrica, 
hidráulica, mobiliário, galpões e garagens, banheiros e vestiários para as 
equipes); 

2) Manutenção de veículos operacionais; 

3) Manutenção/reposição de equipamentos, partes e peças; 

4) Vigilância patrimonial (segurança); 

5) Recepção e controle de acesso. 

4.3. Os serviços relacionados à execução de obras deste CONTRATO incluem a 
elaboração do projeto básico e do projeto executivo, além do gerenciamento da 
construção da estrutura física das edificações. 

4.4. A CONCESSIONÁRIA deverá entregar, ao PC, no prazo {…número…} ({…número 
por extenso…}) dias a contar da celebração do CONTRATO, PLANO DE TRABALHO, que 
constituirá o ANEXO A a este CONTRATO, conforme CADERNO DE ENCARGOS, ANEXO I do 
Edital, contendo: 

4.4.1 – Dados financeiros e econômicos relacionados à prestação de serviços como: 

 Projeção dos fluxos de caixa anuais durante todo o prazo do contrato. 

 Projeção das Demonstrações Financeiras mínimas anuais durante todo o prazo 
do contrato. 

 Cronograma físico-financeiro dos investimentos previstos. 

 Detalhamento das bases de cálculo e de alíquotas das premissas tributárias. 

 Detalhamento das projeções de RECEITAS ORDINÁRIAS e ACESSÓRIAS. 

 Detalhamento dos quantitativos e valores das despesas de CAPEX projetadas. 

 Detalhamento dos quantitativos e valores das despesas de OPEX projetadas. 

 Projeção da depreciação dos ativos. 

 Taxa Interna de Retorno do projeto e do acionista. 

4.4.2 – Dados relacionados ao modo de execução dos serviços: 

i) Descrição das rotinas a serem implantadas e metodologia de 
acompanhamento das condições físicas dos serviços relacionados a cada 
um dos itens objeto do contrato, nos termos da Cláusula 4.2, II; 

ii) Apresentação de cronograma relacionado à execução das obras, indicando 
eventos como a obtenção das licenças e autorizações junto aos órgãos 
competentes; 

iii) Memorial descritivo do modo de execução das atividades; 
iv) Indicação da equipe contratada, quando for o caso; 
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v) Plano de treinamento – da CONCESSIONÁRIA ou de empresa(s) eventualmente 
contratada(s) para a prestação de parte dos serviços; 

vi) Relação de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios (Uniformes, EPI, 
tintas, fiações, canos, lâmpadas, madeirames, escadas móveis, andaimes, 
instrumentos) necessários à prestação dos serviços. 

4.5 A indicação da equipe não constituirá critério para fins de avaliação de 
desempenho. 

4.6. A CONCESSIONÁRIA deverá cuidar especialmente quanto à prestação de serviço 
adequado, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade 
das TARIFAS, nos termos do artigo 6º da Lei nº 8.987/1995, além dos serviços de 
atendimento ao Usuário, para possibilitar o pronto atendimento na verificação da 
ocorrência de qualquer erro ou falha de serviço. 

4.7. O PC deverá aprovar o PLANO DE TRABALHO no prazo de {…número…} ({…número 
por extenso…}) dias, o qual vinculará a atuação da CONCESSIONÁRIA no tocante aos 
serviços, sem prejuízo das demais obrigações constantes neste CONTRATO e no EDITAL 
e demais anexos. 

4.7.1. Ultrapassado o prazo retromencionado, no 
silêncio, o documento será considerado 
aprovado. 

4.8. O prazo de 30 (trinta) dias previsto na 
Cláusula 4.4 poderá ser prorrogado mediante 
requerimento fundamentado pela 
CONCESSIONÁRIA e aceito pelo PODER CONCEDENTE, 
ou, ainda, o prazo poderá ser prorrogado a 
critério do PODER CONCEDENTE. 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS 
5.1. O prazo da CONCESSÃO objeto do 
CONTRATO é de {…número…} ({…número por 
extenso…}) anos, contados a partir da ORDEM DE 
INÍCIO.  

5.2. Para os fins do disposto nesta cláusula, considerar-se-ão como CONDIÇÕES DE 
EFICÁCIA para a emissão da ORDEM DE INÍCIO pelo PC: 

a) A apresentação, pela CONCESSIONÁRIA, dos seguros previstos na Cláusula 
Vigésima Quarta do presente CONTRATO; 

b) A apresentação, pela CONCESSIONÁRIA, do PLANO DE TRABALHO e sua aprovação 
pelo PODER CONCEDENTE, nos termos das Cláusulas 4.4 a 4.8 acima; 

c) A apresentação, pela concessionária, de Convênio a ser celebrado entres esta 
e entidade prestadora de serviços de água e esgoto;  

OBSERVAÇÃO – 5.2, ‘d’ 
A cobrança das tarifas poderá ser 

cobrada:  
1) Diretamente pela 

concessionária, ou, ainda,  
2) através de Convênio com 
empresa prestadora de outro 

serviço público – A Diretoria da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), aprovou em 

08/11/2022 Resolução autorizando 
a cobrança de taxa ou tarifa de 
resíduos em contas de luz – tudo 

nos termos da Norma de 
Referência nº 01, aprovada pela 
Resolução nº 79 , de 14 de Junho 

de 2021. Por fim, se nenhuma 
destas hipóteses for viável, pode-

se usar o carnê do IPTU. 
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d) A apresentação, pelo PODER CONCEDENTE, de CONTRATO COM A AGÊNCIA 
REGULADORA, conforme modelo constante do ANEXO VIII do Edital, devidamente 
firmado pela CONCESSIONÁRIA, na qualidade de interveniente-anuente. 

5.3. Os prazos para o desenvolvimento das OBRAS, bem como para a sua 
finalização, conforme o cronograma apresentado pela CONCESSIONÁRIA em seu 
PLANO DE TRABALHO, o qual devidamente aprovado integra o presente CONTRATO, 
poderão ser prorrogados, por comum acordo entre as PARTES. 

5.4. Os atrasos na execução das OBRAS pela ocorrência de caso fortuito ou de 
força maior; ou ainda, por impedimento ou paralisação do CONTRATO de 
responsabilidade comprovada do PC, acarretarão a prorrogação automática no 
prazo contratual por igual período de paralisação, recompondo-se, então, os 
prazos originalmente contratados. 

CLÁUSULA SEXTA – VALOR DO CONTRATO 
6.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R$ {…valor…} ({…número por extenso…}). 

CAPÍTULO III – ESTRUTURA JURÍDICA DA CONCESSIONÁRIA 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL E GOVERNANÇA DA 
CONCESSIONÁRIA 
7.1. A CONCESSIONÁRIA é uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, com sede no 
Município de {…nome do Município…}, devendo sempre manter como único objeto 
social a execução dos serviços objeto deste CONTRATO. 

7.2. O capital social subscrito e integralizado da CONCESSIONÁRIA, na data de 
assinatura do presente CONTRATO, corresponderá a, no mínimo, R$ {…valor…} 
({…número por extenso…}), equivalente a {…número…}% ({…número por extenso…} 
por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO. 

7.3. O valor do capital social destacado na 
subcláusula 7.2 deverá ser mantido pela 
CONCESSIONÁRIA até {…data…}, após o que, o valor 
do capital social subscrito e integralizado poderá 
ser reduzido pela metade.  

7.4. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer aos padrões de governança corporativa 
e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, de acordo com 
as regras e práticas contábeis vigentes no Brasil e com as normas societárias 
pertinentes. 

7.5. Quaisquer alterações no quadro de acionistas/quotistas deverão ser 
comunicadas previamente ao PC e previamente por este autorizadas, observadas 
as disposições contratuais sobre a transferência de controle acionário efetivo, que 

OBSERVAÇÃO – 7.3  
É possível fasear esta exigência, 

conforme a evolução do CONTRATO. 
A redução posterior é opcional. 
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só poderão ocorrer após decorridos {…número…} ({…número por extenso…}) meses 
da celebração do CONTRATO. 

CLÁUSULA OITAVA – TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA 
8.1. Decorrido o prazo previsto na Cláusula 7.5, durante o prazo restante deste 
CONTRATO, o controle da CONCESSIONÁRIA somente poderá ser transferido mediante 
prévia e expressa autorização do PC, sob pena de caducidade do CONTRATO. 

8.2.  Para que o PC proceda à análise da eventual transferência do controle 
societário da CONCESSIONÁRIA, o terceiro interessado deverá preencher, no mínimo, 
os seguintes requisitos: 

8.2.1. Atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e 
regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço;  

8.2.2. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO; e, 

8.2.3. Prestar e ou manter as garantias pertinentes, em sendo o caso. 

8.3. As alterações de composição social que não importem alteração do controle 
societário poderão ser realizadas mediante simples comunicação ao CONSÓRCIO e 
independentemente de sua aprovação. 

8.4. O PODER CONCEDENTE examinará quaisquer pedidos relacionados a esta Cláusula 
no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, caso necessário, 
podendo solicitar esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA, 
convocar os seus acionistas controladores ou quem detenha o controle da 
CONCESSIONÁRIA e promover quaisquer diligências consideradas adequadas. 

CLÁUSULA NONA – TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA AOS FINANCIADORES 
(STEP-IN-RIGHTS) 
9.1. Para fins de assegurar e preservar o presente CONTRATO, bem como para 
promover a reestruturação financeira da CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE 
poderá autorizar a assunção do controle societário ou da administração temporária 
da CONCESSIONÁRIA por seus financiadores e garantidores, com quem esta não 
mantenha vínculo societário direto, os quais deverão cumprir todas as cláusulas do 
CONTRATO, bem como as exigências de regularidade jurídica e fiscal necessárias à 
assunção dos serviços. 

9.2. A transferência do controle ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA, 
formalizada por escrito, poderá ocorrer, além das hipóteses previstas na “Lei de 
Concessões” (Lei nº 8.987/1995), nas seguintes hipóteses de inadimplência: 

a) do financiamento contratado pela CONCESSIONÁRIA, desde que previsto nos 
respectivos contratos de financiamento, os quais definirão ainda as condições 
que poderão ensejar a assunção de controle pelo(s) financiador(es); e, 
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b) da execução deste CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco o 
cumprimento das obrigações nele previstas. 

9.3. A assunção do controle ou da administração temporária da CONCESSIONÁRIA 
pelo(s) financiador(es), nas hipóteses previstas na cláusula 9.2, dependerá de: 

a) autorização prévia e formal do PODER CONCEDENTE, devendo o(s) financiador(es) 
notificar(em) a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE e informá-los sobre a 
inadimplência, garantindo à CONCESSIONÁRIA o prazo de 45 (quarenta e cinco) 
dias para superar sua inadimplência; 

b) assunção, pelo(s) financiador(es), do compromisso de cumprir(em) 
integralmente o disposto neste CONTRATO; 

c) atendimento, pelo(s) financiador(es), dos requisitos de regularidade jurídica, 
fiscal e idoneidade financeira necessários à assunção deste CONTRATO; e 

d) apresentação de plano relativo à promoção da reestruturação financeira da 
CONCESSIONÁRIA e da continuidade do CONTRATO. 

9.4. O(s) financiador(es) do CONTRATO terá(ão) legitimidade para receber as 
indenizações eventualmente devidas à CONCESSIONÁRIA em razão de extinção 
antecipada deste CONTRATO nos termos previstos nesta cláusula nona. 

CAPÍTULO IV – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE 
10.1. O PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste 
CONTRATO, EDITAL, ANEXOS ou na legislação aplicável, obriga-se a, ainda, a: 

a) fiscalizar permanentemente as atividades previstas no CONTRATO; 

b) intervir na execução do CONTRATO, nos casos e condições previstas neste 
instrumento e em Lei; 

d) enviar cópia à CONCESSIONÁRIA, dentro 48 (quarenta e oito) horas do seu 
recebimento pelo PC, de quaisquer autos de infração, penalidade ou multa, em 
que a CONCESSIONÁRIA conste como infratora ou que lhes sejam imputáveis. 

10.2. O PC, a fim de garantir a eficácia do presente instrumento, obriga-se ainda a: 

a)  aprovar o PLANO DE TRABALHO, desde que adequado às necessidades do PODER 
CONCEDENTE e compatíveis com o exigido no EDITAL e ANEXOS; 

b) auxiliar, no que for pertinente, a obtenção das autorizações junto aos órgãos de 
licenciamento competentes; 

c) fiscalizar a qualidade da execução das obras e da prestação dos serviços, sem 
prejuízo do exercício de tais atividades pela AGÊNCIA REGULADORA, bem como 
solicitar à CONCESSIONÁRIA reparos e acertos estruturais julgados necessários; 
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d) responsabilizar-se integralmente pela manutenção dos equipamentos e 
instalações que sejam de sua exclusiva responsabilidade, nos termos do 
CONTRATO, EDITAL e ANEXOS; 

e) comunicar à CONCESSIONÁRIA quanto às não conformidades ou problemas 
ocorridos na execução dos serviços, imediatamente após identificação do 
problema;  

f) permitir à CONCESSIONÁRIA o acesso a todas as áreas, instalações e equipamentos 
necessários ao cumprimento de suas obrigações; 

g) solicitar a substituição de funcionário que estiver trabalhando em desacordo 
com as regras estipuladas para o cargo e função ou não estiverem cumprindo 
as regras gerais de conduta estipuladas pelo PODER CONCEDENTE;  

h) analisar e emitir parecer sobre o PLANO DE TRABALHO, relatórios e demais 
documentos a serem elaborados pela CONCESSIONÁRIA, indicando os pontos de 
correção necessários para sua aprovação, quando for o caso;  

i) acompanhar e avaliar a execução dos serviços, propondo melhorias e 
correções quando aplicável. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 
11.1 A CONCESSIONÁRIA está vinculada ao disposto neste CONTRATO e no instrumento 
convocatório da LICITAÇÃO e seus ANEXOS, ao PLANO DE TRABALHO aprovado, à 
documentação por ela apresentada com vistas ao atendimento das obrigações 
contratuais e à legislação e regulamentação brasileira aplicável constituindo, 
ainda, obrigações da Concessionária, durante toda vigência do CONTRATO: 

a) Responsabilizar-se pelos danos que causar ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros 
por si, seus prepostos, isentando o PC de quaisquer ônus; 

b) Assegurar livre acesso das pessoas indicadas pelo PODER CONCEDENTE às 
instalações escopo deste CONTRATO e aos locais onde estejam sendo 
desenvolvidas atividades a ele relacionadas; 

c) Observar a legislação ambiental, obtendo as licenças ambientais pertinentes e 
cumprindo as disposições legais e regulamentares, respondendo pelas 
consequências de seu descumprimento; 

d) Fornecer, orientar e tornar obrigatório o uso de equipamentos de proteção 
individual e coletiva – EPI e EPC, adequados aos riscos decorrentes da execução 
do escopo contratual, garantindo a proteção da integridade física dos 
trabalhadores durante o exercício das atividades, inclusive a de terceiros, 
conforme Norma Regulamentadora n° 06 da Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei nº 6.514 de 
22/12/1977; 
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e) Comunicar os Acidentes do Trabalho ao Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), por meio de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), 
imediatamente após a sua ocorrência; 

f) As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela CONCESSIONÁRIA serão 
regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se 
estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela 
CONCESSIONÁRIA, pessoa física ou jurídica, e o PODER CONCEDENTE; 

g) Responsabilizar-se pela disciplina que seu pessoal deverá ter durante suas horas 
de trabalho, comprometendo-se a manter o devido respeito e cortesia, seja no 
relacionamento entre seus companheiros, com os funcionários do PC, ou com o 
público em geral; 

h) Comunicar ao PC, todo afastamento, substituição ou inclusão de profissionais 
que ocupem funções de liderança, como Coordenadores e Responsáveis 
Técnicos. No caso de substituição, esta deverá ser efetuada por profissional de 
similar qualificação técnica, conforme compromisso firmado nos termos do 
ANEXO X do Edital; 

i) Permitir a fiscalização das obras e dos serviços pelo PODER CONCEDENTE ou pela 
AGÊNCIA REGULADORA, designando, quando necessário, um técnico de nível 
superior para acompanhar as respectivas visitas; 

j) Reembolsar o PODER CONCEDENTE de todas as despesas incorridas, advindas de 
eventual reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade do PODER 
CONCEDENTE, no cumprimento das obrigações trabalhistas ou previdenciárias da 
CONCESSIONÁRIA, de suas eventuais contratadas ou terceirizadas, no prazo de até 
10 (dez) dias da notificação que o CONCEDENTE encaminhar à CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELA CONCESSIONÁRIA 
12.1. No PRAZO DO CONTRATO, e sem prejuízo das demais obrigações neste 
estabelecidas, ou na legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a: 

a) apresentar relatórios mensais, com informações detalhadas referentes às ações 
e operações por ela realizadas no período; 

b) Apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 45 (quarenta e cinco dias) contados 
a partir do fim de cada semestre, demonstrações financeiras completas; 

c) Apresentar ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA, mensalmente, 
relatório com as reclamações dos Usuários, bem como as respostas fornecidas 
e as providências adotadas em cada caso; 

d) Apresentar ao PODER CONCEDENTE, em até 120 (cento e vinte) dias contados a 
partir do fim de cada ano, as demonstrações financeiras anuais completas, 
devidamente auditadas por empresa de auditoria independente, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com destaque para as seguintes 
informações, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano 



 100 

anterior ao ano corrente, consignando e anexando documentos conforme 
segue: 

(i) Transações com Partes Relacionadas; 

(ii) Depreciação e amortização de ativos; 

(iii) Provisão para contingências (cíveis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou 
administrativas); 

(iv) Relatório da administração; 

(v) Parecer dos auditores externos e, se existente, de seu próprio Conselho 
Fiscal; 

(vi) Declaração da CONCESSIONÁRIA contendo o valor do seu capital social 
integralizado e as alterações na sua composição societária. 

12.2. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar o monitoramento permanente da 
prestação dos serviços, especialmente nos itens necessários à apuração do 
cumprimento de suas obrigações e a avaliação dos Indicadores de Desempenho 
estipulados no ANEXO IV do Edital. 

12.3. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer às boas práticas de governança 
corporativa, com a apresentação de contas e demonstrações contábeis 
padronizadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e conforme 
eventualmente definido pela regulamentação do CONSÓRCIO [ou “do município”]. 

CAPÍTULO V – REMUNERAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RECEITAS ORDINÁRIAS, ACESSÓRIAS E SISTEMA DE COBRANÇA 
13.1 A remuneração da CONCESSIONÁRIA, durante o PRAZO de execução dos serviços 
OBJETO deste CONTRATO, será efetuada conforme disposto nesta Cláusula, sendo 
subdividida em: 

13.1.1. RECEITAS ORDINÁRIAS: são as receitas recebidas exclusivamente pela 
CONCESSIONÁRIA, originárias da remuneração mensal (TARIFA) paga pelo USUÁRIO, seja 
pessoa física ou jurídica privada, seja o ente municipal, na qualidade de USUÁRIOS 
dos serviços OBJETO da CONCESSÃO, pela efetiva prestação desses serviços pela 
CONCESSIONÁRIA. 

13.1.2. RECEITAS ACESSÓRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS: são as receitas oriundas de atividades 
ou serviços complementares, alternativos ou acessórios, i) os valores da venda, a 
terceiros, de subprodutos ou serviços resultantes do processamento dos resíduos 
recebidos; ii) os valores de serviços de gestão de resíduos a terceiros públicos ou 
privados; iii) outras receitas de atividades não previstas na PROPOSTA, obedecido o 
trâmite e os percentuais devidos ao PODER CONCEDENTE, conforme estabelecido 
neste CONTRATO. 
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13.2. O resultado obtido por meio das RECEITAS 
ACESSÓRIAS deverá ser compartilhado com o PODER 
CONCEDENTE, obrigando-se a CONCESSIONÁRIA a 
destinar o percentual de {…número…}% ({…número 
por extenso…} por cento) do valor da receita bruta 
obtida, para ser aplicado em benefício da modicidade da TARIFA BASE (TB), na forma 
prevista neste CONTRATO e de acordo com o artigo 11, da Lei n° 8.987/1995. Os 
restantes 95% (noventa e cinco por cento) do valor da receita bruta pertencerão 
exclusivamente à CONCESSIONÁRIA, observado o disposto na Cláusula 13.3.  

13.3. A CONCESSIONÁRIA poderá prestar serviços de 
transporte e DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA 
de resíduos sólidos para outros municípios não 
integrantes do CONSÓRCIO [ou simplesmente outro 
município, sendo o PODER CONCEDENTE um município 
isolado] (ou simplesmente outro município, sendo o 
poder concedente um município isolado), desde que 
obtida a prévia aprovação do Poder Concedente, aplicando-se, neste caso, o 
percentual superior ao previsto na Cláusula 13.2, de {…número…}% ({…número por 
extenso…} por cento) do valor da receita bruta para ser aplicado em benefício da 
modicidade da TARIFA BASE (TB).  

13.4. Previamente ao início da exploração de eventual RECEITA EXTRAORDINÁRIA, 
caso a CONCESSIONÁRIA verifique que o respectivo percentual de compartilhamento 
torne inviável a prestação do serviço, as PARTES poderão, conforme proposição de 
projeto encaminhada ao PODER CONCEDENTE pela CONCESSIONÁRIA, estabelecer 
percentual diferenciado que se mostre econômico e financeiramente viável para 
cada tipo de atividade. 

13.4.1. Referida proposição deverá conter informações suficientes para 
compreensão, sob o ponto de vista técnico e econômico-financeiro do projeto 
proposto pela CONCESSIONÁRIA, sob pena de devolução para ajustes. 

13.4.2. Estando a proposição em ordem, o PODER CONCEDENTE a avaliará, em um 
prazo de {…número…} ({…número por extenso…}) dias, que poderá ser prorrogado, 
a seu exclusivo critério. Feita a avaliação, o PODER CONCEDENTE poderá exigir a 
revisão do documento ou acatá-lo. Em qualquer caso a proposição acatada 
deverá atender aos termos do CONTRATO, EDITAL e ANEXOS. 

13.5. Fica estabelecido que os serviços complementares, alternativos e acessórios 
abaixo especificados estão desde já autorizados pelo CONCEDENTE para que seja 
implantado e explorado, direta ou indiretamente, pela CONCESSIONÁRIA, ficando 
certo de que outros serviços não expressamente listados devem ser submetidos à 
prévia aprovação do CONCEDENTE, na forma das Cláusulas 13.4.1 e 13.4.2: 

 Beneficiamento e comercialização de subprodutos contidos nos resíduos; 

OBSERVAÇÃO – 13.2  
Normalmente entre 2,5 a 10%. 

OBSERVAÇÃO – 13.3  
Situações particulares que 

podem demandar aumento 
do percentual devido ao 

Poder Concedente. 
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 Comercialização do Biogás; 

 Geração de Crédito de Carbono;  

 Geração e Comercialização de Energia; 

 Produção e comercialização de composto. 

13.6. A partir da data de emissão da ORDEM DE INÍCIO, as TARIFAS serão cobradas pela 
CONCESSIONÁRIA diretamente dos USUÁRIOS, observadas as seguintes disposições: 

13.6.1. Poderão ser praticadas tarifas sociais, desde que observado o limite de 
{…número…}% ({…número por extenso…} por cento) do total de USUÁRIOS privados, 
aplicando-se o disposto na Cláusula Décima Sétima no caso deste limite ser 
ultrapassado; 

13.6.2. Ressalvadas as hipóteses previstas na Lei ou no regulamento, não se admitirá 
isenção parcial ou total de pagamento de TARIFA, inclusive para órgãos e entidades 
da Administração Pública direta e indireta; 

13.7. A gestão comercial, que corresponde à emissão das faturas relativas à 
prestação dos SERVIÇOS e aos procedimentos relativos à inadimplência de faturas 
não pagas, será realizada de forma compartilhada com Entidade Prestadora de 
Serviços de Água e Esgotos, quanto às TARIFAS devidas pela população atendida, 
nos termos do CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO, que integra 
o CONTRATO sob a forma de ANEXO B.  

13.8. As TARIFAS pagas pelos USUÁRIOS privados serão 
creditadas diretamente na conta da CONCESSIONÁRIA, 
por meio de código de barras específico constante 
da fatura emitida pela Prestadora de serviços de Água e Esgoto. 

13.9. A fatura, em qualquer caso, deverá discriminar o valor da TARIFA referente à 
prestação dos serviços, o valor correspondente a eventuais tributos incidentes 
diretamente sobre a TARIFA, além de eventuais multas aplicadas de acordo com o 
especificado neste CONTRATO e nas normas de regulação.  

13.10. Deverão ser indicados na fatura a ser emitida pela Entidade Prestadora de 
Serviços de Água e Esgoto os locais autorizados a receber, dos USUÁRIOS, os valores 
devidos à CONCESSIONÁRIA. 

13.11. A fatura referente aos serviços relacionados aos RPU deverá ser enviada pela 
CONCESSIONÁRIA ao USUÁRIO ente público até o dia {…dia…} do mês subsequente ao 
da prestação dos serviços, considerando o volume dos RPU destinados ao ATERRO 
SANITÁRIO ou à CTR, conforme o caso, devendo o valor ser pago por meio de crédito 
em conta corrente indicada pela CONCESSIONÁRIA, de sua titularidade. 

OBSERVAÇÃO – 13.5 
Rol exemplificativo. 

OBSERVAÇÃO – 13.7 A 13.15 
Conforme sistema de  

cobrança a ser adotado. 
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13.12 Uma vez que parte da coleta dos RPU e dos RDO é 
feita de forma unificada, para fins de cobrança da TARIFA 
ao USUÁRIO ente público, será considerado que tal parcela 
não segregada do volume de RPU corresponde a 5% 
(cinco por cento) do volume mensal dos resíduos sólidos 
urbanos destinados ao ATERRO SANITÁRIO ou à CTR, 
conforme o caso, volume mensal este que será auferido 
por meio de balança devidamente certificada, cujos 
relatórios de pesagem constarão como anexo à correspondente fatura.  

13.13. Nos casos em que os RPU são coletados de forma segregada, como os 
resíduos provenientes de poda, o ATERRO SANITÁRIO ou a CTR, conforme o caso, 
deverá pesá-los, de forma individualizada, por meio de balança devidamente 
certificada e os respectivos relatórios de pesagem constarão como anexo à 
correspondente fatura. 

13.14. Se, ao longo da CONCESSÃO, a coleta dos RPU passar a ser realizada de forma 
totalmente segregada dos RDO, as TARIFAS correspondentes passarão a ser 
calculadas com base no efetivo volume total dos RPU pesados no ATERRO SANITÁRIO 
ou na CTR, conforme o caso. 

13.15. As faturas relativas aos serviços prestados aos USUÁRIOS que não são atendidos 
pelos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
prestados pela Entidade Prestadora de Serviços de Água e Esgotos serão enviadas 
pela CONCESSIONÁRIA até o dia {…dia…} do mês subsequente ao da prestação dos 
SERVIÇOS, considerando a faixa de consumo em que se enquadra cada USUÁRIO. 

13.16. Os demais serviços, referentes à execução de obras, implementação de 
tecnologias, implantação de aterro e remediação ambiental, serão remunerados 
com base nas RECEITAS ORDINÁRIAS e ACESSÓRIAS efetivamente recebidas pela 
CONCESSIONÁRIA.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO REAJUSTE E DA ATUAÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA 
14.1. Caberá à Agência Reguladora: 

I – Proceder à regulação dos serviços, editando normas regulatórias sobre as 
atividades OBJETO do CONTRATO e aplicando as penalidades devidas por 
descumprimento dos regulamentos; 

II – Reajustar as TARIFAS, anualmente, com base no previsto neste CONTRATO, 
devendo a AGÊNCIA REGULADORA receber o pleito da CONCESSIONÁRIA com 30 
(trinta) dias de antecedência da data de emissão da resolução do reajuste, 
tendo a AGÊNCIA REGULADORA o prazo de 10 (dez) dias úteis para se manifestar 
a respeito do cálculo, podendo suspendê-lo, uma única vez, caso precise de 
informações adicionais da CONCESSIONÁRIA; 

III – Proceder à realização de auditorias técnicas e inspeção local para avaliar a 
prestação dos serviços; 

OBSERVAÇÃO – 13.12  
“5% (cinco por cento)” 

É uma sugestão, verificar 
a adequação, conforme 

estudos preliminares). 
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IV – Determinar à CONCESSIONÁRIA a apresentação de relatórios técnicos, 
operacionais e financeiros, sempre que necessário, com a finalidade de 
demonstrar a execução das obras e serviços previstos neste CONTRATO, e os 
respectivos investimentos na forma da PROPOSTA e deste CONTRATO, sendo que 
o conteúdo e a forma de apresentação de tais relatórios serão estabelecidos 
em norma da AGÊNCIA REGULADORA; 

V – Determinar à CONCESSIONÁRIA, no caso de eventuais atrasos, falhas e/ou erros 
na execução das obras e dos serviços concedidos em comparação com os 
prazos previstos no CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO I do Edital e com os 
indicadores de Desempenho, conforme Quadro de Indicadores de 
Desempenho (QID) – ANEXO VI do Edital: 

a) A apresentação de informação detalhada, na forma de regulamento 
expedido pela AGÊNCIA REGULADORA, das providências que estiverem 
sendo adotadas pela CONCESSIONÁRIA para corrigir tais atrasos, falhas e/ou 
erros, a fim de sejam integralmente cumpridos os prazos do CADERNO DE 
ENCARGOS – ANEXO I DO EDITAL e as metas estabelecidas, conforme os 
indicadores do QID – ANEXO VI DO EDITAL; e 

b) A apresentação de informações, de imediato, acerca de interrupções 
decorrentes de paralisações emergenciais ou suspensões dos serviços. 

VI – Mediar e subsidiar os processos de revisão tarifária, conforme previsto em 
CONTRATO COM A AGÊNCIA REGULADORA, objetivando fornecer dados ao PODER 
CONCEDENTE, para que este decida pela manutenção das TARIFAS em patamar 
justo e dentro do princípio da modicidade para a prestação dos serviços, 
elaborando os estudos econômicos e financeiros necessários; 

VII Acompanhamento e monitoramento: 

a) dos INDICADORES DE DESEMPENHO e sua aplicação constantes do ANEXO VI 
do EDITAL; 

b) dos cálculos de valores previstos no CONTRATO, em especial das TARIFAS, 
devendo também verificar a rubrica RECEITAS ACESSÓRIAS, tendo em vista a 
possibilidade de sua reversão para modicidade das TARIFAS, propondo ao 
PODER CONCEDENTE os ajustes necessários, se for o caso; 

c) do atingimento dos marcos contratuais específicos para eventual 
redução do capital social, caso requerido pela CONCESSIONÁRIA, assim 
como eventual pleito de alteração do CONTROLE acionário; e 

d) da pesquisa, caso seja oportuno e conveniente, de satisfação dos 
USUÁRIOS, na forma acordada pelas PARTES, sem prejuízo de outras 
atribuições que venham a ser acordadas com o PODER CONCEDENTE. 

VIII – recebimento e análise dos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, utilizando-se como ferramenta o fluxo de caixa marginal, nos 
termos da Cláusula Décima Sétima. 

IX – suportar o PODER CONCEDENTE na: 
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a) análise e acompanhamento dos bens da concessão revertidos para a 
administração e utilização da CONCESSIONÁRIA e, depois, os respectivos 
retornos ao PODER CONCEDENTE. 

b) análise técnica da certificação de projetos executivos desenvolvidos 
pela CONCESSIONÁRIA. 

c) análise de pedidos provenientes da CONCESSIONÁRIA para a prestação de 
serviços extraordinários que possam dar origem a RECEITAS ACESSÓRIAS. 

d) análise e acompanhamento da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO; e 

e) atendimento a reclamações recorrentes de USUÁRIOS. 

14.2. A AGÊNCIA REGULADORA poderá eventualmente contratar, às suas expensas, 
terceiro isento, alheio à relação contratual entre PODER CONCEDENTE e 
CONCESSIONÁRIA, como VERIFICADOR INDEPENDENTE, a quem caberia o papel de 
aferidor, mensurador e fiscal independente, responsável por calcular, com base em 
parâmetros técnicos e objetivos, e lançando mão das melhores práticas de 
mercado, a nota de desempenho da CONCESSIONÁRIA. 

14.3. Deverão ser observados, pela CONCESSIONÁRIA, pelo PODER CONCEDENTE e pelo 
VERIFICADOR INDEPENDENTE, os objetivos, métodos de aferição, periodicidade de 
aferição, momento de ativação/vigência e sistemáticas de evolução atribuídas a 
cada um dos INDICADORES conforme disposto na Cláusula Décima Quinta e no ANEXO 
VI do Edital. 

14.4. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, que poderá constituir-se de ente público ou 
privado, sob a forma de organização social, sociedade ou empresa, deve ter 
reconhecida, pública e notoriamente, sua idoneidade, imparcialidade, ética e 
competência técnica para aferição da execução do objeto deste contrato e dos 
indicadores de desempenho previstos no ANEXO VI do Edital. 

14.5. O VERIFICADOR INDEPENDENTE, no exercício de suas atividades, poderá realizar 
todas as diligências necessárias ao cumprimento de suas funções, franqueando-lhe 
a CONCESSIONÁRIA amplo acesso aos documentos e informações necessários a este 
fim.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
15.1. Serão analisados Indicadores de Qualidade, de Desempenho e de 
Disponibilidade, dos serviços elencados na subcláusula 4.2, II, deste instrumento: 

a) Indicadores de qualidade (IQ) 

(…) 

b) Indicadores de desempenho (IDE) 

(…) 

c) Indicadores de disponibilidade (IDI) 

OBSERVAÇÃO – 15.1  
Rol exemplificativo. 
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Disponibilidade dos serviços de atendimento ao USUÁRIO (RDO) 

(…) 

d) Indicadores de Perfomance (KPI) 

(…) 

15.2. A CONCESSIONÁRIA declara ter pleno conhecimento e reconhece que: 

I – Considerando o caráter objetivo dos critérios de 
Avaliação de Desempenho estabelecidos no 
ANEXO VI do Edital, o seu resultado indicará as 
condições da prestação dos serviços da 
Concessão e a sua conformidade com as 
exigências legais e contratuais. 

II – A variação da remuneração é um mecanismo 
pactuado entre as PARTES e será aplicado de forma imediata e automática 
pelo PODER CONCEDENTE/AGÊNCIA REGULADORA, podendo afetar a remuneração 
dos serviços ou implicar na revisão das TARIFAS. 

III – A variação da remuneração nos termos desta Cláusula não constitui 
penalidade contratual, mas, sim, mecanismo preestabelecido neste 
CONTRATO para manutenção da equivalência contratual, segundo critérios 
preestabelecidos de qualidade, desempenho, disponibilidade e 

performance para os serviços prestados e a sua 
remuneração.  
IV – A avaliação do desempenho da Concessão e a 
correspondente variação da não prejudicam a 
verificação, pelo PC de inadimplemento contratual da 
CONCESSIONÁRIA e consequente aplicação das 
penalidades previstas neste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – REVISÕES PERIÓDICAS 
16.1. Decorridos 24 (vinte e quatro) meses, contados da 
data constante da ORDEM DE INÍCIO, o PODER CONCEDENTE 
efetuará, por si, ou com apoio da AGÊNCIA REGULADORA, 
uma análise do comportamento dos Indicadores 
relacionados à Avaliação de Desempenho para avaliar 
a efetiva demanda dos serviços prestados, o perfil efetivo 
dos casos e verificar a pertinência das metas estabelecidas e poderá proceder 
eventualmente à revisão dos Indicadores e dos respectivos pesos de atividades, 
conforme indicados no ANEXO VI do Edital. 

16.2. Revisão do CONTRATO: a cada 05 (cinco) anos, 
considerando a data de primeira revisão, conforme acima, 
será realizada nova revisão pelo PODER CONCEDENTE, com 
intuito de reavaliar a CONCESSÃO em relação aos serviços 
prestados e ao cenário econômico, preservando-se, 

OBSERVAÇÃO – 16.1 
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contudo, a ALOCAÇÃO DE RISCOS, conforme prevista no ANEXO VII do Edital – 
MATRIZ DE RISCOS e as regras para recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro originalmente estabelecidas neste CONTRATO. 

16.4. A revisão estabelecida nesta Cláusula servirá, igualmente, para avaliação 
dos equipamentos empregados na prestação dos serviços da CONCESSÃO, com o 
intuito de apurar sua adequabilidade quantitativa e qualitativa, eventual 
necessidade de substituição ou de inovação tecnológica, sem prejuízo dos prazos 
específicos estabelecidos para substituição de determinados equipamentos. 

CAPÍTULO VI – EQUILÍBRIO ECONÔMICO–FINANCEIRO DO CONTRATO 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – 
FINANCEIRO – HIPÓTESES DE RECOMPOSIÇÃO 
17.1. Sempre que atendidas as condições do CONTRATO, 
EDITAL e ANEXOS e mantida a repartição de riscos 
conforme neles estabelecido, considera-se mantido o 
equilíbrio econômico-financeiro. 

17.2. Aplicam-se à presente previsão contratual, em especial, o previsto no ANEXO 
VII – MATRIZ DE RISCOS e ANEXO VI – INDICADORES DE DESEMPENHO. 

17.3. Não caberá recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por eventos 
decorrentes dos riscos imputados à CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO, no EDITAL ou em 
seus ANEXOS, especialmente nas seguintes hipóteses: 

a) variações de custos nas obrigações imputáveis à CONCESSIONÁRIA; 

b) aumento do custo de empréstimos e financiamentos assumidos pela 
CONCESSIONÁRIA para realização de investimentos ou custeio das operações 
objeto do CONTRATO; 

c) variação de custo decorrente de variação cambial; 

d) se ficar caracterizado que os impactos motivadores do pedido por parte da 
CONCESSIONÁRIA poderiam ter sido neutralizados com a melhoria da eficiência na 
prestação do serviço; ou quando da ocorrência de negligência, inépcia; ou 
omissão na execução contratual; ou de qualquer forma a CONCESSIONÁRIA tenha 
concorrido, direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilíbrio. 

17.4. O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será dirigido 
à agência, iniciado por requerimento da Concessionária ou do PC, devendo ser 
processado de acordo com ato normativo estabelecido pela AGÊNCIA REGULADORA, 
nos termos do item 6.3.3 da Norma de Referência nº 01, aprovada pela Resolução 
ANA nº 79, de 14 de junho de 2021.  

OBSERVAÇÃO –  
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17.5. Quando o pedido de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro for iniciado por requerimento da 
CONCESSIONÁRIA, deverá este constar de requerimento 
fundamentado, dirigido ao poder concedente, que o 
encaminhará devidamente instruído à agência reguladora, 
devendo dele constar todos os documentos necessários à 
demonstração do cabimento do pleito, inclusive quanto a: 

a) Identificação precisa do evento que dá ensejo ao pedido de reequilíbrio; 

b) Projeção de Fluxo de Caixa Marginal decorrente do evento que ensejou o 
desequilíbrio, considerando: (i) os fluxos marginais, positivos ou negativos, 
calculados com base na diferença entre as situações com e sem evento; e (ii) os 
fluxos marginais necessários à recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro; 

c) Comprovação dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela 
CONCESSIONÁRIA, decorrentes do evento que deu origem ao pleito; 

d) Outros documentos exigidos pela AGÊNCIA REGULADORA. 

17.6. Para atendimento ao disposto nesta Cláusula a AGÊNCIA REGULADORA poderá, a 
qualquer tempo, solicitar laudos técnicos econômicos específicos. 

17.7. A critério do PODER CONCEDENTE poderá ser realizada, por intermédio de 
entidade independente, especializada e com capacidade técnica publicamente 
reconhecida, auditoria para constatação da situação que ensejou o pedido de 
reequilíbrio econômico-financeiro. 

17.8. Tanto o PC como a agência reguladora terão livre acesso a informações, bens 
e instalações da Concessionária ou de terceiros por ela contratados para aferir, 
direta ou por meio de terceiros contratados, o quanto alegado por esta alegado. 

17.9. A eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro a pedido da 
CONCESSIONÁRIA deverá necessariamente considerar em favor do PODER CONCEDENTE 
os ganhos econômicos extraordinários, que não decorram diretamente da sua 
eficiência empresarial, propiciados por alterações tecnológicas ou pela 
modernização, expansão ou racionalização dos serviços, bem como ganhos de 
produtividade ou redução de encargos setoriais gerados por fatores externos à 
CONCESSIONÁRIA. 

17.10. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO não 
poderá importar efeito retroativo superior a 180 (cento e oitenta) dias contados da 
data da apresentação do pleito ou da comunicação. 

17.11. As referências constantes do ANEXO I do Edital – CADERNO DE ENCARGOS, bem 
como do PLANO DE TRABALHO apresentado pela CONCESSIONÁRIA, no que se referem 
ao pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, constituem tão 
somente elementos passíveis de análise a serem utilizados pela AGÊNCIA REGULADORA, 
tendo em vista que ambos foram elaborados segundo o contexto legal e 

OBSERVAÇÃO – 17.5  
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econômico da época, podendo servir, ainda, como referência para o 
estabelecimento do fluxo de caixa marginal eventualmente necessário à 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro para a execução de serviços ou 
obras não previstos neste contrato.  

17.12.  Ao final do procedimento indicado conforme retro, caso a recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro tenha sido julgada cabível, o Poder Concedente 
poderá eventualmente selecionar, conforme acordado com a agência reguladora 
e nos limites do regulamento concernente, além da simples revisão para mais do 
valor da TARIFA, dentre uma ou mais das seguintes formas de recomposição: 

I. Alteração do Prazo da Concessão, respeitados os limites da legislação vigente; e, 
II. Modificação, de forma proporcional, de determinadas obrigações contratuais da 

CONCESSIONÁRIA, diretamente relacionadas à hipótese ensejadora da 
recomposição.  

17.13. A critério do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo da atuação da AGÊNCIA 
REGULADORA e do VERIFICADOR INDEPENDENTE, poderá ser realizada auditoria na 
CONCESSIONÁRIA, a qualquer tempo, por intermédio de empresa especializada e 
com elevada capacidade técnica reconhecida publicamente para constatação 
da situação alegada pela CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 
18.1. Na hipótese de novos investimentos ou serviços solicitados pelo PODER 
CONCEDENTE e não previstos neste CONTRATO, este poderá requerer à CONCESSIONÁRIA 
a elaboração do projeto básico dos serviços, considerando que: 

i. O projeto básico deverá conter todos os elementos necessários à precificação do 
investimento e às estimativas do impacto da obra sobre as receitas da 
CONCESSIONÁRIA, segundo as melhores práticas e critérios de mercado, tudo 
de acordo com as normas técnicas e diretivas sobre o assunto; 

ii. O PC estabelecerá o valor limite do custo dos projetos e estudos a serem 
considerados para efeito de recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro. 

18.1.1. Nesta hipótese – de investimentos ou novos serviços solicitados pelo PODER 
CONCEDENTE e não previstos neste CONTRATO – estes poderão ser objeto de 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, ainda que temporariamente e 
os cálculos para sua remuneração pelo PC, terão por base o método do Fluxo de 
Caixa Marginal referenciado ao PLANO DE TRABALHO Inicial. 

18.2. Os serviços não previstos, conforme disciplina desta Cláusula, não poderão 
representar valor superior a 25% (vinte e cinco por cento) do VALOR TOTAL DO 
CONTRATO. 
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CAPÍTULO VII – RECURSOS FINANCEIROS 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO 
OBJETO DO CONTRATO – CONDIÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS AO SEU FINANCIAMENTO 
19.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável pela obtenção dos financiamentos, por meio 
de capital próprio ou empréstimo de terceiros, necessários à execução do objeto 
deste CONTRATO, de modo que se cumpram, cabal e tempestivamente, todas as 
obrigações assumidas neste CONTRATO. 

19.2. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer em garantia aos seus financiadores os seus 
direitos emergentes deste CONTRATO, observada a Legislação vigente. 

19.3. A CONCESSIONÁRIA poderá, ainda, emitir debêntures ou outros títulos que 
representem obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, para o 
financiamento das atividades decorrentes deste CONTRATO. 

19.4. As ações ou cotas da CONCESSIONÁRIA poderão ser dadas em garantia ou 
contragarantia pelos acionistas/sócios da CONCESSIONÁRIA em financiamento ou 
outras operações financeiras relacionadas ao cumprimento de obrigações 
decorrentes do CONTRATO. 

CAPÍTULO VIII – DAS OBRAS  

CLÁUSULA VIGÉSIMA – FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS 
20.1. A fiscalização das OBRAS será exercida pela AGÊNCIA REGULADORA e/ou PODER 
CONCEDENTE, o que não exonerará nem diminuirá a completa responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA, por qualquer inobservância ou omissão em relação ao 
cumprimento das Cláusulas contratuais. 

20.2. No PLANO DE TRABALHO a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA, nos termos deste 
CONTRATO, constará, pelo menos: 

a) a ordem na qual a CONCESSIONÁRIA se propõe a executar os trabalhos; 

b) os prazos em que se darão os Marcos de 
Construção/Instalação e entrega das 
obras/equipamentos. 

20.2.1. Modificações do cronograma apresentado nos 
termos desta subcláusula deverão ser informadas ao PODER CONCEDENTE, que as 
aprovará no prazo de 10 (dez) dias da data de sua apresentação. 

20.3. A CONCESSIONÁRIA apresentará ao PC, para aprovação, os projetos, desenhos, 
especificações e documentos que sejam justificadamente exigidos pelo PC para a 
execução das obras e/ou instalações. 

OBSERVAÇÃO 
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20.3.1. Se o PC não comunicar a sua aprovação dentro do prazo de 15 (quinze) dias, 
os elementos anteriormente referidos serão considerados aprovados no final do 
prazo indicado. 

20.4. Se, durante a execução das obras/instalações, a CONCESSIONÁRIA deparar-se 
com condições imprevistas, que exijam prorrogação do prazo de execução deste 
CONTRATO, deverá notificar o PODER CONCEDENTE, especificando as condições 
imprevistas que encontrou, fornecendo pormenores dos efeitos previstos, das 
medidas que tomará ou pretende tomar e a extensão do atraso previsto ou 
interferência. 

20.4.1. Após o recebimento da retromencionada notificação, o PC poderá: 

a) aprovar a prorrogação de prazos, com ou sem alterações na obra; ou 

b) ordenar a suspensão ou alteração dos trabalhos. 

20.4.2. Após inspeção ou vistoria local, o PODER CONCEDENTE poderá, ainda 
determinar: 

a) a remoção, do local das obras e/ou instalações, nos prazos especificados na 
ordem correspondente, de quaisquer componentes ou materiais que não 
estejam de acordo com este CONTRATO, EDITAL e ANEXOS e a sua substituição por 
componentes ou materiais adequados e em devidas condições; ou 

b) a demolição e a correta reexecução ou a reparação satisfatória de qualquer 
obra/equipamento que não esteja de acordo com este CONTRATO, EDITAL e 
ANEXOS no que respeita a componentes, materiais, mão-de-obra ou 
concepção, e pelos quais a CONCESSIONÁRIA seja responsável. 

20.4.3. O PC informará à CONCESSIONÁRIA, por escrito, da sua decisão, logo que seja 
razoavelmente possível, especificando os pormenores dos defeitos alegados, 
cabendo à CONCESSIONÁRIA o direito ao contraditório. 

20.4.4. A CONCESSIONÁRIA corrigirá os defeitos assim especificados por sua conta, 
desde que as suas alegações não sejam aceitas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – RECEBIMENTO DAS OBRAS 
21.1. As OBRAS somente serão recebidas pelo PC após o atendimento de todas as 
condições estabelecidas neste CONTRATO e demais documentos dele integrantes. 

21.2. Os direitos patrimoniais de Autor sobre os estudos e projetos elaborados para 
os fins específicos das atividades objeto do presente CONTRATO, bem como projetos, 
planos, plantas, documentos e outros materiais serão transmitidos gratuitamente ao 
PC ao final da execução das OBRAS, competindo à CONCESSIONÁRIA adotar todas 
as medidas necessárias para este fim. 
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CAPÍTULO IX – DOS BENS NO ÂMBITO DO CONTRATO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – REVERSÃO DOS BENS 
22.1. Extinto o CONTRATO DE CONCESSÃO, os bens móveis e imóveis, imprescindíveis, 
essenciais e vinculados à CONCESSÃO, adquiridos pela CONCESSIONÁRIA ou que lhe 
tenham sido cedidos pelo PODER CONCEDENTE, ao longo de todo o prazo do 
CONTRATO, reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após o seu término  

22.2. Os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios (tintas, fiações, canos, 
lâmpadas, madeirames, escadas móveis, andaimes, instrumentos) necessários à 
prestação dos serviços relacionados à implantação e/ou manutenção de obras e 
equipamentos, constituem bens reversíveis e sua transferência ao PODER CONCEDENTE 
será gratuita e automática, com os bens livres de quaisquer ônus ou encargos. 

22.3. Os bens transferidos integrarão o patrimônio do PODER CONCEDENTE na 
categoria de bens de uso especial. 

22.4. Os bens poderão ser, ainda, revertidos aos municípios 
membros, nos termos dos acordos celebrados com o 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL e em conformidade com o 
estabelecido no Estatuto social do CONSÓRCIO.  

22.5. A CONCESSIONÁRIA elaborará e apresentará, quando do momento da reversão, 
lista complementar àquela constante do ANEXO III do Edital, contendo Inventário 
dos bens reversíveis, para aprovação do PODER CONCEDENTE, que poderá requerer 
acréscimos ou exclusões, aprovando-a em 15 (quinze) dias da data de seu 
recebimento. 

22.5.1. Ultrapassado o prazo retroindicado sem manifestação do PODER CONCEDENTE, 
a Lista complementar contendo Inventário dos bens reversíveis encaminhada pela 
CONCESSIONÁRIA, será considerada aprovada. 

CAPÍTULO X – GARANTIAS E SEGUROS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA 
CONCESSIONÁRIA 
23.1. Para garantia do fiel cumprimento de suas obrigações assumidas, a 
CONCESSIONÁRIA deve oferecer ao PODER CONCEDENTE, na forma prevista na 
legislação, GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO equivalente a {…número…}% 
({…número por extenso…} por cento) do valor previsto dos investimentos, conforme 
estipulado no PLANO DE NEGÓCIOS aprovado pelo PODER CONCEDENTE, devendo ser 
apresentada previamente à emissão da ORDEM DE INÍCIO. 

OBSERVAÇÃO – 22.4  
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23.2. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prevista nesta cláusula deverá ser 
mantida até a data de {…data…} a emissão de GARANTIA 
DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá ser reduzida ao 
equivalente a {…número…}% ({…número por extenso…} 
por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO, cabendo à 
CONCESSIONÁRIA promover a substituição da garantia 
nestes termos, caso assim o deseje. 

23.3. A garantia poderá ser feita nas modalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, 
quais sejam: 

a) Caução em dinheiro; 

b) Caução em títulos da dívida pública; 

c) Seguro-garantia; ou 

d) Fiança Bancária.  

23.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO prestada em caução em dinheiro 
deverá ser efetuada em moeda corrente nacional, mediante depósito identificado 
(CNPJ/Razão Social) no Banco do Brasil, Agência {…número da agência…}, conta 
corrente nº {…número da conta…}, de titularidade do {…Indicar o titular da 
conta…}, inscrito no CNPJ sob o nº {…CNPJ…}. 

23.5. Na hipótese da GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO ser prestada em títulos da 
dívida pública, serão aceitos, apenas, Tesouro Prefixado (Letras do Tesouro Nacional 
– LTN), Tesouro SELIC (Letras Financeiras do Tesouro – LFT), Tesouro IGPM+ com Juros 
Semestrais (Notas do Tesouro Nacional – série C – NTN – C), Tesouro Prefixado com 
Juros Semestrais (Notas do Tesouro Nacional – série F – NTN-F), Tesouro IPCA+ (Notas 
do Tesouro Nacional – série B – NTN-B Principal) ou Tesouro IPCA+ com Juros 
Semestrais (Notas do Tesouro Nacional – série B – NTN). 

23.6. Se a GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO for fornecida por meio de títulos da 
dívida pública, conforme retroindicado, estes deverão ser emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil. 

23.7. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO prestada na modalidade de seguro-
garantia deverá ser emitida por companhia seguradora nacional ou estrangeira 
com funcionamento no Brasil, sendo que a apólice deverá estar de acordo com o 
disposto na Circular SUSEP Nº 477/2013 e no modelo previsto no ANEXO X do EDITAL – 
MODELO DE GARANTIA – SEGURO-GARANTIA. 

23.8. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO prestada na modalidade de fiança 
bancária deverá ser emitida nos termos do ANEXO XI do Edital – MODELO DE GARANTIA 
– FIANÇA, por instituições financeiras que estejam classificadas entre o primeiro e o 
segundo piso, ou seja, entre “a” e “b”, na escala de rating de longo prazo de ao 
menos uma das agências de classificação de risco Fitch Ratings, Moody’s ou 
Standard & Poors. 

OBSERVAÇÃO – 23.2 
Disposição razoável, tendo 
em vista a longa duração 

do contrato. 
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23.9. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO, prestada em qualquer das modalidades 
previstas nesta cláusula, deverá ser incondicional e não poderá conter cláusula 
excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pela CONCESSIONÁRIA e/ou 
pelos emissores, que não as previstas expressamente em Lei ou na regulamentação 
vigente. 

23.10. É vedada qualquer modificação nos termos e condições da GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DE CONTRATO apresentada, salvo mediante expressa e prévia anuência do 
PODER CONCEDENTE, no momento da sua renovação, ou para recomposição do seu 
valor econômico e condições de exequibilidade. 

23.11. A GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO deverá ser atualizada anualmente, a 
partir da data de sua validade, conforme atualização a ser aplicada às TARIFAS.  

23.12. A apresentação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO constitui conditio sine 
qua non para a emissão da ORDEM DE INÍCIO. 

23.13. A não renovação da GARANTIA DE EXECUÇÃO DE CONTRATO constitui falta grave, 
sujeita às penalidades previstas neste CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – SEGUROS 
24.1. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter em 
vigor os seguintes seguros: 

i. de Riscos de Engenharia, incluindo no mínimo cobertura 
de danos materiais de incêndio (inclusive em 
consequência de tumulto), raio, explosão de 
qualquer natureza, danos elétricos e de 
equipamentos eletrônicos e cobertura de lucros 
cessantes de (despesas fixas) decorrente de incêndio (inclusive em 
consequência de tumulto), com período indenizatório mínimo de 
{…número…} ({…número por extenso…}) meses e com cobertura mínima de 
100% (cem por cento) do valor do Capex. 

ii. Riscos Gerais “All Risks”: abrangendo danos corporais e danos materiais causados 
a terceiros, com danos materiais (DM) e danos corporais sob garantia única, 
com cobertura de {…número…}% ({…número por extenso…} por cento) do 
valor do contrato; 

iii. Seguro de responsabilidade civil, cobrindo a CONCESSIONÁRIA e o Contratante, 
bem como seus administradores, empregados, funcionários, contratados, 
prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser 
responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, custas 
processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos materiais, 
pessoais ou morais, decorrentes das atividades abrangidas pela Concessão, 
inclusive, mas não se limitando, a danos involuntários pessoais, mortes, danos 
materiais causados a terceiros e seus veículos, devendo tal seguro ser 
contratado com limites de indenização compatíveis com os riscos assumidos 
para danos a terceiros e multirrisco empresarial, abrangendo danos 
materiais, incluindo lucros cessantes, com cobertura mínima de 

OBSERVAÇÃO – 24.1 
O tipo de seguro e 
requisitos de ordem 

quantitativa variarão 
conforme o objeto 

contratual. 
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{…número…}% ({…número por extenso…} por cento) sobre o valor do Capex, 
referente a obras e instalações {…número…}% ({…número por extenso…} por 
cento) do valor do Capex, referente aos serviços de Operação. 

24.2. Sem prejuízo dos demais seguros obrigatórios por lei, a CONCESSIONÁRIA deverá 
contratar e manter, durante a execução do OBJETO deste CONTRATO, o Seguro de 
Vida em Grupo para seus empregados, na forma definida na Convenção Coletiva 
de Trabalho assinada com o Sindicato da categoria concernente. 

24.3. A CONCESSIONÁRIA poderá alterar coberturas e franquias, bem como outras 
condições das apólices contratadas, a fim de adequá-las às fases de 
desenvolvimento do CONTRATO, desde que previamente informado ao PODER 
CONCEDENTE. 

24.4. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral da franquia, em 
caso de utilização de qualquer seguro previsto neste CONTRATO. 

24.5. Nas apólices de seguros deverá constar a obrigação de as seguradoras 
informarem, imediatamente, à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, as 
alterações nos contratos de seguros, principalmente as que impliquem no 
cancelamento total ou parcial do(s) seguro(s) contratado(s) ou redução das 
importâncias seguradas. 

24.6. As apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses a 
contar da data da assinatura deste Contrato, devendo ser renovadas 
sucessivamente por igual período durante o Prazo da Concessão. 

24.7. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, documento 
comprobatório de que as apólices dos seguros foram renovadas ou serão 
automática e incondicionalmente renovadas imediatamente após seu 
vencimento. 

24.7.1. Caso a CONCESSIONÁRIA não encaminhe os documentos comprobatórios da 
renovação dos seguros no prazo previsto, o PC poderá contratar os seguros e cobrar 
da CONCESSIONÁRIA o valor total do seu prêmio a qualquer tempo ou considerá-lo 
para fins de recomposição do reequilíbrio econômico deste CONTRATO, sem eximir a 
CONCESSIONÁRIA das penalidades previstas neste CONTRATO. 

24.8. A CONCESSIONÁRIA, com autorização prévia do PODER CONCEDENTE, poderá 
alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando a adequá-
las às novas situações que ocorram durante a vigência deste CONTRATO. 

24.9. A CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar anualmente cópia autenticada das 
apólices dos seguros contratados e suas posteriores renovações ao PC. 

24.10. O descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar ou 
manter as apólices de seguro de que trata esta Cláusula, constitui infração que 
poderá ensejar a aplicação das sanções previstas neste CONTRATO. 
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CAPÍTULO XI – RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – RESPONSABILIDADE GERAL 
25.1. A CONCESSIONÁRIA reconhece por este instrumento que é a única e exclusiva 
responsável por danos ou prejuízos que vier a causar ao PODER CONCEDENTE, coisa, 
propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência de execução das obras e 
serviços realizados em função deste CONTRATO, ou danos advindos de qualquer 
comportamento de seus empregados em serviço quando da execução destas 
funções, correndo às suas expensas, o ressarcimento ou indenizações que tais 
danos ou prejuízos possam causar, sem quaisquer ônus para o PODER CONCEDENTE. 

25.2. A CONCESSIONÁRIA responderá, nos termos da legislação aplicável, por 
quaisquer prejuízos causados a terceiros, por si ou seus administradores, 
empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física 
ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pelo CONTRATO, 
sem prejuízo de eventuais direitos que possa exercer perante terceiros. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – CONTRATOS COM TERCEIROS 
26.1. A CONCESSIONÁRIA não poderá se eximir do cumprimento, total ou parcial, de 
suas obrigações decorrentes deste CONTRATO, ou justificar qualquer atraso em 
relação aos prazos constantes deste CONTRATO, em razão da contratação de seus 
acionistas e de terceiros. 

26.2. Os contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros reger-se-ão pelas 
normas de direito privado, não se estabelecendo nenhuma relação de qualquer 
natureza entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE. 

26.3. A execução das atividades com terceiros pressupõe o cumprimento por parte 
destes das normas regulamentares e contratuais, relativas aos trabalhos objeto 
deste CONTRATO. 

CAPÍTULO XIII– SANÇÕES E PENALIDADES 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – SANÇÕES E PENALIDADES APLICÁVEIS À CONCESSIONÁRIA 
27.1. A CONCESSIONÁRIA estará sujeita, além das sanções prevista nos artigos 155 a 
163 da Lei nº 14.133/2021, às penalidades previstas nesta Cláusula. 

27.2. A CONCESSIONÁRIA poderá ser penalizada por descumprimento total ou parcial 
de quaisquer condições ou obrigações decorrentes do CONTRATO e deste EDITAL de 
LICITAÇÃO, assegurada a ampla defesa nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

27.3 O não cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das condições do CONTRATO, de seus 
ANEXOS, bem como das normas da legislação e regulamentação aplicáveis 
ensejará, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal e de outras penalidades 
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previstas na legislação e na regulamentação vigentes, a aplicação, isolada ou 
concomitantemente, das seguintes penalidades: 

27.3.1 Advertência formal, por escrito, a versar sobre o descumprimento de 
obrigações assumidas que não justifiquem a aplicação de outra sanção prevista no 
CONTRATO, que será formulada junto à determinação de adoção das medidas 
necessárias de correção; 

27.3.2 Multa de até 0,1% (um décimo por cento) ao dia por descumprimento de 
qualquer obrigação do CONTRATO que não tenha penalidade específica, calculada 
sobre o valor da RECEITA ORDINÁRIA anual apurada nos últimos 12 (doze) meses de 
vigência do CONTRATO verificada nos meses anteriores à cada infração – caso ainda 
não tenham decorridos os 12 (doze) meses, o valor da multa terá por base o valor 
médio projetado para igual período; 

27.3.3 Declaração da caducidade da CONCESSÃO; 

27.3.4 Suspensão temporária do direito de participação em licitações e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) 
anos; e 

27.3.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja 
promovida a reabilitação da CONCESSIONÁRIA perante a Administração Pública 
Municipal, que será concedida sempre que forem ressarcidos os prejuízos 
resultantes à Administração e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no item anterior. 

27.4 Na definição e dosimetria das penalidades correspondentes, deverão ser 
observados os seguintes parâmetros, com vistas a assegurar a efetividade e a 
proporcionalidade da medida: 

a) A natureza e a gravidade da infração, sendo que o não cumprimento dos 
prazos fixados no Cronograma da CONCESSÃO contido no CADERNO DE ENCARGOS 
(ANEXO I deste EDITAL) será considerado como uma infração de natureza grave; 

b) Os danos resultantes ao CONTRATO, à segurança pública, ao meio ambiente, aos 
USUÁRIOS e ao CONCEDENTE; 

c)A vantagem auferida pela CONCESSIONÁRIA em virtude da infração; 

d) As circunstâncias gerais agravantes e atenuantes, dentre as quais, a 
reincidência e a boa ou a má-fé da CONCESSIONÁRIA, na prática da infração; 

e) A situação econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA, em especial a sua 
capacidade de honrar compromissos financeiros, gerar receitas e manter a 
execução do CONTRATO; 

f) Os antecedentes da CONCESSIONÁRIA; 
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g) A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, 
inclusive quanto ao número de USUÁRIOS atingidos e o prolongamento, no 
tempo, da situação que caracterizou a infração. 

27.5 A prática de qualquer infração não poderá ensejar enriquecimento ilícito da 
CONCESSIONÁRIA, devendo o CONCEDENTE assegurar a devolução, pela 
CONCESSIONÁRIA, ou a neutralização de toda e qualquer vantagem obtida com a 
perpetração da infração, podendo, para tanto, executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO 
DO CONTRATO e/ou adotar as demais medidas administrativas e judiciais pertinentes. 

27.6 O processo de aplicação das sanções previstas no CONTRATO terá início com a 
lavratura de auto, demonstrando a infração praticada pela CONCESSIONÁRIA, 
contendo os detalhes da infração cometida e a indicação da sanção 
potencialmente aplicável. 

27.7 Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando o prazo será de 20 
(vinte) dias. 

27.8 No mesmo prazo de que trata a Cláusula anterior, a CONCESSIONÁRIA poderá 
demonstrar a regularização da falha relacionada à infração imputada. 

27.9 Na fase de instrução, a CONCESSIONÁRIA pode requerer, fundamentadamente, 
diligência e perícia e pode juntar documentos e/ou pareceres e aduzir alegações 
referentes à matéria objeto do processo, cabendo ao CONSÓRCIO recusar provas 
ilícitas e/ou medidas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

27.10 Encerrada a instrução processual, o CONSÓRCIO decidirá sobre a aplicação da 
sanção, facultando-se à CONCESSIONÁRIA a interposição de recurso, no prazo de 03 
(três) dias úteis, contados da intimação do ato. 

27.11 Após a decisão de eventual recurso interposto pela CONCESSIONÁRIA, será 
emitida, na hipótese de aplicação da penalidade de multa, documento de 
cobrança contra a CONCESSIONÁRIA, que deverá pagar o respectivo valor ao 
CONSÓRCIO em até 05 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento da 
notificação. 

27.12. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importará a incidência 
automática de juros de mora vinculados à variação pro rata da taxa SELIC, a contar 
da data do respectivo vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo que 
na falta de pagamento, poderá ser adotada pelo CONCEDENTE a sistemática prevista 
no CONTRATO 

27.13. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas reverterão 
em favor do PODER CONCEDENTE. 

27.14. A aplicação das sanções previstas no CONTRATO pelo descumprimento das 
obrigações da CONCESSIONÁRIA não se confunde com o mecanismo de pagamento 
fundado na sistemática de avaliação dos INDICADORES DE DESEMPENHO, prevista no 
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ANEXO VI deste EDITAL, sem prejuízo da eventual previsão de DESEMPENHO com base 
no número de aplicação de penalidades. 

27.15. Independentemente dos direitos e princípios previstos no CONTRATO, poderão 
ser tomadas medidas cautelares urgentes, desde que sejam observados os 
princípios da ampla defesa e do contraditório, que não se confundem com o 
procedimento de intervenção, nas seguintes situações: 

a) Risco de descontinuidade da prestação da CONCESSÃO; 

b) Dano grave aos direitos dos USUÁRIOS, à segurança pública ou ao meio 
ambiente; 

c) Outras situações em que se verifique risco iminente, desde que motivadamente. 

27.16. O valor limite acumulado de multas por mês é de 10% (dez por cento) do 
valor anual do CONTRATO, apurado com base na média do valor do CONTRATO no 
período de 12 (doze) meses antes da data de infração. Antes de ultrapassado o 
período, os 12 (doze) meses serão calculados com base na projeção de 
faturamento pelo mesmo período. 

27.17. Assim que for atingida a primeira condição limite, o CONCEDENTE poderá 
intervir na administração da CONCESSIONÁRIA no sentido de obter a realização do 
serviço ou o atendimento da obrigação contratual, agindo posteriormente contra 
a CONCESSIONÁRIA para o ressarcimento de eventuais despesas ou a regularização 
definitiva do problema. 

27.18. Observadas as regras e condições do CONTRATO, poderão ser aplicadas ainda 
as seguintes multas à CONCESSIONÁRIA, calculadas sobre o valor anual do CONTRATO, 
apurado com base na média do valor do CONTRATO no período de 12 (doze) meses, 
antes da data da infração. Antes de ultrapassado o período, os 12 (doze) meses 
serão calculados com base na projeção de faturamento pelo mesmo período: 

I – Multa indenizatória de {…número…}% ({…número por extenso…} por cento), 
quando a CONCESSIONÁRIA: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros; 

c) desatender as determinações da fiscalização; 

d) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e 
municipais; 

e) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, 
venha a causar danos ao CONCEDENTE ou a terceiros, independente da 

obrigação da CONCESSIONÁRIA em reparar os danos 
causados. 

II – Multa indenizatória de {…número…}% 
({…número por extenso…} por cento) sobre o valor 
remanescente do CONTRATO, na hipótese de rescisão 

OBSERVAÇÃO – 27.18, II  
Superior a precedente, por 

tratar-se de multa sobre 
fato mais grave. 
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deste CONTRATO, por qualquer razão, em decorrência de culpa da 
CONCESSIONÁRIA no cumprimento de suas obrigações.  

27.19. As multas devidas pela CONCESSIONÁRIA por força do CONTRATO deverão ser 
recolhidas ao CONSÓRCIO, sob pena de o CONCEDENTE executar a GARANTIA DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO, a fim de satisfazer a multa devida. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS 
PENALIDADES 
28.1. O processo de aplicação das sanções previstas neste CONTRATO terá início com 
a lavratura do auto de infração correspondente pelo PC, contendo os detalhes da 
infração cometida e a indicação da sanção potencialmente aplicável. 

28.2. Lavrado o auto, a CONCESSIONÁRIA será intimada para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis contados da data de se recebimento ou publicação, o que ocorrer 
primeiro, apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de infração com previsão de 
pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, hipótese em que o prazo será de 15 (quinze) dias úteis, 
devendo, o processo de responsabilização ser conduzido por dois servidores de 
carreira, ou, na ausência, dois empregados públicos do PODER CONCEDENTE, 
conforme disposto no artigo 157, c/c o artigo 158, § 1° da Lei nº 14.133/2021. 

28.3. O auto de infração deverá indicar prazo razoável e compatível com a 
complexidade da falha a ser sanada, nunca inferior a 15 (quinze) dias úteis, em que 
a CONCESSIONÁRIA deverá demonstrar a regularização da falha relacionada à 
infração imputada ou a inexistência da falha apontada. 

28.4. Na fase de instrução, a CONCESSIONÁRIA pode requerer, fundamentadamente, 
diligência e perícia e pode juntar documentos ou pareceres e aduzir alegações 
referentes à matéria objeto do processo, cabendo ao PODER CONCEDENTE recusar 
provas ilícitas ou medidas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

28.5. Encerrada a instrução processual, o PC decidirá sobre a aplicação da sanção, 
sendo facultado à CONCESSIONÁRIA a interposição de recurso para autoridade 
superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

28.5.1. Na hipótese da sanção de declaração de inidoneidade, caberá pedido de 
reconsideração, no prazo de 03 (rês) dias úteis. 

28.6. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretará a atualização 
monetária do débito pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE, e o acréscimo de juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante do débito corrigido 
monetariamente, a contar da data do respectivo vencimento até a data do efetivo 
pagamento, sem prejuízo da execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUÇÃO 
29.1. A inexecução total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente de 
força maior, caso fortuito, fato do príncipe, fato da Administração ou de 
interferências imprevistas que retardem ou impeçam a sua execução, devidamente 
justificados, não se caracterizará como infração por parte da CONCESSIONÁRIA, 
ficando essa exonerada de responsabilidade por tal inexecução, sem prejuízo da 
readequação do equilíbrio econômico-financeiro deste CONTRATO. 

29.2. Para fins do disposto na Cláusula anterior, considera-se: 

a) força maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, 
cria óbice intransponível para a CONCESSIONÁRIA na execução deste CONTRATO, 
consubstanciado em ato superveniente impeditivo de cumprimento das 
obrigações assumidas; 

b) caso fortuito: o evento da natureza que, por sua imprevisibilidade e 
inevitabilidade, gera obstáculo intransponível para a CONCESSIONÁRIA no 
cumprimento deste CONTRATO; 

c) fato do príncipe: toda determinação estatal, Geral, imprevista e imprevisível, 
positiva ou negativa, que onera substancialmente a execução deste CONTRATO; 

d) fato da Administração: toda ação ou omissão de órgão da Administração 
Pública que, incidindo direta e especificamente sobre este CONTRATO, retarda, 
agrava ou impede a sua execução pela Contratada, ensejando, ainda, as 
indenizações correspondentes; 

e) Interferências imprevistas: são ocorrências não cogitadas pelas PARTES quando 
da celebração deste CONTRATO, que surgem no decorrer de sua execução de 
modo excepcional, dificultando ou onerando extraordinariamente o 
prosseguimento e a conclusão dos trabalhos, consubstanciadas pela 
descoberta superveniente de obstáculos, naturais ou artificiais, depois de 
iniciada a execução deste CONTRATO, mesmo que sua existência seja anterior à 
data de emissão da ORDEM DE INÍCIO; são, ainda, interferências imprevistas 
aquelas que, mesmo que previstas, são de ocorrência incerta e que não possam 
ser evitadas pela CONCESSIONÁRIA. 

29.3. Na ocorrência de caso fortuito, força maior, fato do príncipe, fato da 
Administração ou interferência imprevista, os prazos fixados neste CONTRATO ficarão 
suspensos exclusivamente em relação às obrigações diretamente afetadas pelo 
evento extraordinário, recomeçando a contagem do prazo logo assim que 
cessarem os seus efeitos. 

29.4. Cabe à CONCESSIONÁRIA, em qualquer das hipóteses desta Cláusula, adotar as 
providências cabíveis no sentido de reduzir a interrupção dos serviços objeto deste 
CONTRATO ao prazo estritamente necessário. 

29.5. Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Cláusula, a 
CONCESSIONÁRIA e o PC acordarão acerca da revisão do CONTRATO ou da sua 
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extinção, caso a impossibilidade de seu cumprimento se torne definitiva ou a 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro revele-se excessivamente 
onerosa. 

29.6. No caso de extinção do CONTRATO, em virtude da ocorrência dos eventos 
mencionados nesta Cláusula, as PARTES acordarão acerca do pagamento da 
indenização devida pelo PC à CONCESSIONÁRIA, previamente à extinção do 
CONTRATO. 

CAPÍTULO XIII – EXTINÇÃO DO CONTRATO 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA– CASOS DE EXTINÇÃO 
30.1. Extingue-se este CONTRATO por: 

a) Advento do termo contratual; 

b) Encampação; 

c) Caducidade; 

d) Rescisão; 

e) Anulação do CONTRATO; 

f) Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 

30.2. Extinto o CONTRATO em qualquer hipótese prevista na subcláusula 30.1 opera-
se, de pleno direito, a reversão dos bens mencionados na Cláusula 22 acima ao 
PODER CONCEDENTE, pagando-se à CONCESSIONÁRIA a respectiva indenização de 
acordo com a hipótese de extinção, nos termos deste CONTRATO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA– ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 
31.1. O advento do termo final do CONTRATO opera, de pleno direito, a sua extinção, 
transferindo-se a NOVA SEDE e demais bens reversíveis, nos termos deste CONTRATO, 
de pleno direito, ao patrimônio do PC. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – ENCAMPAÇÃO 
32.1. A Encampação do CONTRATO dar-se-á por motivo de interesse público, 
precedida de lei autorizativa específica (Esta hipótese é de difícil aplicação ao 
consórcio intermunicipal) e de pagamento da indenização prévia prevista neste 
CONTRATO. 

32.2. A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, no caso de 
extinção prevista nesta Cláusula, deverá ser paga previamente à reversão dos BENS 
REVERSÍVEIS, nos termos do artigo 37 da Lei n° 8.987/1995, e deverá considerar: 

a) os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA que ainda não tenham sido 
depreciados ou amortizados, devidamente corrigidos monetariamente nos 
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mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste, desde a data da realização dos 
investimentos até a data de pagamento da indenização; 

b) os custos (incluindo multas e eventuais indenizações) oriundos de necessária 
rescisão antecipada de contratos mantidos entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros 
diretamente relacionados ao objeto deste CONTRATO, corrigidos 
monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste, desde a data de 
sua realização até a data de pagamento da indenização; 

c) os custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA com a rescisão antecipada e 
vencimento antecipado de contratos de financiamento, corrigidos 
monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste, desde a data da 
sua realização até a data do pagamento da indenização; 

d) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria 
especializada em avaliação de empresas e investimentos, conforme a 
subcláusula abaixo, que estabeleça os lucros razoáveis que a CONCESSIONÁRIA 
auferiria caso não houvesse o ato de encampação, considerando a PROPOSTA 
DE PREÇO. 

32.3. Após a aprovação da lei específica de que trata a Cláusula 32.1, o PC 
notificará a CONCESSIONÁRIA para: 

32.3.1. Em até 30 (trinta) dias contados da notificação de que trata a subcláusula 
anterior, o PC deverá realizar os levantamentos e avaliações necessários para 
determinar o montante de indenização a ser pago à CONCESSIONÁRIA, enviando o 
respectivo relatório à CONCESSIONÁRIA. 

32.3.2. Uma vez apresentado o relatório acima mencionado, o PC efetuará o 
pagamento da indenização no prazo de até 15 (quinze) dias. 

32.3.3. Caso a CONCESSIONÁRIA não esteja de acordo com o valor da indenização 
fixado pelo PC, poderá recorrer aos mecanismos de solução de controvérsias 
previstos neste CONTRATO. 

32.4. As PARTES estabelecem que na hipótese desta cláusula não será feita a 
incorporação dos BENS REVERSÍVEIS ao patrimônio do PODER CONCEDENTE até que 
seja efetuado o pagamento integral da indenização a que se refere esta Cláusula. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – CADUCIDADE 
33.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO não remediada na forma prevista 
neste instrumento após a aplicação das sanções cabíveis acarretará, a critério do 
PC, a sua declaração de caducidade, respeitadas as disposições deste 
instrumento, especialmente, desta Cláusula. 

33.2. A declaração de caducidade deverá ser precedida da verificação da efetiva 
inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, no âmbito do PC, 
assegurados os direitos de ampla defesa e contraditório. 
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33.3. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de a 
CONCESSIONÁRIA ter sido previamente notificada pelo PC a respeito das infrações 
contratuais praticadas, devendo lhe ser concedido prazo razoável para corrigir as 
falhas e transgressões apontadas, observadas as condições previstas neste 
CONTRATO. 

33.4. A declaração de caducidade, uma vez finalizado o processo administrativo, 
dar-se-á mediante edição do ato normativo previsto em Lei. 

33.5. Sem prejuízo das demais hipóteses previstas em lei, a caducidade, por ação 
ou omissão da CONCESSIONÁRIA, poderá ser declarada quando: 

a) o objeto deste CONTRATO estiver sendo, inequívoca e continuamente, prestado 
de forma substancial e materialmente inadequada ou deficiente, tendo por 
base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade 
dos serviços; 

b) a CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais essenciais ou disposições 
legais ou regulamentares, materiais e significativas, concernentes ao CONTRATO; 

c) a CONCESSIONÁRIA paralisar injustificadamente as obras e/ou serviços ou 
concorrer para tanto; 

d) a CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para manter a execução das obras/instalações; 

e) a CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos 
devidos prazos; 

f) a CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PC no sentido de regularizar a 
execução das obras/instalações; 

g) a CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE para, em 180 
(cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa à regularidade 
fiscal, no curso do CONTRATO; 

h) a CONCESSIONÁRIA transferir o seu controle sem prévia anuência do PC. 

33.6. No caso da extinção deste CONTRATO por caducidade, a CONCESSIONÁRIA fará 
jus ao recebimento da devida indenização, a ser calculada pelo PC, em que serão 
considerados os investimentos realizados que ainda não tenham sido depreciados 
ou amortizados até a data da extinção do CONTRATO, corrigidos monetariamente, 
nos mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste, desde a data do investimento até a 
data do pagamento integral da indenização. 

33.6.1. Da indenização prevista nesta Cláusula, será descontado o montante das 
multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA, naquilo que não for 
coberto pela GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

33.7. Declarada a caducidade, não resultará ao PODER CONCEDENTE qualquer 
responsabilidade, seja a que título for, em relação aos encargos, ônus, obrigações 
ou compromissos com terceiros, ou com empregados da CONCESSIONÁRIA. 
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33.8. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta subcláusula 
serão dirimidos por meio dos mecanismos de solução de controvérsias previstos 
neste CONTRATO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – RESCISÃO 
34.1. A CONCESSIONÁRIA poderá rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento 
das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, amigavelmente ou mediante ação 
judicial especialmente intentada para este fim. 

34.2. A indenização a que se refere a Cláusula Trigésima Terceira será paga de 
acordo com a forma a ser estabelecida na ação judicial, ou em, no máximo, 12 
(doze) parcelas, até que haja sua plena quitação, quando se tratar de rescisão 
amigável, devendo o saldo devedor ser corrigido mensalmente, pro rata die, nos 
mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste desde o seu cálculo, até a data do efetivo 
pagamento. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – ANULAÇÃO DO CONTRATO 
35.1. Nos casos de verificação de vícios no EDITAL e nos seus ANEXOS, na LICITAÇÃO ou 
neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE se compromete a 
convalidar, sempre que possível, os atos administrativos no intuito de preservar o 
interesse público, a ordem social e atender ao princípio da segurança jurídica. 

35.1.1. Na impossibilidade, comprovada e motivada, da convalidação dos atos 
administrativos viciados decorrentes de eventuais irregularidades verificadas no 
EDITAL e nos seus ANEXOS, na LICITAÇÃO, neste CONTRATO e nos seus ANEXOS, o PC 
poderá anular a CONTRATO, mediante indenização a ser paga à CONCESSIONÁRIA. 

35.2. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula 
poderão ser dirimidos por meio dos mecanismos de solução de controvérsias 
previstos neste CONTRATO. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DIRETRIZES PARA INDENIZAÇÃO 
36.1. A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, no caso de 
extinção antes do término do prazo contratual deverá considerar, mas não se 
limitar, tendo em vista as circunstâncias concretas: 

a) os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA que ainda não tenham sido 
depreciados ou amortizados, devidamente corrigidos monetariamente nos 
mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste, desde a data da realização dos 
investimentos até a data de pagamento da indenização; 

b) os custos (incluindo multas e eventuais indenizações) oriundos de necessária 
rescisão antecipada de contratos mantidos entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros 
diretamente relacionados ao objeto deste CONTRATO, corrigidos 
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monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste, desde a data de 
sua realização até a data de pagamento da indenização; 

c) os custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA com a rescisão antecipada e 
vencimento antecipado de contratos de financiamento, corrigidos 
monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao Reajuste, desde a data da 
sua realização até a data do pagamento da indenização; 

d) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria 
especializada em avaliação de empresas e investimentos, conforme a 
subcláusula abaixo, que estabeleça os lucros razoáveis que a CONCESSIONÁRIA 
auferiria caso não houvesse o ato de encampação, considerando a PROPOSTA 
DE PREÇO; 

e) Valores devidos ao Poder CONCEDENTE em razão aplicação de penalidades pelo 
PC à CONCESSIONÁRIA; 

f) Danos e prejuízos apurados por empresa de auditoria independente e /ou pela 
AGÊNCIA REGULADORA e/ou, ainda, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, por erros ou 
falhas da CONCESSIONÁRIA, independentemente da aplicação das penalidades. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 
37.1. O CONTRATO poderá ser extinto caso a CONCESSIONÁRIA tenha a sua falência 
decretada ou no caso de sua extinção. 

37.2. No caso previsto nesta Cláusula, a apuração do montante da indenização a 
ser paga pelo PC obedecerá ao disposto na Cláusula 36.1. 

37.3. Eventuais conflitos decorrentes da aplicação do disposto nesta Cláusula 
poderão ser dirimidos por meio dos mecanismos de solução de controvérsias 
previstos neste CONTRATO. 

CAPÍTULO XV – SOLUÇÃO DE CONFLITOS  

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA– MECANISMO DE SOLUÇÃO AMIGÁVEL 
38.1 Se quaisquer disputas, conflitos ou discrepâncias de qualquer natureza surgirem 
entre as PARTES, estas deverão utilizar seus melhores esforços para solucionar o 
conflito amigavelmente. 

38.1.1. Para atingir o objetivo previsto nesta Cláusula, qualquer uma das PARTES 
deverá notificar a outra de sua intenção de iniciar o procedimento ora descrito, 
consistente na busca de solução do conflito por intermédio de discussões amigáveis 
e de boa-fé (“Notificação de Conflito”). 

38.2. A instauração do procedimento amigável não desonera as PARTES de 
cumprirem as suas obrigações contratuais. 
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38.3. As PARTES indicarão representantes autorizados a realizar as negociações 
previstas nesta cláusula e caso encontrem, de comum acordo, solução amigável 
para o conflito e esta poderá ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de 
termo aditivo. 

38.4. No caso de as PARTES falharem em chegar a um consenso, nos termos acima, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da Notificação de 
Conflito de uma PARTE à outra, o Conflito será submetido à Mesa de Resolução de 
Conflitos criada para esta finalidade. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – MESA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
39.1. Serão dirimidas pela Mesa de Resolução de Conflitos as 
controvérsias decorrentes ou relacionadas a este CONTRATO, 
que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, incluindo, mas 
não se limitando a:  

a) Indenizações decorrentes da extinção ou transferência do CONTRATO; 

b) Penalidades contratuais e, se for o caso, seu cálculo, bem como controvérsias 
advindas da execução de garantias; 

c) Discussões relacionados à execução das obras/instalações e a prestação de 
serviços; 

d) O inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das PARTES. 

39.2. A mediação será realizada no Município de {…nome do Município…} e em 
língua portuguesa, e aplicar o direito brasileiro, sendo vedado o juízo por equidade. 

39.3. Aplicam-se à Mesa de Resolução de Conflitos as seguintes disposições: 

a) A primeira reunião de mediação ocorrerá no prazo mínimo de 15 (quinze) dias 
e no máximo de 30 (trinta) dias a partir da notificação da PARTE; 

b) As reuniões serão realizadas na sede do PODER CONCEDENTE a {…endereço 
completo – bairro – CEP…}; 

39.4. A Mesa de Resolução de Conflitos será composta por 
dois representantes das PARTES e por um Mediador, escolhido 
de comum acordo pelas PARTES e que deverá ter 
experiência comprovada na especialidade objeto da 
controvérsia. Não havendo consenso entre as PARTES na 
escolha do Mediador, tal será indicado nos termos do 
Regulamento da Câmara de Conciliação, Mediação e 
Arbitragem de {…Indicar a Câmara…}.  

39.5. O procedimento terá a característica de “Dispute Adjudication Board”, 
vinculando as PARTES quanto ao decidido na Mesa de Resolução de Conflitos, 
inclusive no tocante a medidas cautelares, restando a PARTE vencida no 
procedimento com o dever de arcar com todos os seus custos, inclusive com os 

OBSERVAÇÃO – 39.1 
Não obrigatório,  
mas altamente 
recomendável. 

OBSERVAÇÃO – 39.4  
À escolha – de 

preferência 
fisicamente próxima à 

sede do PODER 
CONCEDENTE. 
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honorários do Mediador. As custas serão adiantadas pela PARTE que suscitar a 
instauração do procedimento. 

39.6. Na hipótese de sucumbência parcial de ambas as PARTES, as despesas 
decorrentes do procedimento arbitral serão rateadas conforme indicado na 
decisão. 

39.7. Cada uma das PARTES arcará com seus próprios custos referentes a honorários 
advocatícios, independentemente da sucumbência determinada na decisão da 
Mesa de Resolução de Conflitos. 

39.8. Será competente o Foro da Circunscrição Judiciária de {…Indicar a 
Comarca…}, no Estado de {…Estado…}, para dirimir qualquer controvérsia não 
sujeita à Mesa de Resolução de Conflitos nos termos deste instrumento, assim como 
para apreciar as medidas judiciais nele previstas, ou 
eventual ação de execução da decisão da Mesa de 
Resolução de Conflitos.  

CAPÍTULO XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA– COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES 
40.1. As comunicações entre as PARTES serão efetuadas por escrito e remetidas: 

a) em mãos, desde que comprovadas por protocolo; 

b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e 

c) por correio eletrônico, com aviso de recebimento. 

40.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comunicações, na forma desta 
Cláusula, os seguintes endereços: 

a) PC: {…endereço completo – bairro – CEP…} 

b) CONCESSIONÁRIA: {…endereço completo – bairro – CEP…} 

40.3. Quaisquer das PARTES poderão modificar o seu endereço, número de telefone 
e endereço eletrônico, mediante comunicação prévia e formal à outra PARTE. 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – CONTAGEM DE PRAZOS 
41.1. Na contagem dos prazos a que alude este CONTRATO, excluir-se-á o dia de 
início e se incluirá o dia do vencimento, sendo considerados os dias corridos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário. 

41.2. Os prazos só iniciam ou terminam a sua contagem em dias de expediente 
normal no CONSÓRCIO. 

41.3. Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, os prazos fixados ficarão 
suspensos exclusivamente em relação às obrigações diretamente afetadas pelo 

OBSERVAÇÃO – 39.8 
Cláusula habitual. 
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evento extraordinário, recomeçando a contagem tão logo cessarem os seus 
efeitos. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 3 (três) vias de 
igual teor e único efeito, na presença das testemunhas. 

 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

 

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 

 

Pelo PODER CONCEDENTE: 

Nome: {…nome…}; Cargo: {…cargo…}; CPF: {…número…}; RG: {…número…}; Data 
de Nascimento: {…data…}; Endereço residencial: {…endereço completo – bairro – 
CEP…}; Cidade: {…Cidade…}; Estado: {…Estado…}; E-mail Institucional: {…e-mail…}; 
E-mail pessoal: {…e-mail…}; Telefone: {…número de telefone com DDD…}. 

Contratante 

Pela SPE: 

Nome: {…nome…}; Cargo: {…cargo…}; CPF: {…número…}; RG: {…número…}; Data 
de Nascimento: {…data…}; Endereço residencial: {…endereço completo – bairro – 
CEP…}; Cidade: {…Cidade…}; Estado: {…Estado…}; E-mail Institucional: {…e-mail…}; 
E-mail pessoal: {…e-mail…}; Telefone: {…número de telefone com DDD…}. 

Contratada 

 

Testemunhas 
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ANEXO A [DO CONTRATO] – PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO 

 
I – Dados financeiros e econômicos relacionados à prestação de serviços como: 

a) Projeção dos fluxos de caixa anuais durante todo o prazo do contrato; 

b) Projeção das Demonstrações Financeiras mínimas anuais durante todo o prazo 
do contrato; 

c) Cronograma físico-financeiro dos investimentos previstos; 

d) Detalhamento das bases de cálculo e de alíquotas das premissas tributárias; 

e) Detalhamento das projeções de receitas ordinárias e acessórias; 

f) Detalhamento dos quantitativos e valores das despesas de CAPEX projetadas; 

g) Detalhamento dos quantitativos e valores das despesas de OPEX projetadas; 

h) Projeção da depreciação dos ativos; e, 

i) Taxa Interna de Retorno do projeto e do acionista. 

 

II – Dados relacionados ao modo de execução dos serviços: 

a) Descrição das rotinas a serem implantadas e metodologia de 
acompanhamento das condições físicas dos serviços relacionados a cada um 
dos itens objeto do contrato, nos termos da Cláusula 4.2, II; 

b) Apresentação de cronograma relacionado à execução das obras, indicando 
eventos como a obtenção das licenças e autorizações junto aos órgãos 
competentes; 

c) Memorial descritivo do modo de execução das atividades; 

d) Indicação da equipe contratada, quando for o caso; 

A ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e 
aprovado pelo PODER CONCEDENTE. 
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e) Plano de treinamento – da Concessionária ou de empresa(s) eventualmente 
contratada(s) para a prestação de parte dos serviços; 

f) Relação de materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios (Uniformes, EPI, 
tintas, fiações, canos, lâmpadas, madeirames, escadas móveis, andaimes, 
instrumentos) necessários à prestação dos serviços. 

 

III – A indicação da equipe não constituirá critério para fins de avaliação de 
desempenho. 

 
IV – A CONCESSIONÁRIA deverá cuidar especialmente quanto à prestação de serviço 

adequado, satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação 
e modicidade das TARIFAS, nos termos do artigo 6º da Lei nº 8.987/1995, além 
dos serviços de atendimento ao Usuário, para possibilitar o pronto 
atendimento na verificação da ocorrência de qualquer erro ou falha de 
serviço. 
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ANEXO B [DO CONTRATO] – CONVÊNIO COM ENTIDADE 

PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 

CONVÊNIO Nº {…número/ano…} 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
{...DENOMINAÇÃO DA PRESTADORA...}, PRESTADORA 
DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO E A 
CONCESSIONÁRIA {...DENOMINAÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA...}. 

A Prestadora {...denominação da PRESTADORA...}, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
{...CNPJ...}, com sede na cidade de {...Cidade...}, Estado de {...Estado...}, 
estabelecida na {...endereço completo – bairro – CEP...}, neste ato representada 
por seu(sua) {...cargo...}, o(a) Sr(a) {...nome do Representante Legal...}, e a 
CONCESSIONÁRIA {...denominação da CONCESSIONÁRIA...}, neste ato representada por 
seu(sua) {...cargo...}, o(a) Sr(a) {...nome do Representante Legal...}, resolvem 
celebrar o presente convênio nas condições expressas nas cláusulas seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por objeto atribuir à 
{...denominação da PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...} a função de 
arrecadar, em nome da CONCESSIONÁRIA as “Tarifas previstas no Contrato de 
Concessão nº {...número/ano...}”, lançado por (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ou 
MUNICÍPIO – PODER CONCEDENTE no referido Contrato de Concessão). 

§ 1º – O prazo de vigência do presente convênio será de {...data...} a {...data...} 
sendo que, após este prazo, se as partes manifestarem interesse expresso em 
renovar este instrumento, o contrato considera-se válido no período da 
negociação. 

§ 2º – Qualquer alteração no valor das TARIFAS deverá ser comunicada formalmente 
à {...denominação da PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...}, com um 
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência da sua vigência, para 
fins de inserção na conta de água e esgoto da {...denominação da 
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...}. 

§ 3º – O valor correspondente às TARIFAS serão inseridos mensalmente nas contas de 
água e esgoto, no campo de “serviços”, com a seguinte rubrica: “TARIFAS”, 
nos seguintes valores: 

A ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA e 
aprovado pelo PODER CONCEDENTE. 



 

133

I – Tarifa Residencial com Tarifa Social = R$ {...valor...} ({...número por 
extenso...}); 

II – Tarifa Residencial = R$ {...valor...} ({...número por extenso...}); 

III – Tarifa de Disposição final de resíduos = R$ {...valor...} ({...número por 
extenso...}); 

§ 4º – Quando forem tributadas mais de uma economia no mesmo imóvel, os valores 
correspondentes à TARIFA destas economias serão inseridos na respectiva 
conta de água e esgoto deste imóvel. 

CLÁUSULA SEGUNDA – Os valores arrecadados pela {...denominação da PRESTADORA 
DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...} correspondentes as tarifas, serão repassados à 
CONCESSIONÁRIA {...denominação da CONCESSIONÁRIA...} até o 10º (décimo) dia útil do 
mês subsequente ao seu recebimento, observado o disposto na Cláusula Terceira. 

§ 1º – Havendo inadimplência por parte dos usuários com relação aos serviços 
prestados pela CONCESSIONÁRIA e pela {...denominação da PRESTADORA DE 
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...}, serão aplicados juros de 1% ao mês, acrescido 
de multa de 2%, sobre os valores emitidos; 

§ 2º– Os valores arrecadados e citados na cláusula e parágrafo anteriores, serão 
creditados à conta corrente nº {...número...}, Agência nº {...número...}, do 
Banco {...nome e número da INSTITUIÇÃO BANCÁRIA...}. 

CLÁUSULA TERCEIRA – Pela arrecadação dos valores relativos à TARIFA da 
CONCESSIONÁRIA {...denominação da CONCESSIONÁRIA...} a {...denominação da 
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...} receberá, a título de remuneração, o 
valor de R$ {...valor...} ({...número por extenso...}) por economia, assim entendida 
como toda edificação ou subdivisão de uma edificação, com ocupação 
independente das demais, identificável e/ou comprovada em função da 
finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou comum para 
uso dos serviços de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário, 
cadastrado para efeito da cobrança. 

CLÁUSULA QUARTA – Efetivada a arrecadação objeto deste convênio, a 
remuneração fixada na Cláusula Terceira será paga pela CONCESSIONÁRIA 
{...denominação da CONCESSIONÁRIA...}, até o {...número ordinal...} ({...número 
ordinal por extenso...}) dia útil, mediante apresentação de fatura emitida pela 
{...denominação da PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...}. 

CLÁUSULA QUINTA – Caberá à CONCESSIONÁRIA {...denominação da 
CONCESSIONÁRIA...}, conforme dados fornecidos pelo PODER CONCEDENTE fornecer à 
{...denominação da PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...} relação dos 
imóveis/economias, endereços e respectivos valores para cobrança da Tarifa. 

§ 1º – A CONCESSIONÁRIA {...denominação da CONCESSIONÁRIA...} responderá de forma 
total e exclusiva pelo repasse de quaisquer informações incorretas com 
relação aos dados previstos no “caput” desta Cláusula, ficando, portanto, a 
{...denominação da PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...}, isenta de 
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qualquer responsabilidade por eventuais reclamações e contestações no 
que se referir a tais informações. 

§ 2º – A {...denominação da PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...} também não 
se responsabilizará por eventual impugnação da cobrança e do valor da 
Tarifa lançada pela CONCESSIONÁRIA contra o USUÁRIO. 

§ 3º – Caberá exclusivamente à CONCESSIONÁRIA {...denominação da 
CONCESSIONÁRIA...} efetuar a devolução de valores indevidamente 
arrecadados pela {...denominação da PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E 
ESGOTO...} por erro de cadastro, lançamento ou outro engano imputável à 
CONCESSIONÁRIA ou ao PODER CONCEDENTE. 

CLÁUSULA SEXTA – Pelo presente instrumento, a {...denominação da PRESTADORA DE 
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...} se obriga a arrecadar a Tarifa somente dos 
contribuintes cujos imóveis estejam devidamente cadastrados nesta empresa e 
sejam abastecidos pela rede de abastecimento de água e esgoto da 
{...denominação da PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...}. 

CLÁUSULA SÉTIMA – A {...denominação da PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...} 
e a CONCESSIONÁRIA {...denominação da CONCESSIONÁRIA...} deverão elaborar 
Instrução de Trabalho, visando regulamentar os procedimentos operacionais e 
comerciais pertinentes à arrecadação da referida Tarifa.  

§ 1º – Caberá à CONCESSIONÁRIA {...denominação da CONCESSIONÁRIA...} receber a 
TARIFA do munícipe que não estiver sendo atendido pela {...denominação da 
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO...}. 

CLÁUSULA OITAVA – Havendo interesse, as partes poderão renovar o presente 
instrumento após a necessária verificação das condições legais que autorizam a 
viabilização deste ato.  

CLÁUSULA NONA – As cláusulas e condições ajustadas no presente convênio 
poderão ser alteradas no decorrer de sua vigência, por força de lei ou 
conveniência de ambas as partes, mediante ato expresso devidamente justificado. 

CLÁUSULA DÉCIMA – Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução do 
presente instrumento, as partes elegem o Foro da Comarca de {...Cidade...}, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem as partes de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 
(três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas infra-
arroladas, para a sua plena validade e eficácia jurídica. 

 

{...Cidade...}, {...dia...} de {...mês...} de {...ano...}. 

 

ASSINATURAS 
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ANEXO III DO EDITAL –  
BENS REVERSÍVEIS – DISPOSIÇÕES GERAIS 

BENS REVERSÍVEIS – DISPOSIÇÕES GERAIS 

01. Extinto o CONTRATO DE CONCESSÃO, os bens móveis e imóveis, imprescindíveis, 
essenciais e vinculados à CONCESSÃO, adquiridos pela CONCESSIONÁRIA ou que lhe 
tenham sido cedidos pelo PODER CONCEDENTE, ao longo de todo o prazo do 
CONTRATO, reverterão em favor do PODER CONCEDENTE após o seu término. 

02. Os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios (tintas, fiações, canos, 
lâmpadas, madeirames, escadas móveis, andaimes, instrumentos) necessários à 
prestação dos serviços relacionados à implantação e/ou manutenção de obras e 
equipamentos, constituem bens reversíveis e sua transferência ao PODER CONCEDENTE 
será gratuita e automática, com os bens livres de quaisquer ônus ou encargos. 

03. Sem exclusão dos bens que podem ser definidos como reversíveis nos termos 
estabelecidos no Item 02, constituem bem reversíveis, ainda: 

a) ………; 

b) ………; 

c) ………; 

d) ………. 

04. Os bens transferidos integrarão o patrimônio do PODER CONCEDENTE na categoria 
de bens de uso especial. 

05. Os bens poderão ser revertidos, ainda, aos municípios 
membros, nos termos dos respectivos contratos de 
programa celebrados com o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL e 
em conformidade com o estabelecido no ESTATUTO SOCIAL 
DO CONSÓRCIO.  

 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

Assinatura do Representante Legal  
do Consórcio [ou do Município] 

Utilizar papel timbrado do Consórcio  
ou do Município. 

OBSERVAÇÃO – 03  
Por equipamento pode-se entender também uma 

unidade industrial, como um incinerador, ou mesmo as 
instalações de um aterro sanitário. 

OBSERVAÇÃO – 05  
Disposição aplicável 

somente aos consórcios 
intermunicipais. 
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ANEXO IV DO EDITAL  
– PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE {…DENOMINAÇÃO…} 

REF: CONCORRÊNCIA Nº {…número/ano…} 

 

Em atendimento ao Edital de Concorrência nº {…número/ano da concorrência…}, 
apresentamos nossa PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA para execução do objeto 
referente à PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DOMICILIAR, TRANSPORTE, 
TRANSBORDO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), BEM COMO 
O DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES (RDO) E DE LIMPEZA URBANA (RPU) E SEU APROVEITAMENTO 
ENERGÉTICO, IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CTR), ALÉM 
DE REMEDIAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL, PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
{…denominação…} [ou “o município de {…nome do Município…}”], MEDIANTE 
CONCESSÃO. 

 

Nossa PROPOSTA corresponde ao multiplicador K de {…número…} ({…número por 
extenso…}), com 4 (quatro) casas decimais, cujo valor máximo é de 1,0000 (um 
inteiro), a ser aplicado linearmente sobre os valores da estrutura tarifária previstos a 
seguir: 

 a TARIFA BASE (TB) a ser paga pela população beneficiária dos serviços (USUÁRIO 
privado) cujo valor unitário é de R$ {…valor…} ({…número por extenso…}) por m³ 
de água consumida pelo USUÁRIO, e; 

 sobre o valor da TARIFA DO ENTE PÚBLICO (TEP) a ser paga pelo ente público, para 
disposição dos RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA (RPU), cujo valor é de R$ {…valor…} 
({…número por extenso…})/ tonelada, conforme apresentado no CADERNO DE 
ENCARGOS – ANEXO I do EDITAL. 

 

Utilizar papel timbrado do Consórcio  
ou do Município. 
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Declaramos, expressamente, que: 

 Manteremos válida esta PROPOSTA ECONÔMICO-FINANCEIRA pelo prazo de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da data de entrega das PROPOSTAS; 

 Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da 
contratação estabelecidas no EDITAL e seus ANEXOS; 

 Confirmamos que temos pleno conhecimento do OBJETO DE CONCESSÃO e de 
todas as condições para a sua adequada execução; 

 Não nos enquadramos em nenhuma das restrições previstas no EDITAL; 

 Atendemos a todos os requisitos exigidos no EDITAL para a perfeita execução dos 
SERVIÇOS, inclusive quanto aos critérios de HABILITAÇÃO; e, 

 Os valores das TARIFAS serão reajustados e sujeitos a revisão periódica, na forma 
prevista no CONTRATO DE CONCESSÃO (ANEXO II do EDITAL). 

 

Assinatura do Responsável  
ou Representante Legal da empresa  

Nome, Cargo e nº da Identidade/CPF 
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ANEXO V DO EDITAL – MODELO DE  
DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA 

A empresa {…Indicar a Razão Social…}, CNPJ {…CNPJ…} DECLARA para os fins do 

Processo Licitatório nº {…número/ano do Processo…} modalidade Concorrência 

Pública nº {…número/ano da Concorrência…} que, por deliberação única e 

exclusiva da Declarante, não participou da visita técnica disponível no referido 

processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as 

condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese 

qualquer responsabilidade sobre o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE {…denominação…} 

[ou “o município de {…nome do Município…}”] ou argumento futuro quanto à não 

visitação antecipada. 

 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

 

Assinatura do Responsável  
ou Representante Legal da empresa  

Nome, Cargo e nº da Identidade/CPF 

 

Utilizar papel timbrado do Consórcio  
ou do Município. 
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ANEXO VI DO EDITAL –  
INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho são 
ferramentas compostas por um conjunto 
de métricas que tem for finalidade 
garantir a eficiência e a qualidade dos 
serviços prestados no âmbito dos 
contratos de concessões, previstos na 
Lei nº 8.987/1995, artigo 23, inciso III, 
podendo impactar a remuneração da 
concessionaria, em função de seu 
atendimento ou não. Os indicadores 
deverão ser objetivos, claros, 
mensuráveis, monitoráveis e de difícil 
manipulação e para tal, o contrato de 
concessão precisa especificar de forma 
objetiva e clara quais são os resultados 
esperados em termos quantitativos e 
qualitativos.  

Os indicadores de desempenho 
deverão ser fiscalizados com a 
periodicidade estipulada no CONTRATO e 
devem ser elaborados conforme sua 
finalidade: indicadores de meio (avalia 
a forma como o serviço prestado) ou 
finalísticos (avalia o resultado final do 
serviço), sendo que estes últimos podem 
ser apresentados de forma 
concentrada, facilitando o controle e 
reduzindo o risco de possíveis 
manipulações ou incongruências 
durante as verificações.  

Nesse contexto, Cavalcante-Filho et al. 
(2022)2 elencam as seguintes diretrizes 
para a elaboração dos referidos 
indicadores:  

• Objetividade: Contratos com 
muitos indicadores podem gerar 

                                                            
2  CAVALCANTE-FILHO, Elias; DE-LOSSO, Rodrigo; 

SAMPAIO, Joelson; SANDE, Felipe. Indicadores de 
Desempenho no Contexto de Concessões e 
Parcerias Público-Privadas. Informações Fipe, 

ineficiência na mensuração e perda 
de objetividade. A clareza dos 
indicadores é essencial para 
adequada mensuração. Pode 
acontecer que sejam criados mais 
indicadores, ao longo dos trabalhos. 

• Alinhamento de incentivos: Para 
que o indicador cause incentivos de 
melhora ao Parceiro Privado ele 
deve: i) exigir esforço adequado 
para ser superado; e ii) estar dentro 
da zona de controle do Parceiro 
Privado. Se esses critérios não são 
atendidos, não existe incentivo ao 
Parceiro Privado em se atentar a 
eles. Essa falta de incentivo decorre 
do fato de os custos superarem os 
benefícios, ou porque o Parceiro 
Privado não dispõe de mecanismos 
que permitam que ele influencie os 
indicadores monitorados.  

• Ajuste dos incentivos: Os incentivos 
precisam estar bem definidos no 
contrato. Alguns contratos 
determinam que o incentivo pode 
decorrer de um desconto de até 
100% do valor da prestação 
pecuniária. Isso decorre da ideia de 
transferência de riscos ao Parceiro 
Privado. Outros contratos limitam os 
incentivos a valor que mantenha o 
fluxo de caixa suficiente para honrar 
os custos operacionais e os serviços 
da dívida. Independentemente da 
magnitude do incentivo escolhido, é 
necessário estabelecê-los de 
maneira clara de acordo com as 
metas estabelecidas.  

Temas de Economia Aplicada, p. 54-62, junho 
2022. Disponível em: 
https://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/bif5
01-54-62.pdf. Acesso em: 15 dez. 2022.  
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• Fácil mensuração: A construção 
da mensuração é um aspecto 
importante no acompanhamento 
das metas dos Indicadores de 
Desempenho. É necessário que fique 
claro como os indicadores serão 
mensurados, qual sua periodicidade, 
para quem serão reportados e quem 
fará a sua apuração.  

• Clara governança: A governança 
da apuração é fundamental para 
efetividade dos Indicadores de 
Desempenho. Por esse motivo, ela 
precisa estar clara no anexo dos 
Indicadores de Desempenho. Nesse 
contexto, surge o papel da AGÊNCIA 
REGULADORA e do VERIFICADOR 
INDEPENDENTE. Em termos de melhores 
práticas de governança e 
efetividade da mensuração, é 
importante que haja um terceiro 
isento ou um VERIFICADOR INDEPENDENTE 
para promover sua aferição e que 
este seja pago pelo Poder 
Concedente para evitar problemas 
de conflito de interesses. 
(Cavalcante-Filho et al., 2022, p. 61, 
grifos no original) 

Os autores também apontam que não é 
escopo dos Indicadores de Desempenho 
o monitoramento de encargos do 
contrato ou da legislação vigente 
devendo estas serem tratadas pelos 
caminhos administrativos ou jurídicos 
(Cavalcante-Filho et al., 2022, p. 61).  

São indicadores usuais: 

a) Indicadores de qualidade (IQ); 

b) Indicadores de desempenho (IDE); 

c) Indicadores de disponibilidade (IDI); 

d) Indicadores de performance (KPI) 
que ganham especial importância, 
no caso da aplicação tecnológica 
intensa. 

No que diz respeito especificamente ao 
gerenciamento de resíduos sólidos, com 

base nos indicadores firmados pelo 
Planares poderão ser elaborados 
indicadores que abarquem os seguintes 
exemplos: 

 Percentual de massa total 
recuperada  

 Percentual de recuperação de 
materiais recicláveis 

 Percentual da massa total destinada 
para tratamento biológico 

 Percentual do biogás gerado pela 
fração orgânica do RSU aproveitado 
energeticamente 

 Potência instalada (em MW) a partir 
de biogás de aterro sanitário 

 Potência instalada (em MW) em 
unidades de digestão anaeróbia de 
resíduos orgânicos 

 Potência instalada (em MW) em 
unidades de tratamento térmico de 
RSU 

 Percentual de cobertura de coleta 
de RSU 

 Percentual de cobertura de coleta 
seletiva 

 Percentual da população total com 
acesso à sistemas de coleta seletiva 
de resíduos secos 

 Nível de satisfação da população  

O contrato deve prever de maneira 
clara que a aplicação dos indicadores, 
quando redutiva dos valores a serem 
recebidos pela CONCESSIONÁRIA, não 
constituem penalidade. 

Isto posto, os indicadores devem ser 
compreendidos como mais um 
instrumento, relevante e diferenciado, 
na busca pela eficiência e eficácia dos 
serviços de gerenciamento de resíduos 
sólidos. 
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ANEXO VII DO EDITAL – MATRIZ DE RISCOS 

 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS QUANTO À ALOCAÇÃO DE RISCOS 

1.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável por todos os riscos relacionados à 
Concessão, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos: 

I – Obtenção de licenças, permissões e autorizações relativas à Concessão; 
II – Custos excedentes relacionados aos serviços objeto da Concessão, exceto 

nos casos previstos no Item 2; 
III – Atraso no cumprimento do CRONOGRAMA previsto no ANEXO I do Edital – 

CADERNO DE ENCARGOS ou de outros prazos estabelecidos entre as Partes ao 
longo da vigência do CONTRATO, exceto nos casos previstos no Item 2; 

IV – Tecnologia empregada pela CONCESSIONÁRIA nos serviços da Concessão; 
V – Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de 

danos causados aos Bens da Concessão, responsabilidade que não é 
reduzida ou excluída em virtude da fiscalização do PODER CONCEDENTE; 

VI – Gastos resultantes de defeitos ocultos em Bens da Concessão adquiridos pela 
CONCESSIONÁRIA; 

VII – Riscos que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na 
data de sua ocorrência, mas que deixarem de ser cobertos como resultado 
direto ou indireto de ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA; 

VIII – Prejuízos causados a terceiros, pela CONCESSIONÁRIA, por seus administradores, 
empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa 
física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela 
Concessão; e/ou 

IX – Imperícia ou falhas na prestação dos serviços objeto do CONTRATO. 

2. A Concessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à 
Concessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente: 

I – Decisão judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite a 
CONCESSIONÁRIA de prestar os serviços, exceto nos casos em que a 
CONCESSIONÁRIA houver dado causa a tal decisão; 

OBSERVAÇÃO 
Esta matriz considera o Objeto do Edital – contendo desde a prestação dos serviços de 
coleta domiciliar, transporte, transbordo e tratamento de resíduos sólidos domiciliares 

(RDO), bem como o de disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
domiciliares (RDO) e da limpeza urbana (RPU) e seu aproveitamento energético, 

implantação de Central de Tratamento de Resíduos – CTR, além de remediação de 
passivo ambiental, mediante concessão. 

Só são considerados para elaboração da matriz os riscos das atividades a serem 
efetivamente exercidas ou situações que tenham alguma relação com estas atividades. 
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II – Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou 
regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de 
prazos aplicáveis ao PODER CONCEDENTE previstos no CONTRATO e/ou na 
legislação vigente; 

III – Atrasos ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA causados pela 
demora ou omissão do PODER CONCEDENTE e dos demais órgãos e entidades 
da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal nas providências que 
lhe cabem na relação contratual; 

IV – Alteração, pelo PODER CONCEDENTE, dos encargos atribuídos à CONCESSIONÁRIA 
no CONTRATO, incluindo serviços não descritos no ANEXO I do Edital – CADERNO 
DE ENCARGOS;  

V – Alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, 
alteração ou extinção de tributos ou encargos e das exigências legais para 
gestão e operação dos serviços, excetuada a legislação das contribuições e 
dos impostos sobre a renda. 

3. A CONCESSIONÁRIA declara: (i) ter pleno conhecimento da natureza e 
extensão dos riscos por ela assumidos neste Contrato; e (ii) ter levado tais riscos em 
consideração na formulação de sua Proposta, conforme planilha abaixo, relativa à 
Matriz de riscos. 

A CONCESSIONÁRIA não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 
caso quaisquer dos riscos por ela assumidos no CONTRATO venham a se materializar. 

LEGENDA DA MATRIZ 

Linhas de  
categoria  
de risco 

 

Em termos gerais, a primeira linha de uma determinada 
categoria de risco resume o risco e sua alocação principal. As 
linhas subsequentes detalham questões específicas relevantes 

a esse risco e sua alocação. 

Símbolos de 
alocação de risco � Indica como o risco principal descrito na linha 

relevante é alocado. 

 [�] 
Indica como o risco (ou parte do risco) pode ser 
alocado de forma diferente nas circunstâncias 

adicionais específicas descritas. 

Termos  Os termos usados na matriz são aqueles definidos no 
Glossário do EDITAL e do CONTRATO. 

 

Subcat. = Subcategoria 

Púb. = Público 

Comp. = Compartilhado 

Priv. = Privado 
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CATEGORIAS DE RISCO 

Categoria  
de risco Descrição 

Alocação básica 
de risco 

Púb. Comp. Priv. 

Risco de 
Disponibilidade de 
Imóvel, de Acesso 

e de Local 

Bom título de posse e livre de ônus;  
acesso ao local; segurança do local; e 

condição do local. 
�   

Risco  
Social 

O risco associado ao impacto das obras e sua 
implementação sobre propriedades 

adjacentes e pessoas afetadas, incluindo a 
boa relação com cooperativas de 

catadores/reciclagem 

� �  

Risco  
Ambiental 

O risco associado a condições pré-existentes; 
obtenção de anuências; conformidade com 

as leis; condições causadas pelo projeto; 
eventos externos; e mudanças climáticas. 

 � � 

Riscos  
Execução Obras 

Saúde e segurança; danos e 
responsabilidade com terceiros; defeitos; 

propriedade intelectual. 
  � 

Risco de  
Variações 

O risco de alterações do serviço solicitadas 
por qualquer das partes e que venham a 

afetar o andamento das OBRAS. 

[DEPENDENTE de quem deu causa à 
variação, nos termos do Contrato] 

 �  

Risco  
Operacional 

O risco de eventos afetarem o desempenho 
ou aumentarem os custos além daqueles 

modelados; normas de desempenho e preço; 
conformidade com os direitos de 

propriedade intelectual; saúde e segurança; 
conformidade com as normas de 

manutenção. 

  � 

Risco de  
Demanda 

O risco de os níveis de usuários serem 
diferentes dos níveis previstos; as 

consequências para as receitas e os custos. 
�   
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Categoria  
de risco Descrição 

Alocação básica 
de risco 

Púb. Comp. Priv. 

Risco de  
Mercados 

Financeiros 

O risco de inflação; flutuação cambial; 
flutuação da taxa de juros; indisponibilidade 

de seguro; e refinanciamento. 
  � 

Risco de 
Tecnologia 
DISRUPTIVA 

O risco de que uma nova tecnologia 
emergente inesperadamente desaloje uma 

tecnologia estabelecida ou o risco de 
obsolescência de equipamentos ou materiais. 

 �  

Risco de  
Força Maior 

O risco de ocorrerem eventos inesperados 
que estão além do controle das partes e 

atrasam ou impedem o desempenho. 
 �  

Fato do  
Príncipe 

O risco de ações dentro da responsabilidade 
do setor público terem um efeito adverso 
sobre a execução do Objeto ou sobre a 

Concessionária. 

�   

Risco de  
Mudança da 
Legislação 

O risco de não conformidade com a lei 
aplicável; e alterações na lei que afetem o 

desempenho do projeto ou os custos da 
Concessionária, excetuada a legislação 

referente às contribuições e ao imposto sobre 
a renda. 

�   

Risco da  
Condição  

quando da 
Reversão 

O risco de deterioração dos ativos previstos 
como bens reversíveis, nos termos do 

Contrato, de que não estejam na condição 
exigível quando da reversão ao Poder 

Concedente. 

  � 
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SUBCATEGORIAS DE RISCOS 

CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL, DE ACESSO E DE LOCAL 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.

Pr
ov

isã
o 

de
  

te
rre

no
s 

ad
ic

io
na

is 
te

m
po

rá
rio

s   [�] 

Identificação pré-assinatura: Quando forem 
identificadas necessidades adicionais temporárias 

de terrenos (p. ex., para armazenamento de 
materiais ou equipamentos durante a construção) 

na fase de contratação, o PODER CONCEDENTE 
fornecerá assistência para disponibilização da 

área, sendo os custos por conta da 
CONCESSIONÁRIA. 

  � 

Identificação pós-assinatura: Quando forem 
identificadas necessidades adicionais temporárias 
de terrenos (por exemplo, para o armazenamento 

de materiais ou equipamentos durante a 
construção), elas deverão ser um risco da 

CONCESSIONÁRIA, pois tal necessidade deveria ter 
sido identificada previamente à assinatura do 
CONTRATO. O PODER CONCEDENTE pode, contudo, 

conforme o caso, fornecer assistência à 
CONCESSIONÁRIA, sendo os custos por conta da 

CONCESSIONÁRIA. 

A
de

qu
aç

ão
  

do
 te

rre
no

 

 �  

Disposições Gerais: O PODER CONCEDENTE pode 
garantir a disponibilidade do terreno, mas sua 

adequação pode depender do projeto de 
construção da CONCESSIONÁRIA. 

Pr
in

ci
pa

is 
an

uê
nc

ia
s 

de
 

pr
oj

et
o 

  � 

Pré-assinatura: alvarás-chave e outras 
aprovações importantes, bem como anuências 

ambientais, são de reponsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA. 

  � 

Pós-assinatura: alvarás-chave e outras 
aprovações importantes, bem como anuências 

ambientais, são de reponsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL, DE ACESSO E DE LOCAL 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.

A
pr

ov
aç

õe
s 

su
bs

eq
ue

nt
es

  
ao

 p
la

ne
ja

m
en

to
 

 �  

A obtenção de anuência subsequente ao 
planejamento detalhado e outras aprovações 
será um risco da CONCESSIONÁRIA. No entanto, o 

PODER CONCEDENTE poderá compartilhar esse risco 
na medida em que a autoridade relevante 
(terceiro em relação ao CONTRATO) não agir 

corretamente ou dentro dos prazos do processo 
de aprovação – sendo que tal evento, se implicar 

em custos relevantes para o PODER CONCEDENTE, 
pode ser tratado como um evento de 
compensação para fins de reequilíbrio 

econômico-financeiro em favor do PODER 
CONCEDENTE. 

A
ce

ss
o 

ao
 s

ite
  �  

O PODER CONCEDENTE franqueará à CONCESSIONÁRIA 
os acessos necessários ao(s) imóvel(is) a ser(em) 
utilizado(s) para a implantação de novo aterro, 
conforme acordado pelas partes, suportando os 
riscos decorrentes do bloqueio ao acesso, a não 

ser quando decorrente de força maior. 

  � 

OPERAÇÃO DO ATERRO – considerando que ao 
assumir a operação do aterro e a CONCESSIONÁRIA será 
responsável pelos serviços de operação, cuidando da 
vigilância, recepção e controle de estacionamento, 

entre outros, os riscos são da CONCESSIONÁRIA. 

Se
gu

ra
nç

a 
do

 lo
ca

l 

  � 

A segurança do canteiro de obras caberá à 
CONCESSIONÁRIA. Problemas de interface neste 

quesito, com instalações preexistentes poderão 
ensejar a atuação direta do PODER CONCEDENTE, a 
ser acordada com a CONCESSIONÁRIA, sem que tal 
implique em ônus adicionais para o CONCEDENTE. 

  � 

Durante a operação do Aterro: Caberá à 
CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO, cuidar 
da segurança interna das instalações que lhe 

forem delegadas por força do CONTRATO. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE DISPONIBILIDADE DE IMÓVEL, DE ACESSO E DE LOCAL 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.

Se
rv

iç
os

 p
úb

lic
os

  
e 

in
st

al
aç

õe
s 

  � 

Custos ou atrasos causados pela realocação 
de/acesso a serviços públicos, especialmente 

utilities (água, saneamento e energia):  
Caberá à LICITANTE buscar dados confiáveis 

disponíveis e compartilhados durante a LICITAÇÃO, 
para precificar o risco correspondente de 

quaisquer custos ou atrasos causados por agentes 
legais e fornecedores de serviços públicos. Os 
custos e atrasos causados pela realocação de 

serviços públicos existentes ou acesso a eles para 
os fins do objeto do EDITAL, que se devam ao 

projeto ou plano de construção da 
CONCESSIONÁRIA são de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

C
on

di
çã

o 
do

 lo
ca

l 

 �  

O compartilhamento de riscos com o PODER 
CONCEDENTE pode ocorrer na hipótese de se 

encontrar elemento novo que não poderia ser 
obtido através da investigação já efetuada e 

constantes do CADERNO DE ENCARGOS, ANEXO I do 
Edital, ou que não poderia ser averiguado pela 

CONCESSIONÁRIA, apesar de sua experiência e 
conhecimento do local 

�   Poluição ambiental pré-existente: A poluição pré-
existente é um risco do PODER CONCEDENTE. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO SOCIAL 
O risco associado ao impacto do projeto sobre propriedades adjacentes e pessoas 

afetadas; cooperativas de catadores / reciclagem. 

 Alocação do 
risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação 
Subcat. Púb. Comp. Priv.

A
 C

om
un

id
ad

e 
do

  
en

to
rn

o 
pe

rc
eb

e 
o 

em
pr

ee
nd

im
en

to
 d

e 
 

fo
rm

a 
ne

ga
tiv

a 

�  � 

O PODER CONCEDENTE assumirá esse risco, exceto na 
medida em que a CONCESSIONÁRIA for responsável 
pela implementação de quaisquer medidas de 

gestão social ou for causadora direta do impacto.  
A CONCESSIONÁRIA assumirá, ainda, o risco de 
descumprimento de quaisquer obrigações 

estabelecidas no CONTRATO, em especial nas 
DIRETRIZES deste documento, no que concerne ao 

risco ambiental e social. 

G
re

ve
 e

 
lit

íg
io

s 
tra

ba
lh

ist
a

s   � 
A CONCESSIONÁRIA assume o risco de litígios 
trabalhistas e ação de greve que afetam 

adversamente o a execução do CONTRATO. 

C
oo

pe
ra

tiv
as

  
de

 c
at

ad
or

es
 e

  
de

 re
ci

cl
ag

em
 

�  � 

O PODER CONCEDENTE assumirá esse risco, exceto na 
medida em que a CONCESSIONÁRIA for responsável 
pela implementação de quaisquer medidas de 

gestão social ou for causadora direta do impacto.  
A CONCESSIONÁRIA assumirá, ainda, o risco de 
descumprimento de quaisquer obrigações 

estabelecidas no CONTRATO, em especial aquelas 
descritas nos CADERNOS DE ENCARGOS em relação 
à utilização e remuneração dos serviços prestados 

por estas cooperativas. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO AMBIENTAL 
O risco associado a condições pré-existentes; obtenção de anuências; 

conformidade com as leis; condições causadas pela execução do CONTRATO; 
eventos externos; e mudanças climáticas. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv. 

C
on

di
çõ

es
  

pr
é-

ex
ist

en
te

s 

  � 

A responsabilidade será da CONCESSIONÁRIA. 
Há que se considerar que a LICITANTE deve declarar 

ter efetuado visita técnica ao local, ou ter assumido 
o risco de não o fazer, nos termos do EDITAL. 

O
bt

en
çã

o 
de

  
an

uê
nc

ia
s 

am
bi

en
ta

is 

  � 

A CONCESSIONÁRIA assume os riscos relacionados à 
obtenção de licenças ambientais detalhadas ou 

autorizações relacionadas com o objeto do EDITAL. A 
responsabilidade para obter quaisquer licenças 

relativas às obras ou ao método de trabalho é da 
CONCESSIONÁRIA. 

O PODER CONCEDENTE deverá auxiliar a CONCESSIONÁRIA 
na tarefa – caso se verifique a necessidade deste 

atuar diretamente na obtenção das mesmas e sua 
atuação poderá ser eventualmente objeto de 

reequilíbrio econômico-financeiro em favor do PODER 
CONCEDENTE. 

C
on

fo
rm

id
ad

e 
co

m
 a

 
le

gi
sla

çã
o 

e 
an

uê
nc

ia
s 

am
bi

en
ta

is 

  � 

A CONCESSIONÁRIA assume o risco, pois deve 
inelutavelmente cumprir todas as licenças 

ambientais, alvarás detalhados e autorizações 
ambientais exigidos para o projeto, bem como as leis 

ambientais aplicáveis. 

Ev
en

to
 d

e 
m

ud
an

ça
 

cl
im

át
ic

a 

 �  

O conhecimento pela CONCESSIONÁRIA das condições 
climáticas locais é condição necessária para a 
execução do CONTRATO. Assim, a CONCESSIONÁRIA 

assume o risco pelas habituais condições climáticas 
locais, ainda que extremamente adversas, como 

excesso de chuvas no inverno local, ou o clima seco 
do verão. 

Caso um evento de mudança climática represente 
evento que seria impossível prever, este adquire 

características de força maior, podendo 
eventualmente ser compartilhado entre as PARTES. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO AMBIENTAL 
O risco associado a condições pré-existentes; obtenção de anuências; 

conformidade com as leis; condições causadas pela execução do CONTRATO; 
eventos externos; e mudanças climáticas. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv. 

C
on

di
çõ

es
 a

m
bi

en
ta

is 
ca

us
ad

as
 p

el
a 

ex
ec

uç
ão

 
do

 C
O

N
TR

A
TO

 

  � 

A CONCESSIONÁRIA assume o risco de eventos 
ambientais causados pela execução do CONTRATO 

na medida em que devidos ao seu descumprimento 
de licenças, leis e obrigações contratuais aplicáveis. 

Isso inclui condições que afetam tanto a própria 
execução como terceiros. 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar todos os 
documentos correlatos ao PODER CONCEDENTE, sem 

que tal implique em redução de sua 
responsabilidade. 

C
on

di
çõ

es
 

pr
é-

ex
ist

en
te

s 

  � 

A responsabilidade será da CONCESSIONÁRIA. 
Há que se considerar que a LICITANTE deve declarar 

ter efetuado visita técnica ao local, ou ter assumido 
o risco de não o fazer, nos termos do EDITAL. 

O
bt

en
çã

o 
de

  
an

uê
nc

ia
s 

am
bi

en
ta

is 

  � 

A CONCESSIONÁRIA assume os riscos relacionados à 
obtenção de licenças ambientais detalhadas ou 

autorizações relacionadas com o objeto do EDITAL.  
A responsabilidade para obter quaisquer 

licenças relativas às obras ou ao método de 
trabalho é da CONCESSIONÁRIA.  

O PODER CONCEDENTE deverá auxiliar a CONCESSIONÁRIA 
na tarefa – caso se verifique a necessidade deste 

atuar diretamente na obtenção de licenças 
ambientais e sua atuação poderá ser eventualmente 

objeto de reequilíbrio econômico-financeiro em 
favor do CONSÓRCIO. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO AMBIENTAL 
O risco associado a condições pré-existentes; obtenção de anuências; 

conformidade com as leis; condições causadas pela execução do CONTRATO; 
eventos externos; e mudanças climáticas. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv. 

C
on

fo
rm

id
ad

e 
 

co
m

 a
 le

gi
sla

çã
o 

e 
 

an
uê

nc
ia

s 
am

bi
en

ta
is 

  � 

A CONCESSIONÁRIA assume o risco, pois deve 
inelutavelmente cumprir todas as licenças 

ambientais, alvarás detalhados e autorizações 
ambientais exigidos para o projeto, bem como as 

leis ambientais aplicáveis. 

C
on

di
çõ

es
 a

m
bi

en
ta

is 
ca

us
ad

as
 p

el
a 

 
ex

ec
uç

ão
 d

o 
C

O
N

TR
A

TO
 

  � 

A CONCESSIONÁRIA assume o risco de eventos 
ambientais causados pela execução do CONTRATO 

na medida em que devidos ao seu descumprimento 
de licenças, leis e obrigações contratuais aplicáveis. 

Isso inclui condições que afetam tanto a própria 
execução como terceiros. 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar todos os 
documentos correlatos ao PODER CONCEDENTE, sem 

que tal implique em redução de sua 
responsabilidade. 

Ev
en

to
s 

am
bi

en
ta

is 
 

ex
te

rn
os

 

 �  

Fora da responsabilidade de ambas as partes:  
O risco de ocorrerem eventos ambientais externos à 
execução do CONTRATO que o afetem adversamente 
(ou, como resultado, a terceiros) deve ser tratado de 

acordo com a natureza e a causa. 

�   

Dentro da responsabilidade do PODER CONCEDENTE:  
Se estiverem dentro da responsabilidade do 

PC, eventos ambientais que afetem 
adversamente os serviços podem ser tratados 
eventualmente como um evento decorrentes 

de Força Maior ou Fato Príncipe. 
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CATEGORIA DO RISCO: EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv. 

C
on

fo
rm

id
ad

e 
co

m
 a

 
sa

úd
e 

e 
se

gu
ra

nç
a 

  � 

A responsabilidade pela conformidade com a saúde 
e segurança no local das OBRAS é uma 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.  
A CONCESSIONÁRIA assume o risco de cumprir as 
leis/requisitos de saúde e segurança devendo 

indenizar o PODER CONCEDENTE no caso de prejuízo 
decorrente de qualquer violação de tais requisitos.  
A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA só pode ser 

mitigada na medida em que o incidente de saúde e 
segurança tenha sido causado pelo PODER 

CONCEDENTE ou com sua contribuição. 

Re
sp

on
sa

bi
lid

ad
e 

po
r m

or
te

, l
es

õe
s 

co
rp

or
ai

s,
 d

an
os

 p
at
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ia
is 

e 
re
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on

sa
bi

lid
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e 
de

 te
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s 

  � 

Exceto quando decorrente de uma violação ou 
falha por parte do PODER CONCEDENTE, a 

CONCESSIONÁRIA assume o risco de lesões corporais, 
morte e danos ao patrimônio sofridos pelo PODER 

CONCEDENTE (e seus funcionários e outro pessoal) ou 
por terceiros decorrentes das OBRAS. 

Os Seguros contratados pela CONCESSIONÁRIA não 
eximem a sua responsabilidade no que lhes 

exceder à sua capacidade de ressarcimento, em 
razão do risco assumido. 

De
fe

ito
s 

e 
m

at
er

ia
is 

de
fe

itu
os

os
 

  � 

Os defeitos são tipicamente categorizados como 
defeitos (i) visíveis e (ii) latentes/ocultos. 

Como os defeitos latentes podem não ser visíveis por 
alguns anos, a CONCESSIONÁRIA é responsável por tais 
defeitos durante 05 (cinco) anos após a conclusão 

das obras respectivas ou após a 
instalação/implementação dos equipamentos e 

tecnologias aplicadas, sem prejuízo das garantias 
eventualmente oferecidas pelos fabricantes. 
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CATEGORIA DO RISCO: EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv. 

Pr
op

rie
da

de
  

in
te

le
ct

ua
l 

  � 

A CONCESSIONÁRIA assume o risco de obter todas as 
licenças pertinentes para a construção e operação 

do novo aterro, bem como pela implantação de 
novas tecnologias e por infração de propriedade 

intelectual. 
A CONCESSIONÁRIA deve assegurar que todas as 

licenças exigidas possam ser transferidas ao PODER 
CONCEDENTE (ou seu designado) quando da extinção 

do contrato, para permitir que ela continue a 
construção e/ou operação/gestão. 

Va
nd

al
ism

o 

  � O vandalismo é um risco da CONCESSIONÁRIA. 

 

CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE VARIAÇÕES 
O risco de alterações do serviço solicitadas por qualquer das partes que afetam a 

construção ou operação. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.

   � 

Mudança por parte do PODER CONCEDENTE:  
O PODER CONCEDENTE assume o risco e o custo 

das mudanças de serviço implementadas após 
o seu pedido.  

O PODER CONCEDENTE também arcará com o 
risco de garantir que ela possa cumprir suas 

responsabilidades de custo. 
Mudança por parte da CONCESSIONÁRIA:  

A CONCESSIONÁRIA arcará com o risco e custo das 
mudanças de serviço implementadas após sua 

solicitação. 

 
  



 
154 

CATEGORIA DO RISCO: RISCO OPERACIONAL  
O risco de eventos afetarem o desempenho ou aumentarem os custos além dos custos 

modelados; normas de desempenho e preço; conformidade com os direitos de 
propriedade intelectual; saúde e segurança; conformidade com as normas de 

manutenção; greves e manifestações; e vandalismo. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.

A
um

en
to

 d
os

 c
us

to
s 

op
er
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is 
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de
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o 
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o 

 � � 

O aumento dos custos e os atrasos na fase 
operacional podem ter uma variedade de causas, 
desde erros em estimativas ou variações dos custos 
de manutenção até eventos climáticos extremos. 

Podem ser eventualmente partilhados. 
A CONCESSIONÁRIA assume amplamente o risco de 
eventos que inibam o desempenho e/ou deem 
margem a aumentos de custos além dos custos 
modelados, na medida em que estes não forem 

eventos isentos, de força maior, de reequilíbrio ou 
Fato Príncipe e não forem abordados através de 

outras disposições especiais. 
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A CONCESSIONÁRIA assume o risco de cumprir a 
especificação de desempenho segundo o contrato 
(ou seja, assegurando que as obras e o desempenho 
operacional são da qualidade e do nível necessários, 

alcançado quanto a este último, os índices 
desejados). 

Quando determinados critérios de disponibilidade ou 
indicadores de desempenho não puderem ser 
cumpridos devido a ações por parte do PODER 

CONCEDENTE (ou de outras entidades governamentais) 
ou a circunstâncias imprevistas, a CONCESSIONÁRIA 
pode ter direito à isenção de responsabilidade.  

O monitoramento de desempenho pela AGÊNCIA 
REGULADORA ou pelo próprio PODE CONCEDENTE 

também permite que o PODER CONCEDENTE monitore 
de forma geral os níveis de serviço e potencialmente 
receba avisos antecipados de questões que exijam 

melhorias ou remediação. 
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A CONCESSIONÁRIA assume o risco e 
responsabilidade principal de garantir um 

fornecimento ininterrupto de recursos para a 
execução do CONTRATO (como equipamentos e 

materiais de manutenção) e de gerenciar os 
custos desses recursos. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO OPERACIONAL  
O risco de eventos afetarem o desempenho ou aumentarem os custos além dos custos 

modelados; normas de desempenho e preço; conformidade com os direitos de 
propriedade intelectual; saúde e segurança; conformidade com as normas de 

manutenção; greves e manifestações; e vandalismo. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.
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A CONCESSIONÁRIA assume o risco de obter todas as 
licenças pertinentes para a construção e operação e 

por infração de propriedade intelectual.  
A CONCESSIONÁRIA deve assegurar que todas as 

licenças exigidas possam ser transferidas ao PODER 
CONCEDENTE (ou seu designado) ao final do contrato 
para permitir que ela continue a construção e/ou 

operação/gestão. 
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A CONCESSIONÁRIA assume o risco em relação à sua 
responsabilidade operacional, bem como em 

relação a obras de manutenção/consertos e outros 
aspectos de saúde e segurança relacionados com os 
serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA na operação 

de equipamentos. 
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A CONCESSIONÁRIA assumirá o risco principal de cumprir 
as normas apropriadas em matéria de manutenção, 

constantes do EDITAL, ANEXOS e do CONTRATO e seus 
ANEXOS, de modo que o sistema permaneça robusto 
e seja revertido na condição esperada quando da 

rescisão antecipada ou término do acordo. Isso inclui 
a manutenção rotineira do dia a dia, bem como a 

manutenção do ciclo de vida e reposição de ativos 
específicos, nos termos do CONTRATO. 
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A CONCESSIONÁRIA assume o risco de lesões corporais, 
morte e danos ao patrimônio sofridos pelo PODER 

CONCEDENTE (e seus funcionários e outro pessoal) ou 
por terceiros decorrentes de quaisquer 

questões/defeitos de construção e de serviços 
correntes de manutenção/reparos e quaisquer outros 

serviços/responsabilidades da CONCESSIONÁRIA.  
A CONCESSIONÁRIA deverá indenizar o PODER 

CONCEDENTE contra quaisquer obrigações em que esta 
incorrer como resultado de lesões corporais, morte e 

danos ao patrimônio. 
O CONCESSIONÁRIA deve providenciar um seguro 

apropriado para cobrir suas potenciais 
responsabilidades, sem que tal implique na redução 

de suas responsabilidades no que lhe exceder, 
quanto aos riscos aqui previstos. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO OPERACIONAL  
O risco de eventos afetarem o desempenho ou aumentarem os custos além dos custos 

modelados; normas de desempenho e preço; conformidade com os direitos de 
propriedade intelectual; saúde e segurança; conformidade com as normas de 

manutenção; greves e manifestações; e vandalismo. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.
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O vandalismo é um risco da CONCESSIONÁRIA também 
no que concerne à operação de equipamentos. 

A CONCESSIONÁRIA deve cumprir suas obrigações no 
que diz respeito à segurança do local e materiais 

para dissuadir/minimizar os efeitos do vandalismo, ou 
que poderiam impedir o vandalismo. 

 
 

CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE DEMANDA 
O risco de os níveis de usuários serem diferentes dos níveis previstos; as consequências 

para as receitas e os custos; e medidas de apoio do governo. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.

 �   

O risco de Demanda é um risco do PODER CONCEDENTE. 
No mais, a CONCESSIONÁRIA assumirá os riscos 

associados às suas atividades comerciais opcionais, 
relacionadas às RECEITAS ACESSÓRIAS, nos termos do 

CONTRATO. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE MERCADOS FINANCEIROS 
O risco de inflação; flutuação cambial; flutuação da taxa de juros; indisponibilidade de 

seguro; e refinanciamento. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.
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OBRAS: O risco de aumento dos custos devido à 
inflação deve ser assumido pela CONCESSIONÁRIA. No 
mais, serão aplicadas as disposições referentes ao 
reajuste e revisão tarifária, nos termos do CONTRATO. 
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  � Variação da taxa de juros entre a proposta e o 
fechamento financeiro: é da CONCESSIONÁRIA 

Se
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  � Os seguros em relação atividades comerciais 
opcionais será sempre um risco da CONCESSIONÁRIA. 

 �  
Prêmio mais caro: Quando o custo do seguro exigido 

aumentar significativamente (sem se tornar 
proibitivo), o risco é da CONCESSIONÁRIA. 

 �  
Indisponibilidade devido a falta de seguros no 

mercado para determinados eventos: A alocação 
de risco será afetada pelo motivo da 

indisponibilidade. 
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 �  

Há dois riscos associados a um refinanciamento (a 
alteração ou substituição dos termos existentes 
segundo os quais as obrigações da dívida da 

CONCESSIONÁRIA incorreram):  
i) o risco de não se conseguir levantar o capital 

requerido para refinanciar a execução das obras ou 
dos serviços num determinado momento; e 

 (ii) o risco de um refinanciamento da dívida criar 
riscos adicionais para a execução do CONTRATO (por 

exemplo, em termos de potencial aumento das 
obrigações para o PODER CONCEDENTE, por aumento 

da instabilidade financeira da CONCESSIONÁRIA). 
É um risco a ser assumido pela CONCESSIONÁRIA, a não 

ser no caso de que ela decorra de variação 
provocada pelo PODER CONCEDENTE, sem que a 

CONCESSIONÁRIA tenha descumprido suas obrigações 
legais e contratuais. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO ESTRATÉGICO 
O risco da Concessionária e/ou seus subcontratados não serem a escolha certa para a 
prestação dos serviços o projeto; persistente descumprimento das metas estabelecidas; 

intervenção do Poder Concedente no projeto; alterações de propriedade; e litígios. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv. 
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A CONCESSIONÁRIA essencialmente assume o risco e, 
portanto, as consequências por não ter a 

capacidade técnica ou financeira necessária para 
executar os serviços de acordo com o contrato. 
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A CONCESSIONÁRIA é responsável por seus 

subcontratados e assume quaisquer riscos a estes 
associados. 
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A conformidade com quaisquer restrições contratuais 
sobre a mudança de propriedade será um risco da 

CONCESSIONÁRIA. O PODER CONCEDENTE envidará 
esforços no sentido de que os novos controladores 
da CONCESSIONÁRIA a quem o projeto for concedido 

permaneçam envolvidos. 
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As metas de performance constituem item essencial 
da prestação de serviços e devem ser alcançadas 

pela CONCESSIONÁRIA, especialmente na 
eventualidade de oferta de novas tecnologias 

comprometidas com metas específicas. Além dos 
impactos adversos na Avaliação de Desempenho, a 

CONCESSIONÁRIA sujeitar-se-á à aplicação de 
penalidades contratuais e eventualmente à 

intervenção do Poder Concedente. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO ESTRATÉGICO 
O risco da Concessionária e/ou seus subcontratados não serem a escolha certa para a 
prestação dos serviços o projeto; persistente descumprimento das metas estabelecidas; 

intervenção do Poder Concedente no projeto; alterações de propriedade; e litígios. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv. 
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O risco associado à intervenção do PODER 
CONCEDENTE depende dos motivos para intervir e se 

devido ou não a falha da CONCESSIONÁRIA.  
Inadimplemento CONCESSIONÁRIA:  

Se a intervenção se dever a inadimplemento da 
CONCESSIONÁRIA ou a um evento pelo qual este seja 

responsável, a CONCESSIONÁRIA essencialmente 
assume o risco dos custos havidos pelo PODER 

CONCEDENTE (e por si própria).  
Sem inadimplemento da CONCESSIONÁRIA:  

Nesta situação, o PODER CONCEDENTE assume o risco e 
será responsável pelos seus próprios custos. 

Em cada caso, deve-se alocar o risco em relação a 
questões posteriores em torno da interface entre as 
soluções implementadas durante a intervenção e a 
solução planejada de entrega da CONCESSIONÁRIA, 

bem como quaisquer outros riscos que forem 
alocados à CONCESSIONÁRIA. 
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 �  
Litígios entre CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE: 
O risco de litígios é um risco compartilhado, e as 

consequências dependerão do resultado do 
litígio. 

  � 
Litígios envolvendo subcontratados:  

A CONCESSIONÁRIA é responsável por litígios com 
seus subcontratados. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE TECNOLOGIA DISRUPTIVA 
O risco de que uma nova tecnologia emergente inesperadamente desaloje uma 

tecnologia estabelecida ou o risco de obsolescência de equipamentos ou materiais 
utilizados. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.

 � � � 

A responsabilidade pelo risco de tecnologia 
disruptiva depende das circunstâncias.  

A obrigação da CONCESSIONÁRIA é atender à 
especificação de resultado, se atualizando 

sempre.  

Se não o fizer devido à obsolescência de 
equipamentos ou materiais, é provável que tal 

afete seu desempenho, em razão da aplicação 
dos critérios de Avaliação de Desempenho, 

Anexo VI do Edital e, acima de um determinado 
limiar, pode correr o risco de rescisão.  

É importante levar em conta que algumas 
tecnologias disruptivas podem ter efeitos tanto 
positivos quanto negativos em um projeto, bem 
como eficiência ou benefícios socioambientais. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE FORÇA MAIOR 
O risco de ocorrerem eventos inesperados que estão além do controle das partes e 

atrasam ou impedem o desempenho 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.
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A força maior é tratada como um risco 
compartilhado no qual nenhuma das partes está 

mais bem posicionada que a outra para 
administrar o risco ou as suas consequências. 

A força maior é um evento (ou combinação de 
eventos) fora do controle razoável das partes 
contratantes que impede uma ou ambas as 

partes de executar todas ou uma parte material 
de suas obrigações contratuais. Seu tratamento 
dependerá, ainda, do pleno cumprimento dos 

respectivos dispositivos contratuais. 
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Risco político (por exemplo troca de governo e 
paralisação da execução do CONTRATO por este 

motivo) é do PODER CONCEDENTE. 
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 �  
O princípio básico da força maior é que as 

consequências de um evento de força maior sejam 
compartilhadas e cada parte assuma suas próprias 

perdas. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL  
MATERIAL ADVERSA (MAGA OU FATO PRÍNCIPE)  

O risco de ações dentro da responsabilidade do setor público terem um efeito adverso 
sobre o OBJETO do EDITAL ou a sobre a CONCESSIONÁRIA. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv. 

 �   

O PODER CONCEDENTE assume o risco de ações 
políticas específicas terem um efeito material 

adverso sobre a capacidade da CONCESSIONÁRIA de 
cumprir suas obrigações contratuais ou sobre seus 
direitos ou status financeiro. O PODER CONCEDENTE é 
responsável por custos e atrasos nesta hipótese.  

Os eventos de Fato Príncipe tipicamente incluem: 
atos deliberados de estado tais como 

nacionalização definitiva ou desapropriação; uma 
moratória sobre pagamentos internacionais e 

restrições cambiais; certos atos governamentais (tais 
como a não concessão de aprovações essenciais 
quando a CONCESSIONÁRIA não estiver inadimplente 

ou deixar de assegurar conexão dos serviços 
públicos ao projeto); e eventos de inspiração 

política, como greves nacionais.  
O processo e as consequências do evento 
caracterizados como Fato do Príncipe são 

semelhantes aos de força maior no que diz respeito à 
busca das partes em encontrar uma solução que 
menos impacte a prestação dos serviços públicos. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE MUDANÇA DA LEGISLAÇÃO 
O risco de não conformidade com a lei aplicável; e alterações na lei que afetem o 

desempenho do projeto ou os custos da Concessionária. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.
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O cumprimento da legislação aplicável e da 
regulamentação obrigatória é um risco de cada 
uma das partes. A CONCESSIONÁRIA está sujeita a 
uma obrigação contratual expressa e se tornará 

inadimplente se não cumprir as disposições 
contratuais. 
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O PODER CONCEDENTE assume o risco de 
alterações inesperadas na legislação que não 
eram de domínio público antes da entrega das 

PROPOSTAS na fase da LICITAÇÃO e que façam com 
que o desempenho por parte da CONCESSIONÁRIA 
de suas obrigações contratuais se torne total ou 
parcialmente impossível, atrasado ou mais caro 
do que o previsto (ou impacte seus investidores).  

 
EXCEÇÃO: No que se referir à legislação 

concernente às contribuições e imposto sobre a 
renda, o risco será da CONCESSIONÁRIA. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE RESCISÃO ANTECIPADA 
O risco de um projeto ser rescindido antes do advento do prazo contratual por diversos 

motivos; as consequências financeiras de tal rescisão; e a força do Acordo de 
pagamento do Poder Concedente. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.

Di
sp

os
iç

õe
s 

co
nt

ra
tu

ai
s 

de
 re

sc
isã

o 

 �  

A alocação de risco para rescisão antecipada 
depende dos motivos da rescisão, e estes 
também determinam as consequências 

financeiras da rescisão.  
Os principais riscos relacionados ao contrato ser 

rescindido antecipadamente são que a 
CONCESSIONÁRIA fique privada do seu fluxo 

esperado de receitas para reembolsar a dívida 
que contraiu ao celebrar o CONTRATO e que o 

ativo ou serviço objeto do CONTRATO deixe de ser 
entregue ao PODER CONCEDENTE. 

O PODER CONCEDENTE, pode ou não vir a efetuar 
um pagamento, nos termos do CONTRATO e em 

conformidade com as causas da rescisão, 
prevendo soluções para a continuidade da 

prestação de serviços, a conclusão das obras ou 
a manutenção do próprio ativo. 
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O PODER CONCEDENTE assume o risco de rescisão por 
violações que tenham um efeito material adverso 
sobre a CONCESSIONÁRIA ou o objeto do CONTRATO. 
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Direito à rescisão: O risco de ocorrer uma rescisão 
por força maior é compartilhado pelas partes., ele 

surgirá conforme prazos estabelecidos no CONTRATO, 
quando as partes não conseguirem chegar a uma 

solução para continuar com o CONTRATO. 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO DE RESCISÃO ANTECIPADA 
O risco de um projeto ser rescindido antes do advento do prazo contratual por diversos 

motivos; as consequências financeiras de tal rescisão; e a força do Acordo de 
pagamento do Poder Concedente. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv.
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Direito à rescisão: Em troca de ter o direito de 

rescindir por conveniência, o PODER CONCEDENTE 
assume o risco desse evento. 
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Direito à rescisão: A CONCESSIONÁRIA assume o 
risco de rescisão pelo PODER CONCEDENTE por 
falhas graves da CONCESSIONÁRIA relativas ao 

OBJETO do EDITAL, sujeitando-se às penalidades 
previstas nos termos do CONTRATO, sem prejuízo 

da apuração por perdas e danos. 
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O PODER CONCEDENTE assume o risco de fazer o 

pagamento da rescisão relevante pontualmente 
e no valor exigido. 
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Os credores podem estar relutantes em liberar as 
garantias reais mantidas sobre os ativos até que 
os pagamentos de compensação tenham sido 

feitos na íntegra. Isso pode dificultar a 
transferência de ativos relevantes de volta ao 

PODER CONCEDENTE. 

* (Também comumente mencionada como rescisão por conveniência, rescisão por 
política ou interesse público por vontade ou rescisão unilateral.) 
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CATEGORIA DO RISCO: RISCO DA CONDIÇÃO QUANDO DA REVERSÃO 
O risco de deterioração dos ativos/terrenos do projeto durante a vida da PPP e o risco 

de que os ativos/terrenos do projeto não estejam na condição contratualmente exigida 
quando da reversão ao Poder Concedente. 

 Alocação do risco Momento da Identificação 

Esclarecimentos quanto à alocação Subcat. Púb. Comp. Priv. 

Risco dos ativos 
não estejam na 

condição 
contratualmente 
exigida quanto 

da reversão 

  � 

O CONCESSIONÁRIA assume o risco de os 
ativos e o terreno serem revertidos ao 
PODER CONCEDENTE de acordo com o 
contrato em conformidade com as 
condições de reversão exigidas. Tal 
responsabilidade está vinculada à 
manutenção dos ativos durante o 

contrato. 
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ANEXO VIII DO EDITAL –  
CONTRATO COM A AGÊNCIA REGULADORA 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº {…número/ano…} 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM A AGÊNCIA REGULADORA {…Indicar a 
Agência…} E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL {…DENOMINAÇÃO…}, PARA DELEGAÇÃO DAS 
COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS – EXERCIDA ATRAVÉS DE GESTÃO ASSOCIADA – DE REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS.  

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL {…denominação…}, pessoa jurídica de Direito Público, 
inscrita no CNPJ sob o nº {…CNPJ…}, com sede na {…endereço completo – bairro – 
CEP…}, na cidade de {…Cidade…}, Estado de {…Estado…}, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada por seu 
Presidente, Prefeito Municipal de {…nome do Município…} e a AGÊNCIA REGULADORA 
{…Indicar a Agência…}, pessoa jurídica de direito público, na forma de associação 
pública, criada nos termos da Lei nº 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto 
nº 6.017/2007, e instalada em {…endereço completo – bairro – CEP…}, inscrita no 
CNPJ nº {…CNPJ…}, com sede na cidade de {…Cidade…}, Estado de {…Estado…}, 
na {…endereço completo – bairro – CEP…}, neste ato representado por {…nome do 
Representante Legal…}, portador do RG nº {…número…}, inscrito no CPF nº 
{…número…}, doravante designada simplesmente AGÊNCIA e a empresa ANUENTE-
INTERVENIENTE deste instrumento, CONCESSIONÁRIA de serviços públicos de resíduos 
sólidos, definida em processo licitatório (na modalidade concorrência) através de 
Concessão Comum nº {…número/ano…}, doravante designada simplesmente 
CONCESSIONÁRIA, de acordo com as disposições do artigo 241 da Constituição 
Federal de 1988; da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005; da Lei nº 11.445, de 05 de 
janeiro de 2007, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, 
mediante as seguintes Cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente Contrato (diante da delegação, mediante gestão 
associada, de competências municipais ao CONSÓRCIO) a Prestação de Serviços de 

Onde se lê “CONSÓRCIO”, ou “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL”  
substituir, quando cabível, por “MUNICÍPIO de …”, caso 

a licitação seja lançada por um único Município. 
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regulação e fiscalização da prestação dos serviços públicos de resíduos sólidos dos 
municípios vinculados ao CONSÓRCIO [ou “o município de {…nome do 
Município…}”], prestação de serviços estes que serão executados pela 
concessionária definida em processo licitatório na modalidade Concorrência.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES  
2.1 São obrigações do CONSÓRCIO e de seus MUNICÍPIOS CONSORCIADOS:  

a) Celebrar, informar aos respectivos Poderes Executivos e Legislativos Municipais e 
dar publicidade do presente contrato, com vistas à efetividade da delegação 
das competências de regulação e fiscalização dos serviços de água e esgoto 
no âmbito municipal; 

b) Fornecer à AGÊNCIA todas as informações referentes aos serviços públicos 
municipais de resíduos sólidos; 

c) Colaborar com a AGÊNCIA no acompanhamento e avaliação do cumprimento 
das metas do Plano Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PIGRS) e/ou das metas estabelecidas em seu próprio Plano Municipal (PMGRS); 

d) Colaborar com a AGÊNCIA no estabelecimento e revisão de normas 
regulamentares e metas previstas visando à eficiência na regulação, 
fiscalização e prestação dos serviços; 

e) Encaminhar solicitação de reajuste e revisão das taxas, tarifas e outras formas 
de contraprestação dos serviços públicos de resíduos sólidos do Município a 
AGÊNCIA; 

f) Criar e participar ativamente do Conselho de Regulação e Controle Social com 
vistas à participação social nas discussões de fiscalização e regulação dos 
serviços públicos de resíduos sólidos do Município.  

2.2 São obrigações da AGÊNCIA REGULADORA {…Indicar a Agência…}: 

a) Realizar a gestão associada de serviços públicos, através do exercício das 
atividades de regulação e fiscalização de prestação dos serviços públicos de 
resíduos sólidos dos municípios membros do CONSÓRCIO [ou “município de 
{…nome do Município…}”], com acompanhamento do Interveniente;  

b) Verificar e acompanhar, por parte do Interveniente, o regular cumprimento do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Município; 

c) Fixar, reajustar e revisar valores das taxas, tarifas e outras formas de 
contraprestação dos serviços públicos de resíduos sólidos objeto do Edital 
supramencionado, com a finalidade de assegurar tanto o equilíbrio econômico-
financeiro da prestação desses serviços, bem como a modicidade das tarifas, 
mediante mecanismos que introduzam a eficiência dos serviços e que permitam 
a apropriação social dos ganhos de produtividade;  
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d) Homologar, regular e fiscalizar, inclusive as questões tarifárias vinculadas à 
prestação de serviços públicos de resíduos sólidos do Município/membro do 
CONSÓRCIO; 

e) Editar regulamentos, abrangendo as normas relativas às dimensões técnica, 
econômica e social da prestação dos serviços, a que se refere o artigo 23 da Lei 
nº 11.445/2007; 

f) Exercer fiscalização e poder de polícia relativos aos serviços públicos 
mencionados, em especial na aplicação de penalidades por descumprimento 
de preceitos administrativos ou contratuais, bem como em casos de 
intervenção e retomada da operação dos serviços delegados, conforme 
condições previstas em leis e em documentos contratuais; 

g) Proceder à análise, fixação, revisão e reajuste dos valores de taxas, tarifas e 
outros preços públicos, bem como a elaboração de estudos e planilhas 
referentes aos custos dos serviços e sua recuperação; 

h) Receber, apurar e encaminhar, através de sua Ouvidoria, as reclamações dos 
usuários que serão cientificados das providências tomadas; 

i) Criar e operar sistema de informações sobre a prestação de serviços públicos 
de resíduos sólidos na área da gestão associada, em articulação com o Sistema 
Nacional de Informações em Saneamento Básico (SNISA); 

j) Comunicar aos órgãos competentes os fatos que possam configurar infração à 
ordem econômica, ao meio ambiente ou aos direitos do consumidor; 

k) Dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre os agentes setoriais, bem 
como entre estes e os usuários, com o apoio, quando for o caso, de peritos 
especificamente designados; 

l) Deliberar quanto à interpretação das leis, normas e contratos, bem como sobre 
os casos omissos; 

m) Definir a pauta das revisões tarifárias, assim como os procedimentos e prazos de 
revisões e reajustes, ouvidos o titular, os usuários e o prestador dos serviços; 

n) Divulgar anualmente relatório detalhado das atividades realizadas, indicando 
os objetivos e resultados alcançados. 

2.3 São obrigações da ANUENTE-INTERVENIENTE:  

a) Fornecer à AGÊNCIA todas as informações referentes à prestação de serviços 
públicos de resíduos sólidos; 

b) Colaborar com a AGÊNCIA no acompanhamento e avaliação do cumprimento 
das metas do Plano Intermunicipal e também do Plano Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos;  

c) Colaborar com a AGÊNCIA no estabelecimento e revisão de normas 
regulamentares e metas previstas visando à eficiência na regulação, 
fiscalização e prestação dos serviços;  
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d) Manter arquivos de todas as informações e documentos relativos às redes, 
instalações e equipamentos utilizados na prestação dos serviços; 

e) Participar do Conselho de Regulação e Controle Social com vistas à 
implementação da participação social nas discussões de fiscalização e 
regulação; 

f) Pagar a taxa de regulação fixada no presente contrato;  

g) Fixar critérios, indicadores, fórmulas, padrões e parâmetros de qualidade dos 
serviços e de desempenho, zelando por sua observância e estimulando a 
constante melhoria na qualidade, produtividade e eficiência, bem como a 
preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; 

h) Garantir à AGÊNCIA o acesso aos dados relativos à administração, à 
contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros, mantidos o 
sigilo sobre as informações de caráter industrial e comercial, na forma da Lei;  

i) Receber, apurar e encaminhar soluções relativas às reclamações dos usuários, 
que serão cientificados das providências tomadas;  

j) Proteger os interesses e direitos dos usuários, impedindo a discriminação entre 
eles, bem como coibir práticas abusiva que afetem os serviços regulados.  

2.4 São obrigações COMUNS a todos os signatários:  

a) Zelar pela boa qualidade da prestação de serviços públicos de resíduos sólidos 
e estimular o aumento da sua eficiência; 

b) Cumprir e fazer cumprir as disposições do presente contrato, referente à 
legislação e a regulamentação aplicáveis;  

c) Desenvolver ações que valorizem a economia de água, a fim de viabilizar 
políticas de preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente; 

d) Promover a articulação entre os contratantes e os órgãos reguladores de setores 
dotados de interface com o saneamento básico, especialmente os de recursos 
hídricos, proteção do meio ambiente, saúde pública e ordenamento urbano.  

2.5 A AGÊNCIA declara neste ato ter plena ciência do disposto na Cláusula Décima 
Quinta da minuta do CONTRATO de Concessão, a qual é compatível com o presente 
instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 
3.1 O prazo de vigência do presente Contrato de Prestação de Serviços será de 
{…número…} ({…número por extenso…}) anos, a partir da sua assinatura e 
publicação do contrato de concessão dos serviços públicos de resíduos sólidos nos 
municípios consorciados ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL {…denominação…}. 
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3.2 O início da vigência do presente Contrato de Prestação de Serviços poderá ser 
alterado, de acordo com os interesses das partes, para coincidir com o início da 
vigência do contrato de concessão.  

3.3 Caso as partes manifestem expressamente a opção por suspensão das 
obrigações assumidas pelas partes, nos termos do item anterior, ficam suspensas as 
atividades de Regulação e Fiscalização e a respectiva cobrança durante o mesmo 
período.  

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS  
4.1 Será pago mensalmente pela ANUENTE-INTERVENIENTE à AGÊNCIA REGULADORA, 
para execução das atividades descritas na Cláusula Segunda o valor 
correspondente a R$ {…valor…} ({…número por extenso…}). 

CLÁUSULA QUINTA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO  
5.1 O presente contrato de prestação de serviços poderá ser denunciado por 
infração legal ou por descumprimento de qualquer das cláusulas aqui 
estabelecidas, assegurando-se o fiel cumprimento das obrigações pactuadas. 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO  
6.1 Fica eleito o foro da Comarca da cidade de {…Cidade…}, Estado de 
{…Estado…}, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja, para dirimir as questões decorrentes deste contrato, que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo pelos partícipes.  

E, por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente instrumento em 3 (três) 
vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra-assinadas.  

 

 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

 

ASSINATURAS 

CONSÓRCIO 

AGÊNCIA 

CONCESSIONÁRIA 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº {…NÚMERO/ANO…} 

ANEXO  

PLANO DE TRABALHO 

 Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 241, através 
da nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 
1998, autoriza os Municípios a promoverem, através de Consórcios Públicos 
legalmente constituídos, a gestão associada de serviços públicos, bem como a 
transferência total ou parcial de tais serviços prestados à comunidade.  

 Considerando que a Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005 (Lei dos Consórcios 
Públicos), dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos 
para a realização de objetivos de interesse comum entre Entes da Federação, 
lei que foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 
2007, e que dispõe de regras para a sua execução.  

 Considerando que a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, (Lei Nacional de 
Saneamento Básico), estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico 
e define que o saneamento básico é o conjunto de serviços, infraestruturas e 
instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de 
águas pluviais urbana, lei esta que foi regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 
21 de junho de 2010, que dispõe de regras para a sua execução.  

 Considerando que, segundo a Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB), os 
Municípios respondem pelo planejamento, regulação e fiscalização dos serviços 
de saneamento básico, além de serem, também, responsáveis pela prestação 
dos serviços, seja por meio de serviços próprios, seja por meio da contratação 
de terceiros.  

 Considerando que, segundo a Lei Nacional de Saneamento Básico, as funções 
de planejamento, de regulação e de fiscalização dos serviços de saneamento 
são distintas e devem ser exercidas de forma autônoma, ou seja, por quem não 
acumula a função de prestador dos serviços, sendo necessária, dessa forma, a 
criação de órgão distinto, no âmbito da administração direta, indireta ou 
conveniado.  

 Considerando que a Lei Nacional de Saneamento Básico, através de seu artigo 
8º, permite aos titulares dos serviços públicos de saneamento básico – nesse caso 
os Municípios – a delegação da regulação e fiscalização, bem como da 
prestação desses serviços, nos termos do artigo 241 da Constituição Federal e 
da Lei nº 11.107/2005.  
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 Considerando a diretriz constitucional, e pelo resguardo ao princípio 
democrático, que exige que a atividade pública, no possível, seja exercida de 
forma local, ao alcance do cidadão, os Municípios consorciados ao CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL {…denominação…} entendem que a forma adequada para o 
desafio de regular e fiscalizar os serviços públicos de saneamento básico é 
através da integração regional que exige regulação única (art. 14, inc. II, da Lei 
nº 11.445/2007), perfeitamente aplicável dentro dos preceitos criadores da 
AGÊNCIA REGULADORA {…Indicar a Agência…}.  

 Considerando que o fundamento jurídico da execução mediante cooperação 
federativa dessas atividades é enunciado no artigo 241 da Constituição Federal 
(na nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 19), disciplinada pela 
Lei nº 11.107/2005 – regulamentada pelo Decreto nº 6.017/2007 – , legislação essa 
totalmente compatível com as diretrizes para o saneamento básico, previstas no 
artigo 21, XX, da Constituição Federal e instituídas pela Lei nº 11.445/2007.  

 Decidem os Municípios Membros consorciados ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
{…denominação…}, nos termos de seu Estatuto social, no âmbito do Estado de 
{…Estado…}, já qualificados no presente Contrato de Prestação de Serviços de 
titular dos serviços públicos de saneamento básico, em delegar suas 
competências de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, 
especialmente aqueles voltados para a limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, à AGÊNCIA REGULADORA {…Indicar a Agência…}, através do presente 
instrumento cooperativo e com a observância do presente Plano de Trabalho:  

1 – PLANO DE TRABALHO 

Atividade Descrição Objetivo 

Fiscalização 

Compreende as atividades relacionadas 
ao acompanhamento da prestação dos 

serviços e do Plano Municipal de 
Saneamento Básico visando a eficiência 
e eficácia da prestação dos serviços de 

resíduos sólidos. 

Manutenção da 
qualidade 

Regulação 

Compreende as atividades de 
regulação e de normatização da 

agência para com o prestador e os 
referentes entre o prestador e os 

usuários. 

Normatização 

   

Ouvidoria 

Compreende as atividades que 
englobam as reclamações, sugestões e 
pedido de esclarecimento por parte dos 
usuários sobre a qualidade e eficácia da 

prestação dos serviços. 

Aferição da Prestação 
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Atividade Descrição Objetivo 

Comunicação 

Canal aberto entre a Agência 
Reguladora, as ações realizadas 

pelo prestador de serviços e o 
usuário para garantir a divulgação 

e das boas práticas de gestão 
realizadas. 

Relacionamento 

Cursos e 
Treinamentos 

Treinamento indoor, específico ou 
em conjunto, destinado aos 

municípios membros do CONSÓRCIO, 
de cursos relativos à: Regulação 

Econômica Tarifária, nas áreas de 
Contabilidade Regulatória, de 

know-how em sistemas e padrões 
de eficiência e eficácia. 

Capacitação 

Apoio Jurídico 

Consiste em ações e procedimentos 
relativos a todo e qualquer apoio 

na área jurídica junto ao prestador 
de serviços que coloque em dúvida 
a boa qualidade da prestação dos 

serviços. 

Apoio Jurídico 

Apoio Técnico aos 
municípios 

membros do 
CONSÓRCIO 

Ações voltadas a repassar ao 
prestador toda a experiência 

acumulada pela Agência junto aos 
demais prestadores associados ou 

aos municípios membros do 
CONSÓRCIO que venham assegurar a 
boa prestação dos serviços interna 

e externamente. 

Difusão 

Apoio 
Administrativo aos 

municípios 
membros do 
CONSÓRCIO 

Apoio contábil e administrativo 
para a prestação de contas e 

atividades inerentes ao presente 
contrato, com vistas à 

apresentação ao Tribunal de 
Contas do Estado e transparência 

dos atos da administração pública. 

Orientação 

 

RUBRICAS 
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ANEXO IX DO EDITAL –  
MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

Pelo presente instrumento de mandato, {…PROPONENTE…}, {…qualificação: 
nacionalidade, estado civil, RG e CPF…}, doravante denominada "OUTORGANTE", 
nomeia e constitui seus bastantes procuradores, o(s) Sr(s). {…nome do(s) 
Representante(s) Legal(ais)…}, {…qualificação: nacionalidade, estado civil, RG e 
CPF…}, para, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de 
nomeação, praticar os seguintes atos na República Federativa do Brasil, em Juízo e 
fora dele: 

a) representar a OUTORGANTE perante quaisquer entidades, órgãos ou 
departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer 
agências governamentais, incluindo os órgãos e entidades e integrantes da 
Administração [“do município” ou] dos municípios do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
{…denominação…}, para estabelecer e manter entendimentos com referidas 
entidades públicas, agências, órgãos ou departamentos, para receber citação 
e notificação de qualquer natureza, para requerer e/ou promover consultas, 
para requerer certificados e outros documentos e para praticar os atos 
necessários durante a realização do certame licitatório descrito no Edital de 
Concorrência nº {…número/ano…}, inclusive para interpor recursos e renunciar 
ao direito de interpor recursos; e, em especial: 

(i) Assumir compromissos e/ou obrigações em nome da OUTORGANTE e de 
qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em 
nome da OUTORGANTE; 

(ii) Representar a OUTORGANTE na defesa de seus interesses em Juízo, em 
qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive 
mediante a contratação de advogados, com poderes especiais para 
confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitação; e 

(iii) A seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de 
poderes, qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar 
ou que julgarem apropriadas. 

 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

{…PROPONENTE…} 

Utilizar papel timbrado do outorgante. 
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ANEXO X DO EDITAL –  
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DA EQUIPE 

{…Razão Social…}, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
{…CNPJ…}, com sede à {…endereço completo – bairro – CEP…}, neste ato 
representada por seu(sua) representante legal (nome), inscrito(a) no CPF sob o nº 
{…número…} e no RG nº {…número…}, nos autos do processo de Licitação nº 
{…número…}, em cumprimento ao instrumento convocatório, declara que os 
profissionais integrantes da equipe técnica que responderão pela liderança dos 
trabalhos, conforme PLANO DE TRABALHO a ser apresentado, nos termos do ANEXO I ao 
CONTRATO (se vencedora a signatária), permanecerão responsáveis em todas as 
fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, só 
sendo substituídos em casos de força maior e mediante prévia concordância do 
PODER CONCEDENTE, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser 
incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, 
bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais (apresentar pelo 
menos {…número…} ({…número por extenso…}) profissionais, conforme 
estabelecido no CADERNO DE ENCARGOS ANEXO I do Edital). 

a) {…nome…}, {…profissão…}, {… registro no conselho de classe…}, {…assinatura…}; 

b) {…nome…}, {…profissão…}, {… registro no conselho de classe…}, {…assinatura…}; 

c) {…nome…}, {…profissão…}, {… registro no conselho de classe…}, {…assinatura…}; 

d) {…nome…}, {…profissão…}, {… registro no conselho de classe…}, {…assinatura…}. 

A signatária está ciente de que a presente declaração não implica em 
pontuação de qualquer natureza em termos de classificação no certame, 
implicando tão somente no compromisso de manutenção da qualidade 
técnica dos serviços que pretende prestar. E por ser verdade, assina a presente 
declaração sob as penas da lei. 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

assinatura 
{…Razão Social…} 

Utilizar papel timbrado da Signatária. 
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ANEXO XI DO EDITAL –  
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º,  

INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 

 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ref.: Edital de Concorrência nº {…número/ano…}. 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º,  
INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao EDITAL em referência, a {…PROPONENTE…}, por seus 
representantes infra-assinados, declara, sob as penas da legislação aplicável, por 
si, por seus sucessores e cessionários, que se encontra em situação regular perante 
o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, 
do artigo 7º, da Constituição Federal. 

 

 

{…PROPONENTE…} 

[representante legal] 

 

Utilizar papel timbrado da Signatária. 
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ANEXO XII DO EDITAL – MODELO DE DECLARAÇÃO  
DE NÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA 

 

 

 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ref.: Edital de Concorrência nº {…número/ano…}. 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA 

 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao EDITAL em referência, a {…PROPONENTE…}, por seu(s) 
representante(s) infra-assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, 
que seus dirigentes, diretores ou administradores não se encontram em exercício de 
cargo, emprego ou função pública, na Administração [“do município” ou] dos 
Municípios integrantes do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL {…denominação…} e/ou na 
Agência Reguladora {…Indicar a Agência…}, que impeçam a participação nesta 
licitação e no futuro Contrato de Concessão, caso se sagre vencedora do certame. 

 

 

{…PROPONENTE…} 

[representante legal] 

 

 

Utilizar papel timbrado da Signatária. 
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ANEXO XIII DO EDITAL – MODELO DE  
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO  

PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 
 

 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

 

À 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: Edital de Concorrência nº {…número/ano…} 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO  
PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO 

 

 

Prezados Senhores, 

Em atendimento ao EDITAL em referência, a {…PROPONENTE…}, por seu(s) 
representante(s) infra-assinado(s), declara, sob as penas da legislação aplicável, 
que não está impedida de participar de licitações públicas nem de contratar com 
a Administração Pública. 

 

 

{…PROPONENTE…} 

[representante legal] 

 

Utilizar papel timbrado da Signatária. 
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ANEXO XIV DO EDITAL – MODELO DE DECLARAÇÃO  
DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ref.: Edital de Concorrência nº {…número/ano…}. 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

A PROPONENTE, {…proponente…}, por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta sua 
Proposta e os Documentos de Habilitação no certame licitatório em referência, nos 
termos do EDITAL, declarando, sob as penas da Lei, em especial o artigo 299 do 
Código Penal Brasileiro: 

 que a Proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada 
de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da Proposta não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação por qualquer meio 
ou por qualquer pessoa; 

 que a intenção de apresentar a Proposta elaborada para participar da presente 
licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

 que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

Utilizar papel timbrado do da Signatária. 
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 que o conteúdo da Proposta apresentada para participar da licitação, em 
referência, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação 
antes da adjudicação do objeto da mencionada licitação; 

 que o conteúdo da Proposta apresentada para participar da licitação não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 
de qualquer integrante da licitação, antes da abertura oficial das propostas; e 
que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

{…PROPONENTE…} 

[Representante Legal] 
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ANEXO XV DO EDITAL –  
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE  

COMBATE À CORRUPÇÃO E AO  
CONLUIO ENTRE LICITANTES  

E DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
 

 

 {…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

À 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Ref.: Edital de Concorrência nº {…número/ano…} 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO  
CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

 

Prezados Senhores, 

{…Indicar a Razão Social…}, inscrita no CNPJ nº {...CNPJ...}, por meio do seu(s) 
representante(s) devidamente constituído(s), {…nome…}, {…qualificação: 
nacionalidade, estado civil, RG e CPF…}, doravante denominado LICITANTE, para 
atendimento a licitação em referência. 

 Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos 
a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam 
mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais 
princípios; 

 Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas; 

Utilizar papel timbrado da Signatária. 
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 Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam 
erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;  

 Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas 
depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis 
para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e 
organizações civis. 

Sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro e artigo 90 
da Lei nº 8.666/1993, compromete-se a: 

 Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as 
pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão 
vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam 
cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de CONCESSIONÁRIA em 
relação ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL {…denominação…};  

 Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que 
atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça 
suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou 
extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário [do “Município” ou] 
dos Municípios que compõem o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL {…denominação…}, 
a Agência Reguladora do Contrato de Concessão ou seus contratados, nem 
mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios; 

 Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja 
em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer 
outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com 
funcionários [do “Município” ou] dos Municípios que compõem o CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL {…denominação…}, da Agência Reguladora ou seus contratados; 

 Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício 
estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, 
dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela 
Administração Pública; 

 Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

 Apoiar e colaborar com o [“Município” ou] CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
{...denominação...} e com a Agência Reguladora em qualquer apuração de 
suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos 
nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente; 
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E, ainda, declara que: 

 Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as 
regulamentações pertinentes a valores socioambientais, bem como não 
contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que 
constem de tais listas; 

 Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-lo. 

 

 

 

Representante legal do LICITANTE  
Identificação Completa 
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ANEXO XVI DO EDITAL –  
MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

 

 

CARTA FIANÇA Nº {...número...} 

BANCO {…Indicar a Instituição Bancária…} 

 

Ao 

Consórcio Intermunicipal {…DENOMINAÇÃO…}. 

 

Ref.: FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL NA CONCORRÊNCIA n° 
{...número/ano...}. 

 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o Banco {…Indicar a 
Instituição Bancária…}, com domicílio nesta Capital, na {…endereço completo – 
bairro – CEP…}, inscrito no CNPJ nº {…CNPJ…}, por seus representantes legais, infra-
assinados, declara-se fiador e principal pagador do consórcio {…denominação do 
consórcio…} com domicílio na {…endereço completo – bairro – CEP…}, na cidade 
de {…nome do Município…}, inscrito no CNPJ nº {…CNPJ…}, doravante o 
CONSÓRCIO, até o limite de R$ {…valor…} ({…número por extenso…}), para efeito de 
garantir o cumprimento das obrigações do Contrato de Concessão nº 
{…número/ano…} [ou a Proposta apresentada pela EMPRESA na Concorrência nº 
{…número/ano…}], decorrente do processo licitatório Concorrência Pública nº 
{…número/ano…}, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA 
DOMICILIAR, TRANSPORTE, TRANSBORDO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES (RDO), BEM COMO DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE 
ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO) E DA LIMPEZA URBANA 
(RPU) E SEU APROVEITAMENTO ENERGÉTICO, IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS (CTR), ALÉM DE REMEDIAÇÃO DE PASSIVO AMBIENTAL 
mediante CONCESSÃO DESTES PELO CONCEDENTE À CONCESSIONÁRIA 
{…DENOMINAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA…}. 

A fiança, ora concedida, assegura a garantia necessária à execução do contrato 
correspondente (a honrar a PROPOSTA apresentada pelo Consórcio), por parte da 

Utilizar papel timbrado do Concedente. 
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empresa afiançada, inclusive no prazo em que for convocada pelo CONCEDENTE 
para a sua assinatura, e o valor da fiança presentemente concedida poderá ser 
recebido pelo CONCEDENTE, a qualquer tempo, independentemente de autorização 
da afiançada, de ordem judicial ou extrajudicial, ou ainda, de qualquer prévia 
justificação, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da solicitação feita, por 
escrito, pelo administrativo do CONCEDENTE. 

Este Banco renuncia, expressamente, aos benefícios estatuídos no artigo 827 do 
Código Civil Brasileiro, e declara sob as penas da Lei que: 

 Está legal e estatutariamente autorizado a assinar a presente Carta de Fiança. 

 Esta fiança acha-se devidamente contabilizada, satisfazendo todas as 
exigências da legislação bancária, regulamentações e determinações do 
Banco Central, aplicáveis à espécie. 

 O Fiador e principal pagador não está ligado a nenhum grupo da empresa 
afiançada. 

 O valor da presente fiança se contém dentro dos limites permitidos por aquele 
órgão federal. A presente Fiança Bancária vigorará pelo prazo de {…número…} 
({…número por extenso…}) dias corridos, contados da data de assinatura do 
contrato (ou da data da apresentação da PROPOSTA na CONCORRÊNCIA n° 
{…número/ano…}), prorrogável automaticamente por iguais períodos, até a 
consecução das obrigações contratuais e desde que liberada mediante 
comunicação por escrito, dessa empresa. 

 

Constituirá, também, prova suficiente para desobrigar o fiador do compromisso 
assumido, a devolução da via original desta Carta de Fiança. 

 

{…Cidade…}, {…dia…} de {…mês…} de {…ano…}. 

 

BANCO {…Indicar a Instituição Bancária…} 

 

Representante Legal  
Nome, Cargo e nº da Identidade/CPF 

 

 



 
188 

ANEXO XVII DO EDITAL –  
DOCUMENTOS INTERNOS DO CONSÓRCIO 

 

 

RELAÇÃO MÍNIMA DE DOCUMENTOS A SEREM DISPONIBILIZADOS  
AOS LICITANTES E JUNTADOS PELO CONSÓRCIO  

SOB A FORMA DE ANEXO 

 

01) Protocolo de Intenções inicial; 

 

02) Leis autorizadoras e ratificadoras do referido Protocolo; 

 

03) Estatuto Social do Consórcio, bem como eventuais aditamentos e respectivas 
leis autorizadoras e ratificadoras; 

 

04) Ata da Assembleia Geral que aprovou a presente licitação; 

 

05) Demais documentos que digam respeito diretamente à presente licitação, 
como Atas de Reunião de Diretoria e outros. 
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1 INTRODUÇÃO  

A abordagem técnica no âmbito de 
uma concessão deve estar 
comprometida com a legalidade dos 
instrumentos balizadores, isto significa 
que a primeira atividade a ser instituída 
é a verificação da existência e 
adequação, no caso do consórcio, do 
plano intermunicipal de resíduos sólidos.  

O conteúdo do plano intermunicipal 
poderá ser complementar aos presentes 
nos planos municipais de gestão 
integrada de resíduos sólidos PMGIRS), 
desde que estes cumpram 
integralmente os requisitos mínimos 
previstos no artigo 19 da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 
nº 12.305/2010. Caso haja lacunas legais 
nos planos municipais, o plano 
intermunicipal deverá atender aos 
requisitos legais integralmente.  

Este conteúdo deverá ser elaborado 
com base em um diagnóstico 
pormenorizado da situação local 
identificando, entre outras informações, 
a geração, acréscimo de demanda no 
âmbito do período da concessão, 
características dos resíduos a partir de 
uma análise que garanta a 
representatividade da amostragem e as 
peculiaridades do mercado consumidor 
de recursos secundários, como também 
levantar a capacidade de investimento 
e suporte dos custos de operação.  

O plano ainda precisará atender as 
exigências presentes nos planos 
estadual e federal no que diz respeito às 

políticas adotadas, premissas, 
indicadores e metas firmadas.  

Dessa forma a existência do Plano 
Intermunicipal de Resíduos Sólidos (PIRS) 
transpassa aspectos de habilitação dos 
municípios para acesso aos recursos 
federais. Os planos são instrumentos que 
abordam em detalhes, de forma 
estruturada e organizada, todas as 
obrigações municipais, evitando ações 
pulverizadas e descoordenadas, como 
ocorre quando não há planejamento.  

O PIRS deverá focar no conjunto de 
ações do governo, devendo considerar 
as dimensões política, econômica, 
ambiental, cultural e social existentes 
nos municípios do consórcio.  

No que diz respeito a implementação 
tecnológica, o site do Programa de 
Parcerias de Investimentos aponta que 
os estudos devem ser direcionados para 
fins de garantir a valorização máxima 
dos resíduos, conforme preconiza a Lei 
n° 12.305/2010. 

O que se espera é que seja 
estruturado um serviço além da 
disposição dos rejeitos em aterros 
sanitários. Visa-se estruturar serviços 
reciclando o máximo de resíduos 
sólidos passíveis de serem desviados 
do aterro sanitário, a partir de rota 
tecnológica inovadora, aumentando 
assim a vida útil dos aterros, por um 
lado, e por outro cumprindo o que 
determina a PNRS. (PPI, [2022]) 

Contudo, não basta “querer” a 
valorização máxima, e sim resguardar 
uma relação adequada entre a 
disponibilidade de matéria-prima × 
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viabilidade econômico-financeira × 
mercado consumidor de subprodutos. 
Estes três aspectos servirão de base para 
a composição da rota tecnológica.  

Neste sentido, há de se tecer 
considerações quanto às limitações e os 
desafios tecnológicos, da mesma forma 
em que se avalia o cumprimento das 

metas previstas nos planos, repercussões 
logísticas e o efetivo atendimento das 
demandas socioambientais dos 
projetos.  

Dessa forma, considerando o manejo de 
resíduos sólidos compreendidos como 
serviços divisíveis, analisaremos alguns 
aspectos logísticos de maior relevância, 

Figura 1 – Rota Tecnológica 

 
Fonte: SNIS (2021, p. 23) 
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bem como, aspectos da valorização e 
disposição final.  

Segundo SNIS (2021, p. 23): 

O manejo dos resíduos sólidos 
urbanos (RSU) envolve distintos 
processos, tecnologias e fluxos. A 
chamada rota tecnológica começa 
no ponto de geração. Os resíduos 
são coletados pelos prestadores de 
serviços de forma indiferenciada 
(sem seleção) e diferenciada 
(resíduos separados, como os 
recicláveis). Os resíduos devem ser 
destinados à seleção e/ou a 
tratamento. A rota tecnológica se 
encerra com a disposição final dos 
rejeitos (material sem viabilidade de 
reaproveitamento) em espaços 
ambientalmente adequados 
(aterros sanitários). 

Neste sentido, no âmbito das rotas 
tecnológicas a serem analisadas, foram 
eleitas àquelas consolidadas e 
consagradas, bem como referenciadas 
para o processamento de resíduos 
sólidos urbanos, tanto no mercado 
nacional quanto internacional, isto 
significa: 

 Triagem manual de recicláveis a 
partir de resíduos coletados 
seletivamente; 

 Triagem mecanizada de recicláveis, 
tanto a partir de resíduos coletados 
seletivamente quanto da coleta 
tradicional (indiferenciada); 

 Triagem mecanizada de combustível 
derivado de resíduos; 

 Tratamento biológico por meio da 
compostagem/BIOSSECAGEM e 
biodigestão; 

 Tratamento térmico na forma de 
incineração. 

Vale reforçar que há necessidade em 
compreender que as tecnologias de 
valorização e tratamento são suscetíveis 
à volatilidade de mercado. Desta forma, 
em projetos onde a vida útil da 
instalação for longa, 20-30 anos, será 
necessário prever sua adaptação em 
relação às mudanças nas quantidades 
e características dos insumos (resíduos 
sólidos urbanos), bem como àquelas 
relacionadas ao reinvestimento e a 
capacidade do mercado em consumir 
os produtos gerados e aos preços de 
venda praticados.  

Assim, o estabelecimento de um 
conceito para a destinação adequada 
dos resíduos, perpassa discussões 
tecnológicas, devendo ser embasada 
por aspectos multicriteriais, entre eles a 
caracterização dos resíduos e 
mercadológicas, corroborando assim 
para o sucesso do projeto. 

No Anexo I, denominado “Equalização 
Tecnológica”, serão encontradas 
informações que retratam o 
desempenho das tecnologias eleitas 
neste roteiro, a partir da avaliação dos 
seguintes critérios: 

 Descrição técnica resumida; 

 Balanço de massa tecnológico, 
segundo as expectativas de 
performance tecnológica; 

 Demanda de área; 

 Tendências mercadológicas para 
consumo dos subprodutos e suas 
respectivas receitas acessórias; 

 Riscos e desafios tecnológicos 
segundo experiências nacionais e 
internacionais;  

 Avaliação da potencialidade de 
aplicação tecnológica no âmbito da 
regionalização; 



 
196 

 Proposta de performance 
tecnológica a ser incorporada nos 
indicadores de desempenho.  

No Anexo II, denominado 
“Externalidade Tecnológica – 
Tratamento Mecânico-Biológico” serão 
encontrados resumos das repercussões 
das tecnologias TMB e fluxos de 
processo. 

No Anexo III, denominado “Fluxograma 
Operacional” serão encontrados 
possíveis encaminhamentos tecnológicos 
a partir da coleta de resíduos 
indiferenciada (= tradicional ou mista).  

Concepções robustas do ponto de vista 
técnico, econômico-financeiro e social, 
que possibilitem cobrir as despesas 
operacionais das plantas de tratamento 
e uma estrutura institucional adequada, 
são pré-requisitos para a gestão 
sustentável de qualquer sistema 
integrado de gerenciamento de 
resíduos sólidos. 

2 POTENCIALIDADES 

TECNOLÓGICAS 
Para levantamento das potencialidades 
tecnológicas no âmbito de consórcios, 
deverão ser avaliados aspectos e custos 
logísticos, capacidade nominal das 
plantas, disponibilidade de áreas e, 
sobretudo, a capacidade de absorção 
de subprodutos pelo mercado 
consumidor.  

Levantamento realizado no site da 
Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), em 2022, aponta para a 
existência de 41 consórcios distribuídos 
nas cinco regiões geográficas do país. 
Também desconstrói o mito de larga 

escala, pois dos consórcios finalitários 
firmados com atuação em resíduos 
sólidos, a maioria (59%), é formada por 
populações que variam entre 50.000-
250.000 hab. e 22 % entre 250.000 – 
500.000 hab. Ou seja, cerca de 80 % dos 
consórcios têm população inferior a 
500.000 hab.  

Esta conclusão evidencia a importância 
de serem construídas soluções 
inteligentes e combinadas que 
encontrem um arranjo otimizado entre 
os objetivos de valorização e 
pretendidos desvio de massa dos 
aterros, garantindo uma tarifa 
compatível com a realidade local e a 
sustentabilidade econômico-financeira 
do sistema. 

 

Figura 2 – Faixa de habitantes do consórcio 

 
Fonte: Elaborada por Pereira (2022)  

com os dados de CNM ([2022]).  
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3 DESCRITIVO LOGÍSTICO 

3.1 COLETA 
Entre as principais informações sobre 
coleta apontadas pelo SNIS-RS 2020, tem-
se a elevada cobertura do serviço regular 
de coleta domiciliar de resíduos sólidos, 
de 98,7% da população urbana e 90,5% 
da população total (SNIS, 2021, p. 24). 

A coleta de resíduos é um dos serviços 
mais comuns prestados a nível 
municipal. Vários modelos de serviços 
de coleta são utilizados em todo o 
mundo. A forma mais comum de coleta 
de resíduos é a coleta porta a porta. 
Neste modelo, caminhões ou pequenos 
veículos são usados para recolher o 
resíduo nas residências com uma 
frequência pré-determinada. Em certas 
localidades, pode-se descartar o 
resíduo em um contêiner central ou em 
um ponto de coleta para posterior 
coleta pelo município e transporte para 
locais de destinação adequada. 
Havendo a necessidade de percorrer 
distância superior a 24 km 
(Tchobanoglous; Theisen; Vigil, 1993), e 
considerando que o percurso tem 
implicações econômicas e ambientais, 
sugere-se o implemento de estações de 
transferência ou transbordo, que 
deverão adotar medidas de proteção 
ambiental condizente com a 
característica dos resíduos.  

De acordo com Mansur e Monteiro 
([2001], p. 29):  

As estações de transferência, ou 
transbordo, são locais onde os 
caminhões coletores vazam sua 
carga dentro de veículos com 

carrocerias de maior capacidade 
que seguem até o destino final. Têm 
como objetivo reduzir o tempo gasto 
de transporte e consequentemente 
os custos com o deslocamento do 
caminhão coletor desde o ponto 
final do roteiro até o local de 
disposição final do lixo.  

A etapa de coleta e transporte dos 
resíduos corresponde por 40-60% do 
custo total da gestão de resíduos, 
desempenhando um papel central, mas 
muitas vezes subestimado, durante o 
gerenciamento. Portanto, qualquer 
melhoria em sua organização e 
implementação resultam em economias 
consideráveis.  

Segundo relatado por levantamento do 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro (TCE-RJ) a coleta regular (ou 
indiferenciada) dos RSU, representa o 
“principal componente (mais de 50% 
dos custos operacionais) dos sistemas de 
limpeza urbana dos municípios” 
(Pinheiro; Ferreira, 2017, p. 26).  

A coleta de RSU no Brasil pode ser 
dividida em indiferenciada, na qual 
a fonte geradora disponibiliza os 
resíduos para coleta sem 
segregação prévia, e coleta 
seletiva, quando há separação na 
fonte. Essa última, por sua vez, pode 
acontecer com a separação entre 
resíduos secos e úmidos ou, de 
forma mais complexa, separando-
se os secos, os orgânicos e os 
rejeitos, tal qual preconizado pela 
lei, mas que ainda está longe de ser 
realidade na maior parte do país. 
(Planares, 2020, p. 18) 

De uma forma simplificada, a coleta 
identificada como indiferenciada pode 
ser dividida em dois tipos:  
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 Coleta porta a porta: o serviço 
municipal faz a coleta regular, em 
frequência determinada, dos 
resíduos domiciliares/comerciais 
embalados apropriadamente, e 
acondicionados em frente à 
residência/instalação comercial.  

 Coleta ponto a ponto: os resíduos 
devem ser acondicionados em 
pontos específicos determinados 
pela municipalidade, em contentores 
próprios para essa finalidade, de 
onde são recolhidos pelo serviço de 
coleta.  

Outra questão primordial no 
entendimento do problema é a 
heterogeneidade intrínseca aos 
serviços de limpeza urbana. […] O 
planejamento, dimensionamento e 
execução da coleta de RSU é 
função de diversos aspectos 
geográficos e socioeconômicos da 
cidade, como: população; área do 
município; topografia; taxa de 
urbanização; malha viária; 
condições de pavimentação etc. 
(Pinheiro; Ferreira, 2017, p. 92) 

Na coleta indiferenciada, todos os 
resíduos são coletados sem qualquer 
separação na origem (feita pelos 
cidadãos em suas casas). Já a coleta 
seletiva, na PNRS, é definida como a 
coleta de resíduos sólidos previamente 
segregados conforme sua constituição 
ou composição (Lei nº 12.305/2010, art. 
3º, inc. V).  

A coleta seletiva objetiva o 
recolhimento diferenciado de 
resíduos sólidos, previamente 
selecionados nas fontes geradoras, 
com o intuito de encaminhá-los para 
reciclagem, compostagem, 
reutilização, tratamento ou outras 
destinações alternativas. (Campos; 
Mello Filho; Carvalho, 2015, p. 33) 

Bagnati (2015, p. 447) relata que a 
primeira experiência no Brasil de coleta 
seletiva ocorreu em Florianópolis, no ano 
de 1986, através do PROJETO BEIJA-FLOR.  

Apesar de terem se passado 35 anos, a 
coleta seletiva não alcançou a 
universalização e muito menos a 
eficácia, com índices elevados de 
rejeitos na massa coletada 
seletivamente.  

Segundo o SNIS-RS 2020, foram 
coletados 1,9 milhão de toneladas e 
recuperados efetivamente 1,07 milhões 
de toneladas que representa cerca de 
60% do total coletado, ou seja 40% da 
massa teve como destino o aterramento 
(SNIS, 2021).  

Uma melhor qualidade da 
separação na fonte geradora 
otimiza a coleta seletiva, pois 
aumenta o volume de recicláveis e 
diminui a quantidade de rejeito. 
Otimiza, também, a triagem, pois 
reduzir o tempo gasto na atividade, 
resulta menos rejeito na mesa de 
separação ou na esteira, e ainda 
reduz os custos de transporte e 
destinação dos rejeitos da triagem. 
Uma adequada separação na fonte 
reflete a eficácia da sensibilização 
da população para a correta 
separação de resíduos e a 
observância dos dias de coleta 
seletiva. (Besen et al., 2017, p. 45). 

Um dos fatores desta defasagem é a 
diferença de custo do serviço. A coleta 
indiferenciada tem custo de operação 
significativamente inferior ao da coleta 
seletiva/diferenciada, o que pode 
representar um impedimento para o 
Município em prover a segregação na 
fonte dos resíduos secos ou orgânicos.  
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Dados do relatório SNIS-RS 2020 mostram 
essa realidade, onde dos 4.589 
municípios participantes, apurou-se que 
1.664 ou apenas 36,3% desse universo 
amostral dispõe de alguma forma de 
coleta seletiva (SNIS, 2021, p. 35). Porém, 
nesta abordagem prevalece a coleta 
seletiva de secos, não tendo sido 
apontada a incidência da coleta 
seletiva de orgânicos, que deve ser 
insignificante. Já no Observatório dos 
Lixões (CNM, [2021]), 45% dos municípios, 
respectivamente, 2.486, detêm sistemas 
de coleta seletiva, o que não 
necessariamente signifique sua 
universalização pois, na maioria das 
vezes, é implementada apenas em 
alguns bairros.  

Observando-se os índices de cobertura 
dos serviços de coleta indiferenciada 
dos municípios declarantes ao SNIS-RS 
2020, em relação à população total 
(urbana + rural) nas regiões brasileiras, 
verifica-se que o alcance da cobertura 
foi em média 98,7%, sendo que temos 
entre as regiões macrogeográficas 
desempenhos distintos variando entre 
96,2% na região Norte 96,2% e 99,4% na 
Sudeste (SNIS, 2021, p. 25). 

Contudo, apesar dos altos índices de 
coleta indiferenciada, pela ausência de 
pesagem, há que se enfatizar a 
fragilidade da estimativa.  

A indisponibilidade de balanças 
rodoviárias, a dispersão das cargas 
de recicláveis enviadas a diversos 
galpões de triagem, ou mesmo o 
varejo com que se trabalha 
normalmente, tornam imprecisos tais 
quantitativos, muitas vezes 
estimados a partir do que é 

comercializado em determinado 
período acrescido de determinado 
índice de rejeitos. (SNIS, 2020, p. 124)  

Um ponto importante a ser ressaltado é 
a elevada presença de rejeitos durante 
a coleta seletiva, comprometendo a 
qualidade dos recicláveis, reduzindo o 
preço de comercialização, bem como, 
aumentando as despesas municipais de 
aterramento. Isto se deve não apenas 
ao descompromisso dos municípes em 
prover uma segregação adequada em 
seus domicílios mas, também, a omissão 
dos agentes públicos relacionada ao 
implemento de políticas de 
sensibilização e educação ambiental. 

O tipo, o tamanho, a combinação de 
acondicionadores utilizados para a 
coleta, bem como sua periodicidade, 
estão diretamente relacionadas com a 
composição dos resíduos, bem como a 
qualidade e quantidade dos recicláveis 
coletados de forma seletiva (Bilitewski; 
Wagner; Reichenbach, 2018). 

A metodologia de coleta possui papel 
importante na definição da rota 
tecnológica para a valorização dos 
resíduos orgânicos, pois definirá a sua 
qualidade, quando do afastamento de 
contaminantes e impurezas, e ainda, 
determinará as intervenções mecânicas 
necessárias para a segregação e 
tratamento dos resíduos orgânicos.  

Neste contexto, cabe ao tomador de 
decisão primeiramente definir a forma 
como os resíduos orgânicos serão 
coletados para depois projetar o 
tratamento mais eficiente.  
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Quadro 1 – Comparativo de vantagens  
entre as metodologias de coleta  

Vantagens da  
coleta indiferenciada 

Vantagens da  
coleta diferenciada/seletiva 

Menor custo de operação da coleta,  
contudo maior rejeição aos subprodutos  

e menor valor agregado devido  
as impurezas e contaminantes.  

Maior esforço mecânico de segregação. 

Maior custo de operação da coleta, 
produto com menor teor de 

contaminantes e impurezas, maior valor 
de mercado para os subprodutos 
gerados e maior aceitação pelo 

mercado consumidor. Menor esforço 
mecânico de segregação. 

Menor esforço para a população  
(menores dispêndios com  

conscientização e sensibilização). 

Ações de educação ambiental e 
sensibilização repercutem em todas as 

atividades de gestão de resíduos. 

Os esforços financeiros são necessários 
tanto quanto pessoas qualificadas para 
implementação de programas formais 
e informais de educação ambiental. 

Fonte: Elaborado por Pereira (2022).  

 

A coleta de orgânicos de forma 
segregada nos municípios ainda 
enfrenta muitos desafios no Brasil.  

Quanto às dificuldades técnicas, ainda 
há o fato de o clima brasileiro ser 
predominantemente tropical onde as 
altas temperaturas e a alta umidade 
relativa do ar aumentam a velocidade 
de degradação dos resíduos orgânicos e 
impossibilitam uma frequência de coleta 
semanal ou quinzenal como ocorre nos 
países de clima mais frio.  

O Quadro 1 resume as vantagens e 
desvantagens de cada tipo de 
modalidade de coleta no contexto da 
valorização dos resíduos secos e 
orgânicos (indiferenciada e diferenciada/ 
seletiva). 

3.2 ACONDICIONAMENTO 
É uma das etapas fundamentais no 
processo de gerenciamento de resíduos 
que antecede a coleta. O 
acondicionamento tem por objetivo 
preparar um objeto para estocagem, 
armazenagem ou transporte. O 
acondicionamento significa a 
colocação do resíduo em um recipiente 
que seja adequado ao material 
descartado até que a coleta seja feita. 
Depois que é coletado, o recipiente que 
contém o resíduo pode ser estocado ou 
descartado em segurança. 

Esta etapa deve observar o tipo de 
resíduo, volume e quantidade, 
propiciando as condições ideais de 
saúde, segurança ocupacional e 
preservação ambiental para quem irá 
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manipular, transportar ou ainda tratar o 
resíduo. 

No Brasil, há diversas formas de 
acondicionar resíduos, como em sacolas 
plásticas, contêineres, contentor de 
plástico, tambores, bombonas, 
caçambas etc.  

Gerir adequadamente a etapa de 
acondicionamento preserva as 
características dos resíduos, inibe a 
presença de animais e vetores, e 
protege contra as intempéries, preserva 
a saúde pública e protege o meio 
ambiente. Além disso, a qualidade da 
operação de coleta e descarte deste 
resíduo depende também da etapa de 
acondicionamento.  

O acondicionamento inadequado 
pode inviabilizar a reciclagem ou a 
reutilização do material descartado. 

4 DESCRITIVO DA 

DISPOSIÇÃO FINAL 

ADEQUADA 

Os setores público e privado têm o 
compromisso, a partir de um diálogo 
transparente e racional, de desenhar 
uma melhor solução para garantir um 
aterramento adequado, como ainda, 
prever práticas que cumpram as 
premissas de valorização de resíduos 
previstas no ordenamento jurídico do 
Brasil.  

Independentemente da apropriação 
de técnicas de valorização de resíduos, 
o aterro sanitário sempre estará presente 
em conceitos de gestão de resíduos, 

sendo o último recurso técnico para a 
disposição final de frações 
denominadas rejeitos, de acordo com a 
PNRS em seu artigo 3º, inciso VIII:  

VIII – disposição final 
ambientalmente adequada: 
distribuição ordenada de rejeitos em 
aterros, observando normas 
operacionais específicas de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a minimizar 
os impactos ambientais adversos; 

Iniciar um processo de transformação 
da destinação e valorização dos 
resíduos, sob a ótica da economia 
circular, da preservação dos recursos 
naturais e da proteção do clima, reduz 
a intensidade da participação dos 
aterros na gestão dos resíduos, 
mitigando os impactos ambientais 
futuros, estes identificados, sobretudo, 
após o seu encerramento.  

Em razão da inafastabilidade de 
implementar um aterro sanitário ao final 
de rota tecnológica, seja aquela que 
privilegia a reciclagem de materiais seja 
a que trata termicamente as frações, 
medidas preventivas e corretivas 
deverão ser empreendidas, tanto na 
fase de operação de aterro quanto 
após o seu encerramento, que 
demandarão monitoramento e possíveis 
intervenções de remediação.  

Apesar dos aterros sanitários serem 
empreendimentos que utilizam técnicas 
de engenharia para dispor resíduos de 
forma correta, o seu uso ainda é uma 
atividade com alto potencial poluidor 
devido à geração do chorume e do 
biogás que podem contaminar o solo, 
corpos d’água (subterrâneos e 
superficiais) e o ar.  
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O risco de contaminação traz aos 
empreendimentos de aterro sanitário 
uma certa insegurança técnica, a 
ampliação de tempo de 
monitoramentos ambientais e, 
consequentemente, custos elevados e 
não previstos. 

Estes possíveis impactos ambientais 
fazem com que não seja possível 
apenas interromper as atividades do 
aterro sanitário, quando do fim de sua 
vida útil. É necessário implementar de 
imediato um projeto de encerramento e 
remediação, que apesar de onerosos, 
são necessários para preservar a saúde 
e a segurança humana e proteger o 
meio ambiente. Esta fase representa 
cerca de 31% do custo total do aterro 
sanitário, segundo a Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas (FIPE) 
(Sandroni; Copia, 2017, p. 35).  

A prática da remediação é uma tarefa 
bastante complexa e que demanda 
tempo. Precisa contar com o 
envolvimento de profissionais 
qualificados e experientes para 
elaboração de diagnósticos precisos. É 
necessário definir as alternativas mais 
adequadas ao risco que a 
contaminação representa e que 
atendam à legislação ambiental.  

Já no plano de pós-encerramento, 
precisarão ser implementadas medidas 
de monitoramento e controle do 
impacto ambiental através de 
intervenções que promovem a 
remediação da área, em etapas, a 

depender do grau de contaminação, e 
por longos prazos, que podem superar 
os trinta anos.  

Assim, ao planejar o uso final da área, 
na etapa de pós-encerramento do 
aterro, os fatores críticos que devem 
ser considerados são: acomodação 
do terreno, características da 
fundação, controle de lixiviados e 
gases, vegetação e classificação 
final. Dependendo do uso final, será 
necessário um acesso eficiente ao 
local.  

Deve-se considerar uma 
manutenção e monitoramento por, 
no mínimo, 30 anos, com captura e 
eventual aproveitamento do biogás. 
(Planares, 2020, p. 178) 

O uso futuro da área só poderá ser 
definido no momento em que houver 
segurança comprovada no local.  

As fases de encerramento e pós-
encerramento carecem de 
desenvolvimento de capacidades 
voltadas para um planejamento rigoroso 
e uma precificação conservadora, 
demandando uma provisão para 
mitigação dos impactos ambientais 
futuros.  

Portanto, concluir uma ação de pós-
encerramento não significa esgotar o 
impacto ambiental, mas sim enquadrá-lo 
em uma margem de segurança que 
proteja o meio ambiente e a saúde das 
gerações atuais e futuras. Isso porque as 
repercussões ambientais de um aterro 
sanitário se perpetuam ao longo de 
décadas e, talvez, séculos. 
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5 DESCRITIVO TECNOLÓGICO 

5.1 ASPECTOS GERAIS  
Para análise do potencial de 
aplicabilidade de uma tecnologia, 
diversos fatores se fazem presentes, tais 
como disponibilidade e adequabilidade 
de área, aspectos relacionados ao 
mercado consumidor dos subprodutos: 
distância, capacidade de absorção, 
requisitos de qualidade, sazonalidade 
de consumo, duração do contrato, 
preço de venda, e possíveis rejeições.  

Podem ser listados, como condições de 
contorno, os seguintes aspectos a serem 
levantados para a definição da 
tecnologia a ser implementada: 

 A área a ser instalado o projeto de 
reciclagem biológica ou de 
tratamento aeróbio tem população 
em seu entorno e qual a distância? 
Isto porque, de forma geral, a 
aplicação das tecnologias aeróbias 
deverá considerar um raio > 300 m, 
para as tecnologias encapsuladas, e 
> 500 m, para as tecnologias abertas. 
Esta distância poderá variar em 
função da pluma de dispersão. 

  Qual a dimensão da área 
escolhida? A dimensão comporta 
tecnologias aeróbias, considerando 
X m2 para Y toneladas/dia de resíduos 
a tratar? 

 A valorização dos orgânicos tem por 
finalidade gerar quais subprodutos e 
em qual quantidade? 

 Há mercado para escoamento dos 
subprodutos na região, tais como 

composto ou biomassa em raio 
inferior a 50 km? 

 Os grandes consumidores dos 
subprodutos têm interesse em firmar 
contratos de fornecimento de longo 
prazo, 5 anos para composto e 7 a 10 
anos para biomassa? Quais os preços 
estimados de venda? 

 Foram realizados ensaios de 
caracterização de resíduos, para 
verificar a incidência gravimétrica, e 
granulométrica em sua 
composição? Este levantamento é 
importante para definir a linha de 
corte da planta de tratamento 
mecânico, 60, 80 ou 100 mm, por 
exemplo. 

 Havendo interesse em produzir 
biomassa, foram realizados ensaios 
laboratoriais para verificação da 
umidade inicial, poder calorífico 
inferior, quantidade de cloro, enxofre 
e presença de metais pesados? 

 Quando da produção de composto 
a partir dos resíduos orgânicos 
coletados na modalidade 
indiferenciada ou mista, é possível 
atingir os padrões de qualidades 
exigidos para a comercialização do 
produto? Mesmo que o produto seja 
registrado no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), há rejeição 
junto aos agricultores? Quais são as 
formas de culturas agrícolas presentes 
na região? 

 Há lixões na região? Qual são as 
dimensões? Caso positivo, fez-se 
consulta às municipalidades sobre a 
possibilidade de implementar a 
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camada de oxidação de metano? 
Há aterros privados que tenham 
interesse neste processo? 

 No caso das tecnologias anaeróbias, 
há pessoal qualificado para sua 
operação? Qual o período de 
comissionamento? Quais são as 
medidas emergenciais? Qual o 
programa de manutenção preventiva 
e corretiva? Quais equipamentos/ 
peças estarão em duplicidade no 
estoque? Havendo geração de 
emissões líquidas, quais são as 
medidas de gestão e respectivos 
custos? Existem sinergias locacionais 
com estações de tratamento já 
existentes ou planejadas? 
Dependendo da tecnologia a ser 
empregada, qual a origem e a 
quantidade de inóculo para iniciar o 
processo anaeróbio? 

 Quando da implementação de 
biodigestores, foi avaliado o 
potencial de formação de biogás, 
umidade, sólidos voláteis e a 
concentração de metano? Estas 
análises deverão ocorrer em 
laboratório qualificado.  

 Ainda, quando da implementação 
de biodigestores, foi decidido qual 

metodologia de purificação será 
aplicada segundo a utilização do 
biogás.  

 O projeto de biodigestão, ao seu 
término, prevê a compostagem da 
fração do sólido restante??  

 Quando de emissões líquidas, foi 
verificada a existência de estação 
de tratamento de esgoto, distância, 
permissibilidade de recebimento e os 
respectivos custos de destinação? 

A partir da caracterização dos resíduos, 
inicia-se a fase de desenvolvimento do 
conceito tecnológico, devendo ser 
verificada a performance de cada 
tecnologia segundo a tipologia de 
resíduo. Deverá ser desenvolvido, 
inclusive com análise de massa de 
rejeitos para aterramento, balanço de 
massa para representar o fluxo 
operacional da tecnologia. 

Na ausência de consumo, estes resíduos 
valorizados deverão ser encaminhados 
como rejeitos para os aterros, não 
apenas afetando o balanço 
econômico, mas também, o próprio 
propósito do projeto, qual seja, a 
valorização das frações orgânicas. 
Algumas condições de contorno são 
apontadas segundo a tecnologia a ser 
empregada. 
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Quadro 2 – Condições de contorno para escolha tecnológica 

Tecnologia Condições de contorno 

Triagem 
manual ou 
mecanizada: 
seleção de 
recicláveis 

▪ Verificar potencial de mercado consumidor de recicláveis em um raio 
de 300 km: tipos, preços e padrão de qualidade. 

▪ Verificar quantidade de catadores em associações / cooperativas. 

▪ Verificar estimativa do setor informal de catação. 

▪ Incluir na equação econômica os custos de transporte do material 
reciclável ou se certificar de que os valores de preço de venda sejam 
“porta de fábrica”. 

▪ Avaliar o potencial teórico máximo existente no RSU e a capacidade 
de segregação da triagem mecanizada, sendo que quanto maior o % 
do objetivo de segregação, maiores serão os custos de Capex e Opex 
da triagem mecanizada. 

Tratamento 
biológico 
aerado: 
geração de 
composto 

▪ Impacto ambiental: distância de núcleo habitacional. 

▪ Área agrícola em raio até 50 km: dimensão e culturas agrícolas. 

▪ Valor de comercialização de fertilizantes orgânicos. 

▪ Avaliar a rejeição do consumidor por composto de origem mista. 

▪ Em países tropicais como o Brasil, deve-se avaliar o custo benefício de 
cobertura das leiras de compostagem face ao alto potencial de 
incidência pluviométrica: usualmente entre 1.250 a 2.000 mm/m2 por 
ano. 

▪ Avaliar, na modelagem econômica, o limite entre se investir em um 
degrau tecnológico maior com insuflação de ar, cobertura e 
revolvimento versus produtividade ao longo do tempo.  

Tratamento 
biológico 
anaeróbio e 
aeróbio: 
geração de 
biogás e 
composto 

▪ Impacto ambiental: distância de núcleo habitacional. 

▪ Área agrícola em raio até 50 km: dimensão e culturas agrícolas. 

▪ Valor de comercialização de fertilizantes orgânicos. 

▪ Preço de destinação de emissões líquidas. 

▪ Preço de aquisição de energia elétrica / biometano de fonte 
renovável. 

▪ Avaliar dentro da equação econômica a possibilidade de se criar 
valor através do autoconsumo de biometano ou energia elétrica. 
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Tecnologia Condições de contorno 

Tratamento 
mecânico: 
geração de 
CDR frações 
grossas 

▪ Identificar capacidade de consumo de cimenteira localizada em raio 
de até 150 km. 

▪ Verificar padrões de qualidade impostos pelo consumidor. 

▪ Verificar a possibilidade de contrato de consumo em período superior 
a cinco anos. 

▪ Preço de aquisição de CDR frações grossas. 

▪ Avaliar a possibilidade de descartar materiais que tenham alto 
conteúdo de umidade para se atender às expectativas de qualidade 
dos consumidores, usualmente os papéis presentes nas frações grossas 
absorvem um percentual relevante da umidade quando em contato 
com a fração orgânica dentro da coleta mista e assim responde pela 
maior parte da umidade do CDR como produto acabado. Não 
parece fazer sentido desassociar a produção de CDR de uma triagem 
mecanizada, isso posto, a maior parte do investimento para produção 
do CDR já está posto com a triagem mecanizada.  

Tratamento 
mecânico-
biológico: 
geração de 
CDR frações 
totais 

▪ Identificar capacidade de consumo de cimenteira localizada em raio 
de até 150 km. 

▪ Verificar padrões de qualidade impostos pelo consumidor. 

▪ Verificar a possibilidade de contrato de consumo em período superior 
a dez anos. 

▪ Verificar o interesse do consumidor na biomassa gerada por 
biossecagem. 

▪ Preço de aquisição CDR frações grossas e CDR frações finas. 

▪ A utilização de processos de biossecagem de alta eficiência são 
fundamentais para assegurar a necessária remoção de umidade com 
o intuito de se atingir a usual meta de qualidade do CDR. 

Fonte: Elaborado por Pereira (2022).  

 

No Quadro 3 indicamos a categoria de resíduo e seu potencial de valorização 
frente a diversas modalidades de destinação.  
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Quadro 3 – Aplicabilidade tecnológica segundo tipo de resíduo 

Tipo de  
resíduo 

Recuperação  
energética 

Recuperação de 
frações secas 

Recuperação  
biológica 

Embalagens e materiais 
ferrosos    

Embalagens e materiais não 
ferrosos    

Papel e papelão    

Vidros    

Plásticos    

Resíduos de cozinha  
e outros orgânicos 

 
(após 

biossecagem) 
  

Resíduos de jardim 
 

(após 
biossecagem) 

  

Madeiras    

Têxteis    

Cerâmicos e outros minerais    

Embalagens multicamadas    

Sucata eletrônica    

Baterias     

Couro    

Borracha    

Higiênicos    

Fraldas    

Fonte: Adaptada por Pereira (2022) de Sachsen – 1998 (INTECUS, 2016). 
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5.2 RECURSOS SECUNDÁRIOS 
A reciclagem e recuperação 
energética de materiais economiza 
recursos, reduz a poluição, restringe a 
ocupação de terras para disposição 
final, cria empregos, mitiga a mudança 
climática e contribui para o 
desenvolvimento sustentável e um meio 
ambiente melhor. 

O mapeamento do mercado 
consumidor de recursos secundários 
torna-se indispensável para que a 
gestão tecnológica não sofra uma 
interrupção.  

Mesmo porque a ausência de um 
estudo de viabilidade de integração na 
cadeia econômica dos recursos 
secundários gerados, pode 
comprometer os estudos econômicos 
relacionados aos serviços prestados, 
primeiro por não gerar a receita 
acessória esperada e quando os 
recursos secundários não são vendidos, 
representarão um aumento nos custos 
operacionais do aterro sanitário, bem 
como reduzirão sua vida útil, 
comprometendo ainda mais a 
integridade dos compromissos firmados 
contratualmente. 

Os recicláveis atendem a um mercado 
consumidor onde a oferta ainda está 
bem abaixo da demanda e atualmente 
os valores médios praticados estão bem 
elevados, havendo, ainda, a 
possibilidade de receita acessória na 
forma de crédito de reciclagem. 

O composto ainda sofre rejeição devido 
a práticas passadas onde o composto 
produzido a partir de resíduos mistos não 
atendia aos padrões de qualidade, 
contudo os valores praticados são 
elevados em comparação com outros 
países, desde que detenha qualidade. 

Os combustíveis alternativos têm grande 
demanda por parte do setor cimenteiro 
para melhorar suas condições 
econômicas, mas também para cumprir 
os compromissos de eficiência 
energética e redução de emissões, e os 
valores praticados atualmente tendem 
a aumentar.  

Notavelmente com relação à 
biodigestão, os preços atualmente 
praticados já garantem a viabilidade 
econômica da tecnologia, inclusive 
existe uma forte vontade política para a 
implementação da recuperação de 
energia a partir dos resíduos orgânicos, 
apontando para uma melhora nos 
preços em cenário futuro. 
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Quadro 4 – Recursos secundários 

Recursos 
secundários 

Preço médio de 
comercialização Observações 

Recicláveis R$ 1.100,00/t 
Existem cooperativas em 63% das cidades brasileiras 

(CNM, [2021]). Algumas são responsáveis pela coleta e 
triagem dos recicláveis. 

Composto R$ 200,00/t 

Não há limitação legal para o uso de composto 
proveniente de resíduos domiciliares mistos.  

Há uma alta demanda promovida através de políticas 
públicas, contudo pode ser apontada dificuldade em 

comercializar composto onde a origem seja coleta 
mista. 

Biogás 

Elétrica: 
R$ 550,00/MWh 

Biometano: 
R$ 2,10/Nm³ 

A digestão anaeróbia é promovida através de políticas 
públicas, mas considerando que não há coleta seletiva 

para frações orgânicas, o esforço mecânico para 
segregar as frações orgânicas será alto e limitará a 

implementação de plantas com tecnologias de 
biodigestão do tipo contínua.  

CDR 
R$ 130,00/t 

ou R$ 200,00/t CIF 
(70 km) 

O mercado de cimento tem atuado para promover 
o co-processamento e tem dado uma grande 

contribuição para o desenvolvimento de políticas 
públicas que fomentam a recuperação de energia. 

Fonte: Elaborado por Pereira (2022).  

O desenvolvimento do mercado para 
recursos secundários é uma 
consequência da implementação de 
mecanismos legais, exigindo 
infraestrutura, tecnologia e sistemas 
eficazes de gerenciamento de resíduos. 

5.3 TÉCNICAS DE 

VALORIZAÇÃO 

5.3.1 TRIAGEM MANUAL  
Nas plantas de triagem manual há 
poucos ou inexistentes equipamentos 
de segregação, sendo esta executada 

de forma manual. Contudo, essas 
plantas contam minimamente com 
balanças e prensas.  

Algumas plantas já inseriram rasgadores 
de sacos e esteira de triagem manual, 
outras já contam com separadores 
magnéticos, evidenciando a busca 
gradativa por um melhor desempenho 
de segregação.  

A atividade é de baixo impacto 
ambiental, inclusive algumas secretarias 
ambientais dispensam de 
licenciamento.  

A atividade demanda área ampla para 
armazenagem dos fardos e resíduos 
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recicláveis a serem comercializados 
enfardados e a granel.  

Quadro 5 – Triagem manual 

Descrição: Atividade de segregação dos recicláveis feita por meio da intervenção 
humana, por vezes em esteiras, por vezes em baias ou outras formas de acesso. Essa 
intervenção não se aplica para resíduos coletados de forma indiferenciada ou mista, e 
sim para àqueles oriundos da coleta seletiva de secos. As plantas deverão contar com 
galpões, com piso impermeabilizado e os equipamentos necessários para a pesagem, 
prensagem e acondicionamento. Este sistema representa uma solução de rápida 
implementação e de baixo custo, podendo ser aplicada descentralizada. A 
desvantagem é sua baixa produtividade: 30 pessoas, em dois turnos, conseguem 
comercializar 150 t/m de recicláveis limpos. 

Entradas Ferramentas Saídas 

▪ Verificação e 
adequação do espaço 
de trabalho.  

▪ Mapeamento de 
possíveis consumidores. 

▪ Mapeamento de 
possíveis parceiros da 
indústria e do comércio.  

▪ Localização de área 
operacional (750 m²) e 
total de 5.000 m² para 
uma capacidade 
nominal de produção de 
150 t/m de recicláveis, 
com índice de rejeitos 
não superior a 15%. 

▪ Formalização contratual 
da prestação do serviço 
de triagem pelas 
cooperativas/associações 
juntamente à 
concessionária ou 
consórcio.  

▪ Licença ambiental ou 
Certidão de Inexigibilidade 
de Licença ambiental  

▪ Formalização juntamente 
ao consórcio ou 
concessionária para 
transporte e destinação 
adequada de rejeitos. 

▪ Comercialização dos 
recicláveis a granel ou 
enfardados; 

▪ Destinação adequada 
de rejeitos. 

Pontos de atenção: 
Considerando que os índices de rejeitos são elevados, em média 30%, há necessidade de 
um plano de controle de vetores. 

Fonte: Elaborado por Pereira (2022). 
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5.3.2 TRATAMENTO MECÂNICO  
Tratamentos mecânicos são processos 
físicos utilizados na triagem dos resíduos 
tendo como objetivo a segregação, o 
rompimento e a homogeneização das 
frações.  

Este processo efetua o rompimento das 
sacolas que acondicionam os resíduos e 
permite separar as diversas 
modalidades de frações, desde as 
orgânicas até as recicláveis e rejeitos. 
Também permite beneficiar os resíduos, 
de forma a prepará-los para 
armazenagem, transporte e 
comercialização.  

Durante o tratamento mecânico podem 
ser aplicados diferentes equipamentos 
combinados com o objetivo de 
melhorar as condições físicas dos 
resíduos para usos posteriores. A 
intervenção mecânica ocorre durante 
diversas fases do manejo dos resíduos: 
rasga-sacos; trituradores primários e 
secundários; peneiras; separadores 
magnéticos e por corrente; separadores 
balísticos e por corrente de ar; 
separadores ópticos; prensas; 
embaladeiras; entre outros.  

Segundo o Planares (2022, p. 135), as 
plantas mecanizadas possibilitam ganho 
de escala:  

Usinas de triagem mecanizadas 
começam a mostrar-se como uma 

opção viável para a consolidação e 
processamento de volumes 
crescentes de resíduos secos 
recuperados junto às fontes 
geradoras.  

Estas poderão ser aplicadas, tanto para 
a segregação de recicláveis e CDR 
quanto para o preparo das frações 
orgânicas a serem encaminhadas para 
o tratamento biológico. 

Esses sistemas possuem alto rendimento, 
devendo ser aplicado apenas em 
grande escala, em função do seu alto 
custo. A seguir exemplos de 
capacidades que podem justificar a 
aplicação do sistema, considerando os 
custos praticados em Portugal: 

 Mecanizada para resíduos 
coletados de forma seletiva:  
3 t/h ou 48 t/d  
(2 turnos + 1 turno de manutenção); 

 Mecanizada para resíduos 
coletados de forma indiferenciada:  
25 t/h ou 400 t/d  
(2 turnos + 1 turno de manutenção). 

Ele garante significativo desvio de massa 
dos aterros, reduzindo proporcionalmente 
os impactos ambientais.  

No que diz respeito ao processamento, 
há risco de autocombustão e presença 
de vetores, principalmente nas plantas 
que operam com resíduos coletados de 
forma indiferenciada. 
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Quadro 6 – Exemplificação de equipamentos para tratamento mecanizado 

Equipamentos Função Aplicações 

Esteira Transportadora Transporte  
de resíduos 

Transporte de  
diferentes fluxos  

de materiais 

Plataforma de  
Seleção Manual 

Separar materiais  
de forma manual 

Separação de  
materiais específicos 

Peneiras  
rotativas 

Separar os resíduos por 
tamanho de partículas, 

dependendo da dimensão 
dos crivos ou malhas 

Separação das frações 
orgânica e seca,  

ou separação do mesmo 
material com dimensões 

diferentes 

Separadores  
balísticos 

Seleção de  
materiais finos,  

planos e rolantes 

Diferenciar materiais leves 
e achatados, como 

plásticos, papel,  
papelão e embalagens 

cartonadas,  
daqueles mais densos 
como metais e vidros 

Separadores  
magnéticos 

Triagem  
de materiais 

Separação de  
materiais ferrosos 

Separadores por indução 
de corrente de Foucault 

Triagem  
de materiais 

Separação de metais  
não ferrosos 

Separadores  
óticos 

Auxiliam na separação de 
materiais semelhantes, mas 

com características 
diferentes (tamanho, cor) 

Separação de diferentes 
tipos de plásticos 

Peneira de  
disco 

Triagem de materiais de 
diferentes granulometrias 

Seleção de materiais 
diversos por granulometria 

(entre 40 e 50 mm) 

Sistema de separação  
a vácuo 

Triagem de  
materiais leves 

Seleção de  
filmes plásticos e  
sacolas plásticas 

Fonte: Elaborado por Pereira (2022). 
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Quadro 7 – Triagem mecanizada 

Descrição: A triagem mecanizada é uma intervenção composta de uma série de 
equipamentos e maquinários que tem por finalidade a abertura de sacolas, segregação 
das frações recicláveis e orgânicas. Geralmente deve contar com um triturador primário 
como primeiro equipamento da linha operacional, considerando a elevada incidência 
de sacolas como instrumento de condicionamento de resíduos no Brasil. Essa intervenção 
pode ser aplicada tanto para os resíduos provenientes da coleta seletiva quanto da 
coleta indiferenciada ou mista, afetando o desempenho em razão do tipo de coleta. Este 
sistema representa uma solução de aporte tecnológico médio e de custo médio e 
quando implementado o componente de segregação de CDR, representa uma solução 
de aporte tecnológico médio e de custo elevado, devendo ser aplicado em caráter 
centralizado, com operacionalização em larga escala permitindo maior geração de 
receita e, como desvantagem, os custos relacionados de implementação e operação. 
Os custos de consumo de energia são elevados. 

Entradas Ferramentas Saídas 

▪ Mapeamento de possíveis 
consumidores; 

▪ Mapeamento de possíveis 
parceiros da indústria e 
do comércio. 

▪ Licenciamento ambiental 
necessário; 

▪ Plano robusto de 
manutenção 
operacional; 

▪ Contrato de fornecimento 
de pelo menos cinco 
anos. 

▪ Comercialização dos 
recicláveis a granel ou 
enfardados; 

▪ Segregação e eventual 
preparo dos orgânicos 
para o tratamento 
biológico; 

▪ Comercialização dos CDR 
a granel ou enfardados; 

▪ Destinação adequada de 
rejeitos. 

Pontos de atenção: 
Disponibilização de equipe operacional, de manutenção e de vendas altamente 
capacitada.  

Fonte: Elaborado por Pereira (2022). 

  



 
214 

5.3.3 TRATAMENTO BIOLÓGICO  
O gerenciamento adequado dos 
materiais orgânicos viabiliza a 
recuperação de materiais e o 
aproveitamento energético.  

Assim, além da reciclagem de nutrientes 
e carbono, o tratamento biológico, nas 
suas mais diversas formas, ainda 
disponibiliza energia em forma de 
eletricidade, calor e combustíveis 
alternativos, além de reduzir CO2 através 
da substituição de fontes de energia 
fóssil e sequestro de carbono. 

Neste sentido, as tecnologias de 
compostagem, biossecagem e digestão 
anaeróbia estão à disposição e deverão 
ser implementadas a partir de estudos de 
viabilidade de mercado que apontem, 
sobretudo, a capacidade de 
escoamento dos recursos secundários 
gerados (subprodutos) e a sua 
viabilidade econômica.  

5.3.3.1 COMPOSTAGEM / 
BIOSSECAGEM  

A compostagem pode ser feita por meio 
de métodos, técnicas e tecnologias 
simples até as mais sofisticadas. Neste 
processo, o oxigênio atua como 
promotor para degradar ou estabilizar a 
matéria orgânica, produzindo o 
composto orgânico.  

Independentemente da tecnologia 
escolhida, a operação precisa ser 
cuidadosa para não gerar odores e nem 
vetores. Para tal, as condições de 
oxigenação deverão estar garantidas 
ao longo de todo o processo.  

As características relevantes de 
distinção entre os processos de 

compostagem, são: a formação da 
área de decomposição e a geometria 
das leiras; o tipo de aeração e o tipo do 
sistema de entrada, saída e de 
revolvimento. 

Os sistemas aeróbios podem ser 
divididos em: biossecagem e 
compostagem, onde estes se 
distinguem com base em ajustes 
operacionais tais como teor de 
umedecimento, intensidade de 
aeração, período de retenção. Não há 
diferenciação na infraestrutura, mas 
sim, o propósito de aplicação da 
tecnologia aeróbia, seja para gerar 
composto seja para gerar biomassa, é 
que determinará as condicionantes da 
operação.  

O Planares (2022, p. 136) aponta a 
viabilidade dos processos de 
compostagem, técnica e 
economicamente.  

Os processos de compostagem são 
os que apresentam maior 
viabilidade técnica e econômica e 
com menores riscos, tendo como 
grupo alvo os orgânicos de maior 
facilidade de segregação na fonte, 
isto é, dos grandes geradores: 
resíduos de feiras livres; mercados 
municipais; manutenção de áreas 
verdes; restaurantes; bem como 
iniciativas comunitárias. 

O tratamento aeróbio pode ser 
realizado de forma extensiva como 
intensiva. Estas se distinguem, 
basicamente, em função do nível de 
automação, processamento e 
infraestrutura. 
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Quadro 8 – Tecnologias aeróbias extensivas e intensivas 

 Complexidade 
operacional Infraestrutura 

Custo de 
investimento 
e operação 

Período 
de 

retenção 

Demanda 
de área 

Sistemas 
extensivos 

Baixa  
a  

Média 

Pátios abertos ou 
cobertos, 
contudo, 

impermeabilizados

Baixo  
a  

médio 

3 a 4  
meses Alta 

Sistemas 
intensivos Alta Galpões  

fechados 

Médio  
a  

alto 

1 a 2  
meses 

Baixa  
a  

média 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

No que diz respeito ao controle dos 
sistemas intensivos, a operação é 
totalmente informatizada, garantindo 
maior qualidade ao processo de 
decomposição biológica, principalmente 
no que diz respeito ao teor de umidade, 
controle de temperatura, provisão de 
oxigênio e a prevenção de impactos 
ambientais, principalmente controle de 
odores. 

Outra característica importante que 
distingue as tecnologias aeróbias é o 
processo de aeração que pode se dar 
por meio de aeração passiva ou ativa. 
Os processos passivos possibilitam o 

fornecimento de oxigênio por meio de 
difusão sobre a superfície da leira e os 
processos ativos, ou, também, 
denominados de aeração forçada, 
utilizam equipamentos de ventilação 
combinados ou não com revolvedores. 

A escolha da tecnologia de 
compostagem deve ser feita após 
verificadas as condições para sua 
implementação, sua empregabilidade 
local e a rentabilidade do negócio.  

A tecnologia mais vantajosa é àquela 
que melhor se adapta às condições 
locais. 
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Quadro 9 – Tecnologias de compostagem/biossecagem 
e suas características operacionais 

 Demanda 
de área 

Custo de 
Investimento

Custo de 
operação

Escala 
operacional*

Propagação 
do odor 

Complexidade 
de operação 

Leira com 
aeração natural 
– método UFSC 

Muito 
alta 

Muito  
baixo 

Muito 
baixo Micro Alta Muito  

simples 

Leira com 
aeração 
passiva – 
método da 
chaminé 

Alta Baixo Baixo De baixa 
a média Alta Simples 

Leira com 
revolvimento 
móvel 

Alta Médio Baixo De baixa 
a média Alta Simples 

Leira com 
revolvimento 
fixo 

Média Médio Alto De média 
a alta Alta Simples 

Leira 
envelopada 

Média Alto Médio De baixa 
a alta Média Média 

Túneis Baixa Alto Alto De média 
a alta Baixa Alta 

* Micro: até 50 t/d; Baixo: 50 – 100 t/d; Médio: 100 – 250 t/d; Alto: Acima de 250 t/d.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

Não tem como se falar de compostagem de resíduos orgânicos de origem 
domiciliar sem que o tratamento mecânico de preparo das frações seja 
implementado, mesmo que o município faça coleta seletiva de orgânicos nas 
residências.  

E outro ponto importante é a fase posterior ao tratamento biológico, onde 
intervenção mecânica na forma de peneiramento é necessária para segregação 
de impurezas como frações plásticas, vidros, entre outros materiais. 
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A capacidade nominal da planta de compostagem está relacionada com a 
demanda de resíduos e a tecnologia escolhida, como demonstrado no Quadro 10. 

Quadro 10 – Demanda de área para tratamento biológico aerado 

Capacidade  
nominal 

Demanda  
de área Sistemas 

1 -10 t/d altíssima  aeração passiva 

a partir de 10 t/d alta  revolvedores de leiras 

a partir de 50 t/d média  leiras envelopadas 

a partir de 100 t/d baixa  túneis 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

O Quadro 11 retrata o potencial de emprego de fertilizantes orgânicos segundo os 
tipos de culturas. 

Quadro 11 – Potencial de emprego de fertilizantes orgânicos segundo tipos de culturas 

Cultura Potencial 

Culturas perenes 10 – 20 t/ha 

Fruticultura 10 – 30 t/ha 

Floricultura 10 – 20 t/ha – limitada em  
2 a 3 adubações por ano 

Horticultura 10 – 60 t/ha – sem limite  
de adubações durante o ano 

Fonte: MK2R, 2015. 
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Os Quadros seguintes retratam algumas peculiaridades tecnológicas e de mercado 
que deverão ser avaliadas quando do estudo de implemento dessas tecnologias.  

Quadro 12 – Compostagem  

Descrição: A tecnologia de compostagem é um processo aeróbio de estabilização 
biológica das frações orgânicas (resíduos de cozinha e verdes). O período de retenção 
relaciona-se com as técnicas empregadas de aeração e podem variar entre 30 a 90 dias. 
No mercado estão disponíveis tecnologias onde o método de aeração pode ocorrer por 
meio de revolvedores, sistemas intensivos de aeração forçada, em túneis ou leiras 
envelopadas e ainda aeração passiva onde o fluxo de ar é decorrente da variação de 
temperatura entre a massa em decomposição e o meio ambiente, não demandando 
energia externa. 

Entradas Ferramentas Saídas 

▪ Levantamento quantitativo 
e qualitativo das frações 
orgânicas disponíveis; 

▪ Verificação do potencial de 
consumo pelo setor agrícola 
e das atividades de 
jardinagem da 
Prefeitura/Consórcio; 

▪ Identificação da 
disponibilidade de área 
relacionada com sua 
dimensão e a proximidade 
dos núcleos habitacionais; 

▪ Elaboração do projeto 
tecnológico de intervenção 
mecânica para abertura 
das sacolas e preparo das 
frações orgânicas; 

▪ Verificação das premissas 
de licenciamento 
ambiental. 

▪ Plano de 
monitoramento; 

▪ Plano de 
comercialização; 

▪ Registro do desempenho 
operacional; 

▪ Licenciamento 
ambiental; 

▪ Programa de 
sensibilização dos 
agricultores e dos 
munícipes para 
intensificação do 
consumo de composto; 

▪ Projeto tecnológico de 
beneficiamento 
mecânico dos resíduos 
orgânicos estabilizados; 

▪ Mapeamento de 
grandes geradores e 
plano de sensibilização. 

▪ Comercialização de 
composto a granel; 

▪ Publicação de relatório 
de comercialização; 

▪ Destinação adequada 
de rejeitos. 

Pontos de atenção: 

Plano de monitoramento ambiental a fim de verificar os impactos das emissões e possíveis 
vetores. Ações de contingências para mitigação dos impactos identificados. 

Fonte: Elaborado por Pereira (2022). 
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Quadro 13 – Biossecagem 

Descrição: A tecnologia de biossecagem é um processo aeróbio de estabilização 
biológica das frações orgânicas (resíduos de cozinha e verdes). O período de retenção 
relaciona-se com as técnicas empregadas de aeração e podem variar entre 10 a 30 dias. 
No mercado estão disponíveis tecnologias onde o método de aeração pode ocorrer por 
meio de revolvedores, sistemas intensivos de aeração forçada, em túneis ou leiras 
envelopadas e, ainda, aeração passiva onde o fluxo de ar é decorrente da variação de 
temperatura entre a massa em decomposição e o meio ambiente, não demandando 
energia externa. 

Entradas Ferramentas Saídas 

▪ Levantamento 
quantitativo e qualitativo 
das frações orgânicas 
disponíveis; 

▪ Verificação do potencial 
de consumo pelo setor 
cimenteiro da biomassa 
para ser destinada como 
fonte alternativa de 
energia nos calcinadores; 

▪ Identificação da 
disponibilidade de área 
relacionada com sua 
dimensão e a 
proximidade dos núcleos 
habitacionais; 

▪ Verificação das premissas 
de licenciamento 
ambiental. 

▪ Plano de monitoramento; 

▪ Plano de 
comercialização; 

▪ Registro do desempenho 
operacional; 

▪ Licenciamento ambiental; 

▪ Contratos de pelo menos 
sete anos de 
fornecimento da 
biomassa; 

▪ Monitoramento regular da 
umidade, poder calorífico 
e presença de cloretos. 

▪ Comercialização do CDR 
a granel; 

▪ Pátio de armazenagem 
coberto e 
impermeabilizado; 

▪ Registro em relatório dos 
quantitativos e 
qualitativos de 
comercialização. 

Pontos de atenção: 

Plano de monitoramento ambiental a fim de verificar os impactos das emissões e possíveis 
vetores. Ações contingências para mitigação dos impactos identificados. 

Fonte: Elaborado por Pereira (2022). 
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5.3.3.2 DIGESTÃO ANAERÓBIA  

O processo de digestão anaeróbio tem 
como principal objetivo a produção e 
reaproveitamento do biogás.  

Diferentemente do tratamento aeróbio, 
no processo anaeróbio não há oxigênio, 

o que acaba alterando os subprodutos 
formados na reação.  

Se nas tecnologias aeróbias o principal 
gás formado é o gás carbônico (CO2), 
nas tecnologias anaeróbias, predomina 
a produção do metano (CH4).  

Figura 3 – Tecnologias anaeróbias  

 

 
Fonte: Elaborada por Pereira (2022). 
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Os processos de digestão anaeróbio são 
diferidos quanto ao teor de umidade 
das frações orgânicas que alimentarão 
o biodigestor, a temperatura do 
processo e o modo de alimentação. 

No que diz respeito a umidade, os 
processos de biodigestão seca operam 
com índices de 45 a 65% de umidade 
em processos descontínuos e entre 65 e 
85% nos processos contínuos, e os 
processos úmidos, com índices 
superiores a 85%. 

Em relação ao modo de alimentação, 
temos o sistema contínuo, tanto o úmido 
quanto o seco, onde o digestor é 
abastecido de forma constante com 
frações orgânicas frescas e resíduos 
fermentados que atuam como inóculos. 
Tem-se uma geração de biogás 
contínua preservando sua qualidade, 
no que se refere ao teor de metano. 

No sistema descontínuo, o processo de 
digestão acontece em espaços 
fechados na forma de garagens ou 
túneis e é umedecido por líquidos 
processuais que atuam como inóculos. 
A geração de biogás é disforme, 
contudo, o sistema de batelada supre a 
geração média de biogás. 

Quanto ao sistema descontínuo, este 
mais empregado para resíduos 
orgânicos de origem domiciliar, o 
orgânico fresco, após ser submetido ao 
tratamento mecânico para preparo e 
separação de impurezas, é introduzido 
nos túneis de biodigestão por uma pá-
carregadeira e permanecerá até o 
término da biodigestão que pode levar 
de 2 a 3 semanas, sendo depois aberto 

(túnel ou garagem), descarregado e 
recarregado. 

Assim, não há uma produção regular 
nem garantia da qualidade do biogás. 
Dessa forma, para assegurar a 
regularidade neste sistema é importante 
a instalação de diversos túneis de 
biodigestão, pelo menos 4 unidades, 
que operem paralelamente em fases 
diferentes.  

Nesta tecnologia por batelada, os 
resíduos fermentados (digestatos) não 
precisarão sofrer ação mecânica de 
prensagem, portanto há geração 
mínima de emissão líquida.  

A depender das exigências legais, ainda 
uma intervenção aeróbia deverá ser 
implementada ao término da digestão 
anaeróbia. 

Avaliando os dados captados no 
relatório BMU (2013), a partir do ano 
2000, indicam que foram instalados 
quase que exclusivamente os processos 
de biodigestão secos (contínuos ou 
descontínuos).  

Esta é uma tendência que quando 
tratamos substratos orgânicos de origem 
domiciliar que detêm como principal 
característica a heterogeneidade de 
seus componentes.  

Na contramão desta conclusão, temos 
substratos homogêneos da 
agropecuária ou mesmo lodos, em que 
as tecnologias úmidas são mais 
indicadas.  

Vale informar que o processo de 
tratamento anaeróbio é mais complexo 
tecnicamente que o aeróbio, pois as 
famílias microbianas são limitadas e seu 
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desenvolvimento mais lento, sobretudo, 
pela sensibilidade dos microrganismos 
que demandam intervenções 
operacionais rápidas e ajustes intensos, 
afastando a geração de biogás durante 
o período de manutenção ou ajustes 
operacionais.  

Também, as tecnologias anaeróbias 
deverão contar com equipamentos e 
tecnologias que garantam o 
reaproveitamento do biogás e do 
digestato. Isto implica compreender que 
para além do tratamento anaeróbio 
poderá ser necessário implementar uma 
estabilização aeróbia para garantir, por 
exemplo, a higienização da massa, caso 

os processos aplicados durante a 
anaerobiose não tenham sido 
termofílicos.  

Esta consideração vale, também, para 
o aproveitamento das emissões líquidas, 
quando existentes, na forma de 
fertilizante líquido. Caso tenha ocorrido 
processo de origem termofílica, estes 
líquidos poderão ser aplicados 
diretamente na agricultura com devida 
autorização do órgão ambiental. 

Caso contrário, deverão ser destinados 
para tratamento em estações de 
tratamento de esgoto, implicando em 
aumento dos custos de operação da 
planta. 
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Quadro 14 – Digestão anaeróbia 

Descrição: A tecnologia de digestão anaeróbia é um processo biológico que ocorre em 
um ambiente sem oxigênio e tem por objetivo a produção e aproveitamento energético 
do biogás. As técnicas encontram-se consolidadas e disponíveis no mercado diferindo 
quanto ao teor de umidade dos materiais que alimentarão o digestor, temperatura de 
processo, bem como quanto ao fluxo de resíduos. As técnicas variam de forma geral entre 
a digestão seca, úmida e de forma específica entre digestão seca contínua e 
descontínua. As tecnologias detêm especificidades operacionais e seu emprego está 
diretamente relacionado ao tipo de substrato a ser processado. No caso de resíduos 
orgânicos de origem urbana, prevalecem as tecnologias secas. 

Entradas Ferramentas Saídas 

▪ Levantamento quantitativo e 
qualitativo das frações 
orgânicas disponíveis; 

▪ Verificação do potencial de 
consumo pelo setor agrícola e 
nas atividades de jardinagem 
da Prefeitura/Consórcio; 

▪ Identificação da disponibilidade 
de área relacionada com sua 
dimensão e a proximidade dos 
núcleos habitacionais; 

▪ Elaboração do projeto 
tecnológico de intervenção 
mecânica para abertura das 
sacolas e preparo das frações 
orgânicas; 

▪ Levantamento de potenciais 
consumidores de energia 
elétrica ou de biometano, bem 
como distâncias das redes 
elétricas ou de gás natural; 

▪ Levantamento das plantas de 
tratamento de emissões líquidas, 
caso seja tecnologia seca 
contínua e respectivos preços 
de transporte e tratamento; 

▪ Verificação das premissas de 
licenciamento ambiental. 

▪ Plano de 
monitoramento; 

▪ Plano de 
comercialização do 
composto e energia; 

▪ Registro do desempenho 
operacional; 

▪ Licenciamento 
ambiental; 

▪ Programa de 
sensibilização dos 
agricultores e dos 
munícipes para 
intensificação do 
consumo de composto; 

▪ Projeto tecnológico de 
beneficiamento 
mecânico dos resíduos 
orgânicos estabilizados; 

▪ Mapeamento de 
grandes geradores e 
plano de sensibilização; 

▪ Plano robusto de 
manutenção 
operacional. 

▪ Comercialização de 
composto a granel; 

▪ Comercialização da 
energia; 

▪ Publicação de 
relatório de 
comercialização dos 
subprodutos; 

▪ Destinação 
adequada de 
rejeitos sólidos e 
emissões líquidas 
quando das 
tecnologias secas 
contínuas.  

Pontos de atenção: 

Plano de monitoramento ambiental a fim de verificar os impactos das emissões e possíveis 
vetores. Ações de contingências para mitigação dos impactos identificados. 

Fonte: Elaborado por Pereira (2022). 
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5.3.3.2.1 COMPARATIVO DAS TECNOLOGIAS DE DIGESTÃO ANAERÓBIA  

A comparação entre os três principais métodos é descrita no Quadro 15, e foram 
desenvolvidos segundo os critérios de operação das tecnologias. 

Quadro 15 – Comparativo das tecnologias anaeróbias de acordo com critérios operacionais 

Critério /  

Complexidade dos Equipamentos 
Úmido  

Contínuo 
Seco  

Contínuo 
Seco  

Descontínuo 

Pré-tratamento muito  
desvantajoso neutro vantajoso 

Biodigestão neutro neutro neutro 

Retirada de água desvantajoso neutro muito  
vantajoso 

Sedimentação e incrustação neutro neutro muito  
vantajoso 

Risco de interrupção da operação neutro neutro muito  
vantajoso 

Disponibilidade da planta neutro neutro vantajoso 

Desgaste / Manutenção desvantajoso neutro vantajoso 

Destinação das emissões líquidas desvantajoso neutro muito  
vantajoso 

Desgaste / Manutenção desvantajoso neutro vantajoso 

Facilidade de operação desvantajoso neutro vantajoso 

Custo de investimento neutro neutro muito  
vantajoso 

Consumo de energia  desvantajoso neutro vantajoso 

Fonte: Adaptado de Fricke; Pereira (2020, p. 76). 
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5.3.3.2.2  BIOGÁS  

O biogás é um produto da 
decomposição biológica da fração 
orgânica que pode ser gerado a partir 
da biodigestão ou do aterramento.  

Neste item, retrataremos somente o 
biogás gerado por processos de 
digestão anaeróbia empregados para 
valorização energética das frações 
orgânicas, anteriormente ao 
aterramento. 

Via de regra: 

[...] o biogás é composto 
majoritariamente por metano (CH4) 
e dióxido de carbono ou gás 
carbônico (CO2), com outros gases 
presentes a baixas concentrações, 
como sulfeto de hidrogênio ou gás 
sulfídrico (H2S), hidrogênio (H2), e 

nitrogênio (N2). (CIBiogas/Unido, 
2020, p. 11) 

O biogás é apontado como:  

[...] mistura de diversos gases que 
podem ser convertidos em energia 
térmica ou elétrica. O principal 
portador de energia é o metano 
(CH4), um gás inflamável que 
compõe de 50 – 75% do biogás, a 
depender do tipo de matéria-prima 
e condições operacionais. Devido 
ao teor de metano inferior, o poder 
calorífico do biogás é cerca de dois 
terços do de gás natural (5,5 a 7,5 
kWh/m3). (GIZ, 2017, p. 30)  

O potencial de geração do biogás 
depende tanto da tecnologia 
empregada quanto do substrato.  

Para que o biogás seja aproveitado  

Figura 4 – Procedimentos de aproveitamento do biogás 

 
Fonte: Elaborada por Pereira (2022).  
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[...] na geração de energia elétrica, 
térmica, mecânica e, também, na 
produção de biometano, é 
necessário passar por alguns 
processos de tratamento, 
denominados purificação e refino, 
retirando umidade, ácido sulfídrico e 
siloxanos; separando o metano e gás 
carbônico, por exemplo, para 
aumentar o poder calorífico, 
rendimento térmico e evitar corrosão 
no sistema. (CIBiogas/Unido, 2020, 
p. 15)  

No processo de refino, onde o biogás é 
purificado de forma intensa, o índice de 

metano pode atingir até 99%, e há 
remoção de substâncias como, 
carbono, nitratos, hidrogênio, água e 
sulfetos. Esse processo é pouco utilizado 
devido aos altos custos do refino e por 
demandar instalação de rede de 
transporte adequada e próxima, 
contudo representa uma tendência no 
cenário internacional por otimizar a 
armazenagem e possuir eficiência 
energética. Esta forma de 
aproveitamento do biogás, já 
representa 10% no mercado da 
Alemanha.  

Figura 5 – Intervenções de purificação e refino do biogás 

 
Nota: GNV – Gás Natural Veicular;  

GNC – Gás Natural Comprimido;  
GNL – Gás Natural Liquefeito.  

Fonte: Elaborada por Pereira (2022). 
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Já para o aproveitamento sem refino, 
há uma intervenção mais simples de 
purificação aplicando técnicas para 
retirada de umidade e enxofre.  

Neste contexto, o processo de 
purificação visa a eliminação de 
substâncias que além de danificar 
equipamentos como motogeradores, 
poderão causar impacto ambiental 
quando da emissão de substâncias 
tóxicas.  

O escalonamento da purificação e 
refino e sua aplicação estão descritos 
na Figura 5.  

Analisando todo o contexto do biogás 
apresentado, entende-se que o 
potencial de reaproveitamento dos 
resíduos para geração de biogás é 
promissor por alguns motivos, são eles: 

 As tecnologias já estão consolidadas 
internacionalmente, apesar de 
demandarem intervenções de 
adaptação às características do 
nosso mercado. 

 Apesar das diferenças tecnológicas 
necessárias para a geração de 
biogás a partir de substrato da 
agropecuária e dos orgânicos 
presentes no RSU, muitos 
componentes e equipamentos 
poderão ser aproveitados em ambos 
mercados.  

Em relação às dificuldades, deve-se 
atentar às condições do mercado e 
valores de comercialização, seja da 
energia que pode ser gerada pelo 
biogás, seja pela comercialização do 
gás, como, também, a formação de 

marcos regulatórios para estabelecer a 
segurança jurídica dos projetos.  

5.4 TRATAMENTO  
MECÂNICO-BIOLÓGICO  

A valorização da fração orgânica é um 
processo biológico aerado e/ou 
anaeróbio, que quando combinado 
com intervenções mecânicas são 
denominados como tratamento 
mecânico-biológico (TMB), expressão 
essa muito frequente na gestão 
sustentável de resíduos.  

O TMB representa uma tecnologia 
flexível e adaptável para o tratamento 
integral das frações presentes nos RSU, 
com a qual se atingem objetivos tais 
como redução de massa e de impacto 
ambiental. Pode ser considerado como 
eficiente do ponto de vista econômico 
e permite a implementação em 
diferentes escalas de operação.  

Independentemente da modalidade de 
coleta, seja diferenciada, seletiva de 
orgânicos, seja indiferenciada ou mista, 
sempre haverá necessidade de 
intervenção mecânica. Contudo, 
quanto maior for a eficácia da 
segregação na fonte, menor 
intervenção mecânica será 
demandada para o preparo das 
frações com vista ao encaminhamento 
para o tratamento biológico, e, ainda, 
melhor qualidade terá o produto 
orgânico a ser comercializado, o mesmo 
valendo para os resíduos recicláveis 
secos. 
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Quadro 16 – Desmembramento dos procedimentos TMB 

1. Descarga / recebimento dos 
resíduos 

Pesagem, registro e controle 

2. Pátio de recebimento  
Armazenagem, controle e retirada de materiais 
contaminantes, mistura e homogeneização se 
necessário. 

3. Tratamento mecânico 1:  
pré-tratamento biológico 

Rompimento das sacolas, segregação das 
frações secas e orgânicas, possível prensagem ou 
outra forma de intervenção para o transporte dos 
materiais. 

4. Tratamento biológico 
Processos aeróbios e/ou anaeróbios de 
estabilização ou secagem. 

5. Tratamento mecânico 2:  
pós tratamento biológico 

Refinamento dos produtos secos e orgânicos de 
acordo com os padrões de qualidade, possível 
prensagem ou outra forma de intervenção para o 
transporte dos materiais. 

6. Armazenagem 
Armazenagem intermediária entre a planta de 
tratamento e destinação final, seja por 
comercialização seja por aterramento. 

Fonte: Fricke (2018) aula na TUBS. Abfallwirtschaft I Wintersemester. 
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Figura 6 – Fluxograma operacional - Tratamento mecânico-biológico 

 
Fonte: Pereira e Fricke (2020).  
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5.5 TRATAMENTO TÉRMICO  
As tecnologias de tratamento permitem 
recuperar parte da energia contida nos 
resíduos sólidos. Os métodos mais 
empregados utilizam a incineração, 
com o calor obtido, gera-se vapor e/ ou 
energia elétrica que pode ser 
aproveitada pela sociedade.  

A depender de onde e como são 
gerados, as características dos RSU tais 
como composição, poder calorífico, 
umidade, entre outros, influenciam 
diretamente na eficiência do sistema de 
recuperação energética.  

5.5.1 INCINERAÇÃO  
A incineração é uma técnica aplicada 
para a queima dos resíduos, em sistemas 
formados por grelhas móveis ou em leito 
fluidizado, em ambiente controlado 
oxigenado. O processo  é realizado em 
fornos de altas temperaturas, entre 
800 °C e 1.500 °C, com o objetivo de 
reduzir massa e volume, gerar energia e 
recuperação de alguns materiais, tais 
como minerais e metais captados no 
fluxo de resíduos. A tecnologia pode ser 
aplicada para resíduos de composição 
e tamanhos diversos.  

Há cerca de 25% de rejeito da 
incineração, na forma de escória (cinzas 
de fundo) e cinzas em suspensão. A 
cinza de fundo é composta de 
partículas finas que atingem o fundo do 
incinerador durante a combustão, 
enquanto a cinza em suspensão se 
refere a partículas finas nos gases de 
combustão que devem ser removidas 
através de tratamento do gás. Estes 

rejeitos exigem maior atenção, e no 
caso das cinzas em suspensão, 
perigosas, um local para disposição final 
seguro (GIZ, 2017).  

Vale reforçar a discussão quanto ao 
potencial de redução de massa, pois 
em alguns documentos brasileiros 
identificamos menções a 90% de 
redução de massa, esta impraticável, e 
por vezes confundida, erroneamente, 
com a redução de volume.  

Reforçando esta informação, Tabasová 
et al. (2012) comenta que atualmente é 
possível reduzir o volume inicial dos RSU 
em 90% e o seu peso em 75%, 
dependendo da composição e grau de 
recuperação dos materiais.  

Neste sentido, Jucá et al. afirmam que a 
recuperação total energética do 
incinerador moderno se situa entre 50 e 
70% da energia presente nos RSU, de 
forma que 15 a 25% são energia elétrica 
e o restante é energia térmica (Jucá et 
al., 2014).  

Dessa forma, a recuperação energética 
apesar de não representar unicamente 
a atividade fim da técnica de 
incineração, resulta em modicidade da 
tarifa por representar uma importante 
receita acessória. Isto implica em uma 
localização em parques industriais 
próximo às fontes de resíduos. 

Entretanto, no que diz respeito a 
eficiência energética, GIZ (2017), retrata 
a significativa diferença de rendimento 
entre plantas que empregam 
cogeração daquelas que atuam com 
geração isolada.  
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Assim, plantas que utilizam cogeração 
de energia térmica (aquecimento e 
refrigeração) juntamente com geração 
de energia elétrica podem atingir uma 
eficiência máxima de 80%, enquanto a 
geração isolada de energia elétrica irá 
atingir uma eficiência máxima de 
aproximadamente 20% (GIZ, 2017, p. 20). 

E, ainda, relacionado com a eficiência 
energética, GIZ também expõe que 
para assegurar a combustão 
autotérmica dos resíduos, o PCI não 
poderá ter uma média anual inferior a 7 
MJ/kg (GIZ, 2017, p. 21).  

Relevante entender a complexidade 
dessa tecnológica e sua elevada 
demanda por conhecimento técnico. 
Sendo comentados em GIZ (2017), 
como requisitos de uma boa operação: 
fornecimento constante de RSU, uma 
mistura homogênea de resíduos 
alimentada continuamente na câmara 
de combustão, controle e ajuste dos 
parâmetros do processo e de emissões, 
manutenção programada, aquisição 
de materiais auxiliares e peças de 
reposição, fornecimento de energia 
garantido para clientes diretos, gestão 
da disposição de rejeitos do processo, 
etc. (GIZ, 2017, p. 22). 

As emissões provenientes dessa 
tecnologia estão relacionadas com a 
de poluentes presentes nos gases de 
combustão em forma de pó e de gases 
como ácido clorídrico (HCl), ácido 
fluorídrico (HF) e dióxido de enxofre 
(SO2). Diversos componentes contendo 
mercúrio, dioxinas ou dióxido de 

nitrogênio (NO2) só podem ser 
removidos através de processos 
químicos extremamente avançados, o 
que aumenta significativamente os 
custos do projeto (GIZ, 2017, p. 22).  

Dadario et al. (2021) dizem que as 
unidades de tratamento térmico de 
resíduos possuem métodos e 
equipamentos sofisticados para filtrar e 
abater as emissões atmosféricas nos 
níveis exigidos pela lei.  

No caso do Estado de São Paulo, a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
estabeleceu, na Resolução SMA 
079/2009, exigências e parâmetros 
ambientais para o licenciamento e 
funcionamento seguro de unidades 
desse tipo.  

Além disso, essas unidades devem 
contar com equipamentos de 
monitoramento ambiental contínuo, em 
tempo real, e alarmes de interrupção, 
caso aconteça alguma ultrapassagem 
de emissões, garantindo a segurança 
da comunidade e do meio ambiente. 

De forma geral, podem ser apontados 
como resíduos/rejeitos/emissões do 
processo:  

 Lixiviados; 

 Cinzas de fundo da caldeira;  

 Metais ferrosos e não ferrosos;  

 Cinzas da caldeira;  

 Resíduos do Sistema de Tratamento 
de Gases de Combustão;  

 Emissões gasosas na atmosfera. 
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Quadro 17 – Incineração 

Descrição: A incineração é um tratamento térmico de diversos tipos de materiais, como 
resíduos de serviços de saúde, industriais, de portos e aeroportos, e domiciliares. Nessa 
tecnologia são utilizadas altas temperaturas para a queima controlada e a destruição de 
componentes em um processo de combustão completa. Essa técnica apresenta uma 
alternativa no tratamento de RSU e garante o tratamento sanitário do material, e a 
completa destruição dos componentes orgânicos, entretanto preservando os metais e 
minerais possíveis de reciclagem nas cinzas. 

Entradas Ferramentas Saídas 

▪ Licenciamento ambiental 
necessário 

▪ Mapeamento de possíveis 
parceiros da indústria e 
do comércio.  

▪ Contratação de 
fornecimento de energia 
e de vapor. 

▪ Plano robusto de 
manutenção 
operacional; 

▪ Contrato de fornecimento 
de pelo menos sete anos. 

▪ Comercialização dos 
recicláveis a granel ou 
enfardados; 

▪ Disposição final 
adequada de rejeitos e 
dos resíduos Classe I. 

Pontos de atenção: 

Disponibilização de equipe operacional e de manutenção altamente capacitada. 

Fonte: Elaborado por Pereira (2022). 

6 TENDÊNCIAS 

TECNOLÓGICAS 
Durante os primeiros anos de 
publicação da PNRS, uma série de 
contratos de concessão em 
modalidade Parceria Público-Privada 
(PPP) foram assinados contemplando 
tecnologias extremamente complexas 
como a incineração até plantas de 
biodigestão e outras técnicas como a 
separação de materiais recicláveis e 
sistemas extensivos de compostagem.  

No entanto, no surgimento de análises 
econômicas comprometidas e mesmo 
em preços de energia inferiores ao 
esperado, foi identificada uma 
mudança no perfil de aquisição do 
mercado onde foi dada prioridade a 
técnicas mais simplistas, como a triagem 
manual de recicláveis secos. 

Atualmente, temos uma nova 
orientação de mercado onde é 
evidenciada a implementação de 
plantas de tratamento mecânico-
biológico tendo como ênfase a 
produção de combustível derivado de 
resíduos (CDR) para suprir as novas 
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demandas da indústria de cimento, 
práticas de biodigestão e de 
compostagem.  

Considerando a importância dos 
combustíveis alternativos para o 
mercado de cimento, temos que o setor 
cimenteiro baseado em sua excelência 
operacional vem buscando cooperar 
com o setor dos resíduos, representando 
uma mudança de paradigma. 

Em relação às práticas de 
compostagem, é necessário conquistar 
os consumidores através do 
fornecimento de composto de alta 
qualidade, eliminando impurezas como 
vidros e plásticos. Também é possível 
motivar comportamentos voltados para 
a disseminação de tratamento 
descentralizado onde os cidadãos 
assumem a responsabilidade pelo 
próprio método de compostagem em 
microescala focando o uso próprio do 
composto. 

Os contratos firmados até o momento 
abrangem toda a gama de tecnologias 
de reciclagem e tratamento de resíduos 
em uso atualmente, incluindo aterros 

sanitários muitos deles com 
recuperação energética: 

 Instalações de triagem de resíduos 
com baixos e altos níveis de sistemas 
de triagem automática. 

 Plantas de biodigestão e 
compostagem. 

 Instalações de tratamento 
mecânico-biológico e mecânico de 
resíduos para produzir combustíveis 
alternativos como o CDR para uso 
em fábricas de cimento. 

 Incinerador. 

Atualmente, temos uma nova tendência 
de mercado para implementar plantas 
de tratamento mecânico-biológico, 
focando na triagem de recicláveis e na 
produção de combustíveis alternativos 
para suprir as novas demandas da 
indústria cimenteira. 

Entretanto, em outubro de 2021, o 
Ministério de Minas e Energia comprou 
energia alternativa de biomassa pelo 
preço de R$ 550,00/MW, direcionando o 
mercado para a biodigestão e queima 
em massa por incineração. 
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Quadro 18 – Tendências tecnológicas 

Tecnologias 
Demanda 

atual  
2020 

Demanda 
futura  
2030 

Observações 

Triagem  
manual Alta Muito  

alta 

A presença forte do setor informal na 
reciclagem de resíduos tem influenciado a 
implementação de plantas de triagem 
manual, principalmente para os resíduos 
coletados pela coleta seletiva, contudo, as 
escalas operacionais de atuação são sempre 
muito reduzidas, cerca 150 t/m. 

Triagem 
mecanizada Média Muito  

alta 

Propostas de segregação em larga escala 
para captação de recicláveis e CDR, bem 
como, o preparo das frações para o 
tratamento biológico tem evidenciado a 
necessidade de mecanização. 

Compostagem Alta Muito  
alta 

Técnicas de compostagem extensiva 
descentralizadas e de microescala (< 10 
t/d) têm sido fomentadas por meio de 
políticas públicas. 

Biodigestão 
anaeróbia Média Alta 

A biodigestão está presente em diversos 
editais mas percebemos falhas em balanços 
de massa relacionado a estimativa de 
produção de biogás e de composto como 
ainda valores subestimados de investimento e 
operação. 

Geração  
de CDR Média Alta 

O mercado cimenteiro tem demonstrado 
significante interesse na substituição das 
fontes energéticas, contudo, não tem ainda 
interesse em biomassa a partir dos RSU. 

Incineração Baixa Média 

A incineração será uma realidade para as 
capitais brasileiras, mas enfrenta alta rejeição 
da sociedade apesar da existência de 
políticas nacionais que fomentem esta 
prática. Esta rejeição não está relacionada 
com possíveis impactos ambientais e sim com 
impactos sociais em decorrência da queima 
de frações recicláveis. 

Fonte: Elaborado por Pereira (2022).  
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7 CARACTERIZAÇÃO  
DE RESÍDUOS  

A caracterização dos resíduos sólidos 
domiciliares é uma ferramenta 
importante para o desenvolvimento dos 
conceitos tecnológicos das plantas de 
tratamento, pois possibilita selecionar as 
melhores tecnologias e adequá-las ao 
fluxo do material existente.  

A análise gravimétrica, granulométrica e 
analítica, permite dimensionar os 
equipamentos e escolher as melhores 
técnicas de acordo com o seu potencial 
de empregabilidade no fluxo 
operacional e de receptividade do 
mercado consumidor de recursos 
secundários.  

A caracterização deve ser feita na fase 
de planejamento do projeto, com base 
em três aspectos que se 
interrelacionam, quais sejam:  

 Embasar as atividades projetadas 
para o gerenciamento adequado 
dos resíduos;  

 Usar metodologia padronizada que 
permita obter auferíveis; e,  

 Dispor de equipe que detenha 
capacidade técnica para enfrentar 
discussões estatísticas que importam 
em elevado grau de conhecimento.  

Estes desafios precisarão ser superados 
para que o mercado tenha plantas de 
tratamento adequadas ao 
processamento dos resíduos 
efetivamente gerados, bem como, seja 
garantida uma previsão eficiente quanto 
aos recursos secundários esperados.  

Quando se conhece as características 
de um resíduo, quantitativas e 
qualitativas, é possível avaliar o potencial 
de seu aproveitamento (subproduto) e 
as consequências derivadas do seu 
desaproveitamento. Também é possível 
avaliar quantitativamente e 
qualitativamente as consequências 
(positivas ou negativas) para o Planeta, a 
partir da análise do seu ciclo de vida 
(Santos, 2007).  

O conhecimento dos impactos 
diferenciados gerados pelos resíduos 
sólidos justifica a necessidade de 
intervenções concretas que reduzam a 
insegurança jurídica das contratações 
do setor de resíduos e agregue maior 
eficiência e eficácia aos projetos de 
valorização de resíduos. 

Dessa maneira, a avaliação da 
composição dos resíduos é importante 
para determinar o potencial das frações 
a serem valorizadas dentro do fluxo de 
resíduos, a fim de determinar a 
viabilidade técnica e econômica de 
programas de recuperação energética 
e reciclagem. As avaliações também, 
podem ajudar a determinar a presença 
de material biodegradável e sua 
repercussão no meio ambiente seja 
devido às emissões gasosas e líquidas 
seja devido aos possíveis recalques 
quando de aterramento.  
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Os aspectos de temporalidade e 
representatividade são essenciais 
durante o desenvolvimento de estudo 

de caracterização de resíduos. Não há 
como se pensar em implementar 
tecnologia para as próximas décadas 
com base em dados defasados e 
inconsistentes. 

Em relação às alternativas de 
destinação adequada, em especial 
aquelas relacionadas às práticas de 
valorização de resíduos, o domínio do 
conhecimento das características dos 
resíduos permite o planejamento de 
plantas de tratamento, onde suas 
funcionalidades estarão ajustadas para 
incidência qualitativa e quantitativa dos 
resíduos, permitindo que, ao término do 
processo o balanço de massa 
operacional se aproxime ao máximo do 
balanço de massa do projeto, e, 

sobretudo, que não haja um 
comprometimento das instalações 

físicas da planta de tratamento, 
situação observada inúmeras vezes no 
mercado brasileiro. 

Vale ressaltar que tudo o que não for 
aproveitado como subproduto será 
enquadrado como rejeito devendo ser 
encaminhado para disposição final, 
elevando assim os custos relacionados 
com o aterramento.  

Quando avaliamos a potencialidade de 
geração de subprodutos, podemos 
ressaltar a repercussão tida como 
indireta da caracterização dos resíduos, 
no momento em que a radiografia do 
que entra permitirá vislumbrar o que 
poderá ser gerado como subproduto, 
refletindo quantitativos e apontando 

Figura 7 – Fatores de influência da caracterização 

 
Fonte: Elaborada por Pereira (2022).  
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alguns aspectos qualitativos, por 
exemplo quando da motivação pública 
de geração de composto a partir da 
coleta indiferenciada, ou tradicional, ou 
mesmo, quando da intenção de gerar 
combustível derivado de resíduos e 
recicláveis. 

8 DAS METAS A  
SEREM CUMPRIDAS  

O conceito tecnológico a ser elaborado 
para a contratação pública deverá 
prever intervenções que atendam 
prontamente às metas legalmente 
instituídas, tanto para redução quanto 
para valorização, tais como aquelas 
previstas pelo Planares, Plansab e outros 
instrumentos instituídos a níveis 
estaduais, intermunicipais e municipais.  

As metas subnacionais devem ser 
estabelecidas em Planos, segundo 
preconiza o artigo 19, inciso XIV da PNRS: 

XIV – metas de redução, reutilização, 
coleta seletiva e reciclagem, entre 
outras, com vistas a reduzir a 
quantidade de rejeitos 
encaminhados para disposição final 
ambientalmente adequada; 

O Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE-SP) corrobora a importância 
dos Planos e reiteradamente tem se 
manifestado quanto a ilegalidade da 
contratação pública quando do não 
atendimento dessas premissas: 

A desatualização do Plano de 
Saneamento Básico do Município e a 
inexistência do Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos; associado à falta 
de maiores detalhamentos, 

inconsistências e desatualização dos 
estudos de viabilidade econômica; 
e à injustificada adoção do critério 
de julgamento de combinação do 
menor valor da contraprestação a 
ser paga pela Administração Pública 
com o de melhor técnica, 
constituem vícios de origem 
insanáveis que impõem a 
necessidade de se determinar a 
anulação do certame, na forma do 
artigo 49 da Lei 8.666/93. 

Isto posto, as metas não poderão ser 
negligenciadas sob o risco de 
judicialização dos processos.  

Entretanto, para o fiel estabelecimento 
e consequente atendimento das metas, 
deve-se sempre atentar para as 
limitações operacionais inerentes às 
tecnologias e a composição dos 
resíduos sólidos. 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A última década foi marcada por 
importantes conquistas regulatórias em 
prol de uma gestão sustentável de 
resíduos sólidos urbanos. Isso tem 
permitido romper barreiras entre o setor 
público e privado através de 
instrumentos legais e discussões 
multidisciplinares nas quais a valorização 
dos resíduos sólidos assumiu o papel 
protagonista para a proteção do meio 
ambiente, preservação de recursos 
naturais e geração de emprego e 
renda.  

Entretanto, no que diz respeito às 
contratações públicas para o manejo 
de resíduos sólidos temos editais onde os 
projetos básicos, quando existentes, e os 
termos de referência são rasos de 
informações técnicas, impedindo a 
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elaboração de uma proposta 
orçamentária adequada e culminando 
em restrição durante a execução dos 
serviços e, consequente, incremento 
dos custos após a contratação, ou 
mesmo a inviabilização do contrato.  

Neste sentido, uma análise de valor que 
compare as investidas aportadas e o 
potencial do mercado brasileiro, 
evidencia os desafios atrelados a 
limitação de recursos fiscais, insuficiência 
de quadros técnicos especializados, 
sistemas de recuperação de custos 
subestimados, limitação de escala 
operacional, deficiência de 
infraestrutura e, sobretudo, dados 
defasados ou inconsistentes que 
permitam auferir as quantidades e as 
composições dos resíduos gerados, todos 
esses aspectos preponderantes para o 
atendimento das metas de redução dos 
resíduos em aterros sanitários e 
universalização dos serviços. 

Com o aperfeiçoamento da discussão 
por meio do advento de políticas que 
privilegiam a valorização de resíduos 
mediante a aplicação de tecnologias 
de tratamento mecânicas, biológicas 
ou térmicas, restou comprovado que é 
fundamental para o dimensionamento 
da infraestrutura bem como para a 

estimativa de geração de recursos 
secundários, conhecer preliminarmente 
os resíduos a serem manejados. 

Contudo, deve-se compreender que as 
soluções tecnológicas de valorização 
dos resíduos sólidos sempre resultam em 
um aumento no custo de 
gerenciamento tradicional, onde o 
aterro sanitário ainda se posiciona como 
protagonista. Isto ratifica a importância 
de uma receita acessória acurada para 
amenizar os custos finais de implemento 
tecnológico.  

isto posto, o avanço a partir de agora 
deve buscar a eficiência e 
sustentabilidade econômica que 
permita o atendimento das premissas de 
valorização de resíduos e gestão 
integrada previstas na PNRS 
desenvolvendo expertise em diversas 
frentes, garantindo assim um meio 
ambiente sustentável, promovendo 
nossas indústrias, inserindo resíduos na 
cadeia econômica circular, reduzindo 
as massas dispostas em aterros 
sanitários, gerando empregos verdes e 
preservando nossas gerações futuras 
devido a proteção dos recursos naturais 
e do clima. 
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ANEXO I – EQUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 
As tecnologias têm sua aplicabilidade 
balizada por alguns aspectos importantes:  

a) composição dos resíduos;  

b) escala de processamento;  

c) disponibilidade de área;  

d) custos de investimento e operação;  

e) receitas advindas da prestação do 
serviço e da comercialização dos 
subprodutos;  

f) capacidade do mercado em consumir os 
subprodutos; e, principalmente,  

g) capacidade técnica. 

Não há tecnologia pior ou melhor e sim 
àquela mais adequada para a condição 
local.  

1 TRIAGEM MANUAL DE RECICLÁVEIS 
A PARTIR DE RESÍDUOS COLETADOS 
SELETIVAMENTE 

1.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA 
Triagem manual para seleção de recicláveis 
oriundos da coleta seletiva de secos com 
capacidade de segregação efetiva de 
recicláveis limitada a 35,7 kg/hora/pessoa, 
ou 5 t/m/pessoa. Resíduos que não foram 
aproveitados, recicláveis ou outros tipos, 
poderão ser encaminhados para plantas de 
triagem mecanizadas para posterior 
aproveitamento ou para aterros sanitários.  

A produção é calculada pelo efetivo total 
da unidade operacional, não somente dos 
triadores, a considerar uma média de 20 dias 
úteis trabalhados/mês e não 22 dias, tendo 
que considerar as faltas em geral, férias e 
feriados, portanto, deve calcular, por 
exemplo:  

 

Produção mês: 5.000 kg/profissional / 20 dias 
úteis = 250 kg/dia / 7 horas = 35,7 kg/hora.  

Essa produção pode-se considerar tanto 
para o trabalho em esteira transportadora 
ou bancadas de separação. Para um 
efetivo de 5.000 kg/profissional/mês × 20 
dias/mês = 150 t/mês de produção líquida.  

O rejeito não pode ultrapassar os 15% sobre 
o input de resíduos provenientes da coleta 
seletiva na planta. Se considerar essa 
produção líquida mês podemos chegar a 
um faturamento médio/mês de:  

150 t/mês × R$ 1.100,00 / mix de venda/ton = 
R$ 165.000,00/mês. 

1.2 BALANÇO DE MASSA TECNOLÓGICO 
SEGUNDO AS EXPECTATIVAS DE 
PERFORMANCE TECNOLÓGICA 

Durante a análise de balanço de massa, três 
aspectos deverão ser tomados em 
consideração:  

a) resíduos que não poderão ser segregados 
seja devido à baixa qualidade seja pela 
indisponibilidade de reciclagem;  

b) capacidade de segregação por pessoa;  

c) destinação adequada em aterros ou 
outro processo de valorização. 

1.3 DEMANDA E CARACTERÍSTICA DA ÁREA 
DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não há maior comprometimento ambiental 
para a implementação em áreas urbanas e 
geralmente há dispensa de licenciamento 
por parte da agência ambiental. Para 
plantas com capacidade de segregação 
efetiva de 150 t/m há previsão de área 
operacional de 750 m² e área total de 5.000 
m² para abarcar das demais instalações e 
estoque. 
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1.4 TENDÊNCIAS MERCADOLÓGICAS PARA 
CONSUMO DOS SUBPRODUTOS E SUAS 
RESPECTIVAS RECEITAS ACESSÓRIAS 

Há demanda atual para consumo elevado 
de recicláveis, impulsionada por políticas 
públicas de negociação de créditos de 
reciclagem. Ou seja, as receitas dessas 
operações provirão de três frentes:  

a) prestação de serviço (R$ 100,00/t)  

b) crédito de reciclagem (R$ 100,00/t)  

c) comercialização de recicláveis 
(R$ 1100,00/t).  

Esse mix é o real dos últimos seis meses. 

1.5 RISCOS E DESAFIOS TECNOLÓGICOS 
SEGUNDO EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

Países em desenvolvimento e 
subdesenvolvidos geralmente operam com 
plantas de triagem manual com o propósito 
de ser uma solução de cunho social. 
Contudo, apesar dos baixos investimentos, a 
manutenção dos equipamentos geralmente 
é precária e há discussão sobre despesas 
com locação, energia, água e telefonia. Os 
riscos são inerentes a atividade manual 
como corte, entre outros. A elevada 
rotatividade também representa um risco à 
boa qualidade da operação. 

1.6 AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DE 
APLICAÇÃO TECNOLÓGICA NO ÂMBITO 
DA REGIONALIZAÇÃO 

Elevada potencialidade de aplicação a 
nível regional, em razão da facilidade de 
descentralização das atividades. 

1.7 PROPOSTA DE PERFORMANCE 
TECNOLÓGICA A SER INCORPORADA 
NOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

A performance da triagem manual está 
relacionada com:  

a) a coleta seletiva de qualidade;  

b) a capacidade de segregação efetiva; e, 

c) baixo índice de rejeitos. 

1.8 COMENTÁRIOS FINAIS 
Para o desenvolvimento de atividades em 
plantas manuais com a participação de 
cooperativas que envolva um número 
elevado de pessoas, esta demandará alta 
complexidade de gestão. Dessa forma, não 
é prudente se realizar atividades com 
grandes grupos em uma planta manual, e 
mesmo aspectos de logística, não são 
indicadas operações que excedam a trinta 
pessoas por turno. Resíduos sobressalentes 
poderão ser processados em plantas 
mecanizadas ou dispostos em aterros 
sanitários juntamente com os rejeitos. 

2 TRIAGEM MECANIZADA DE 
RECICLÁVEIS TANTO A PARTIR DE 
RESÍDUOS COLETADOS 
SELETIVAMENTE QUANTO DA 
COLETA TRADICIONAL 
(INDIFERENCIADA) 

2.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA 
Primeiramente há de se distinguir o 
aparelhamento necessário das plantas 
mecanizadas em função do sistema de 
coleta realizado. Havendo coleta seletiva 
de secos, a planta mecanizada poderá 
iniciar seu processamento com um rasgador 
de sacos. Contudo, sendo coleta 
indiferenciada (ou mista) há OBRIGAÇÃO 
de que o primeiro equipamento da linha 
seja um triturador de baixa rotação. 
Resolvida essa questão, os equipamentos 
posteriores serão planejados para a 
segregação de orgânicos, secos e 
contaminantes/impurezas, segundo um 
amplo rol de equipamentos. 
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2.2 BALANÇO DE MASSA TECNOLÓGICO 
SEGUNDO AS EXPECTATIVAS DE 
PERFORMANCE TECNOLÓGICA 

O balanço de massa é decorrente dos 
equipamentos implementados e a origem 
dos resíduos. Se estes forem da coleta 
seletiva de secos ou àqueles captados nas 
plantas de triagem manual, a taxa de desvio 
de recicláveis varia segundo o tipo de 
material, podendo alcançar em média 60% 
de segregação. Entretanto, quando a 
origem dos resíduos for decorrente da 
coleta indiferenciada (ou mista), esse valor 
se situa entre 5 e 15%. 

2.3 DEMANDA E CARACTERÍSTICA DA ÁREA 
DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não há maior comprometimento ambiental 
para a implementação em áreas urbanas e 
geralmente o licenciamento ambiental é 
simplificado. 

2.4 TENDÊNCIAS MERCADOLÓGICAS PARA 
CONSUMO DOS SUBPRODUTOS E SUAS 
RESPECTIVAS RECEITAS ACESSÓRIAS 

Há demanda atual para consumo médio de 
recicláveis, impulsionada por políticas 
públicas de negociação de créditos de 
reciclagem. Ou seja, as receitas dessas 
operações provirão de três frentes:  

a) prestação de serviço (R$ 100,00/t)  

b) crédito de reciclagem (R$ 100,00/t)  

c) comercialização de recicláveis 
(R$ 1100,00/t). Esse preço para o mix é o 
praticado pelo mercado nos últimos seis 
meses. 

2.5 RISCOS E DESAFIOS TECNOLÓGICOS 
SEGUNDO EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

As plantas mecanizadas são apropriadas 
para uma capacidade nominal elevada e 
podem ser indicadas para as mais diversas 
origens dos resíduos: coleta seletiva, coleta 
mista ou mesmo resíduos sobressalentes das 
cooperativas. Os riscos estão relacionados 

com a operacionalidade dos equipamentos 
empregados. Há risco elevado de 
autocombustão em função da presença de 
particulados durante o processamento e 
materiais comburentes como pilhas e 
baterias. 

2.6 AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DE 
APLICAÇÃO TECNOLÓGICA NO ÂMBITO 
DA REGIONALIZAÇÃO 

Elevada potencialidade de aplicação a 
nível regional, em razão da facilidade de 
descentralização das atividades. 

2.7 PROPOSTA DE PERFORMANCE 
TECNOLÓGICA A SER INCORPORADA 
NOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

A performance da triagem mecanizada 
está relacionada com:  

a) a disponibilidade individual de cada 
equipamento e do conjunto; e,  

b) o baixo índice de rejeitos. 

2.8 COMENTÁRIOS FINAIS 
As plantas mecanizadas para captação de 
recicláveis demandam elevada área de 
estocagem. Resíduos sobressalentes 
poderão ser processados em plantas 
mecanizadas ou dispostos em aterros 
sanitários juntamente com os rejeitos. 

3 TRIAGEM MECANIZADA DE 
COMBUSTÍVEL DERIVADO DE 
RESÍDUOS (CDR) 

3.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA 
Primeiramente há de se distinguir o 
aparelhamento necessário das plantas 
mecanizadas em função do sistema de 
coleta realizado. Havendo coleta seletiva 
de secos, a planta mecanizada poderá 
iniciar seu processamento com um rasgador 
de sacos. Contudo, sendo coleta 
indiferenciada (ou mista) há OBRIGAÇÃO 
de que o primeiro equipamento da linha 
seja um triturador de baixa rotação. 
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Resolvida essa questão, os equipamentos 
posteriores serão planejados para a 
segregação de orgânicos, secos e 
contaminantes/impurezas, segundo um 
amplo rol de equipamentos. No que diz 
respeito a geração de CDR há ainda 
obrigação de implementação de 
equipamentos para segregação de PVC, 
tais como segregadores ópticos bem como 
um triturador secundário para redução das 
partículas entre 25 e 50 mm, a depender dos 
requisitos da indústria consumidora. Para 
facilitar o transporte pode-se avaliar a 
implementação de equipamentos de 
embalamento. Contudo, a indústria 
consumidora também deverá deter do 
equipamento de desembalagem. O CDR 
precisará ser armazenado em pátio 
coberto, protegido das intempéries. 

3.2 BALANÇO DE MASSA TECNOLÓGICO 
SEGUNDO AS EXPECTATIVAS DE 
PERFORMANCE TECNOLÓGICA 

O balanço de massa é decorrente dos 
equipamentos implementados e a origem 
dos resíduos. Se estes forem da coleta 
seletiva de secos ou àqueles captados nas 
plantas de triagem manual, ou mesmo da 
coleta indiferenciada (ou mista), a taxa de 
desvio de CDR para aplicação no forno, 
varia segundo o tipo de material, podendo 
alcançar em média 5 a 15% de segregação. 

3.3 DEMANDA E CARACTERÍSTICA DA ÁREA 
DE IMPLEMENTAÇÃO 

Não há maior comprometimento ambiental 
para a implementação em áreas urbanas e 
geralmente o licenciamento ambiental é 
simplificado. 

3.4 TENDÊNCIAS MERCADOLÓGICAS PARA 
CONSUMO DOS SUBPRODUTOS E SUAS 
RESPECTIVAS RECEITAS ACESSÓRIAS 

Há demanda atual para consumo médio de 
CDR, e a precificação FOB varia entre 
R$ 60,00 e R$ 130,00/t de CDR e CIF 70 km 
R$ 200,00/t. Esse valor é estabelecido em 
função da energia de origem fóssil, a 

qualidade físico-química do CDR, em 
especial o poder calorífico, bem como a 
capacidade de consumo da cimenteira. Ou 
seja, as receitas dessas operações provirão 
de duas frentes: a) prestação de serviço 
(R$ 100,00/t); e, b) comercialização de CDR 
(em média R$ 100,00/t). 

3.5 RISCOS E DESAFIOS TECNOLÓGICOS 
SEGUNDO EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

As plantas mecanizadas são apropriadas 
para uma capacidade nominal elevada e 
podem ser indicadas para as mais diversas 
origens dos resíduos: coleta seletiva, coleta 
mista ou mesmo resíduos sobressalentes das 
cooperativas. Os riscos estão relacionados 
com a operacionalidade dos 
equipamentos empregados. Há risco 
relacionado com a armazenagem do CDR 
quando estes ficam sujeitos a intempéries. 
Há risco elevado de autocombustão em 
função da presença de particulados 
durante o processamento e materiais 
comburentes como pilhas e baterias. 

3.6 AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DE 
APLICAÇÃO TECNOLÓGICA NO ÂMBITO 
DA REGIONALIZAÇÃO 

Elevada potencialidade de aplicação a 
nível regional, em razão da facilidade de 
descentralização das atividades. 

3.7 PROPOSTA DE PERFORMANCE 
TECNOLÓGICA A SER INCORPORADA 
NOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

A performance da triagem mecanizada 
está relacionada com:  

a) a disponibilidade individual de cada 
equipamento e do conjunto; e,  

b) baixo índice de rejeitos. 

3.8 COMENTÁRIOS FINAIS 
As plantas mecanizadas para captação de 
CDR demandam elevada área de 
estocagem. Essas plantas poderão ter linhas 
adicionais para a captação de recicláveis, 
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melhorando sua performance econômico-
financeira. Resíduos sobressalentes poderão 
ser processados em plantas mecanizadas ou 
dispostos em aterros sanitários juntamente 
com os rejeitos. Vale comentar que há 
elevado custo de transporte e a viabilidade 
do sistema, a princípio, é determinada pela 
distância de até 150 km entre a planta 
produtora e a planta consumidora. 

4 TRATAMENTO BIOLÓGICO: 
COMPOSTAGEM & BIOSSECAGEM 

4.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA 
Tanto a compostagem quanto a 
biossecagem são procedimentos de 
estabilização biológica oxigenados. Os 
sistemas variam entre um leque de opções 
simples até complexas. Quanto maior a 
complexidade, maior a redução de massa, 
maior a segurança e controle ambiental, 
menor demanda por área e menor as 
exigências relacionadas com a 
propagação de odor. Em compensação 
maiores os custos de investimento e 
operacionais. A diferença entre os processos 
de compostagem e de biossecagem limita-
se ao período de retenção e a intensidade 
de oxigenação. Os períodos de tratamento 
variam entre 30 a 120 dias para a 
compostagem e entre 10 a 30 dias para a 
biossecagem. Ao término do processo 
biológico faz-se necessário o advento de 
equipamento de peneiramento. 

4.2 BALANÇO DE MASSA TECNOLÓGICO 
SEGUNDO AS EXPECTATIVAS DE 
PERFORMANCE TECNOLÓGICA 

O balanço de massa é decorrente das 
tecnologias escolhidas e pode variar entre 30 
e 50% de redução de massa. A massa 
restante não poderá ser empregada na sua 
integralidade e fração de 30% deverá 
necessariamente ser encaminhada para os 
aterros. O restante poderá ser empregado 
como composto orgânico ou na reabilitação 
de áreas degradadas. 

4.3 DEMANDA E CARACTERÍSTICA DA ÁREA 
DE IMPLEMENTAÇÃO 

As áreas empregadas para tecnologias 
simples são extensas e complexas pois como 
os sistemas são em pátios cobertos emitem 
maior odor. Em compensação os sistemas 
intensivos ocorrem em espaços 
enclausurados demandam menor área e 
com maior segurança no que diz respeito ao 
controle do sistema e da emissão de odor. 
Todas as áreas precisam ser 
impermeabilizadas e sistemas de captação 
de líquidos e destinação precisam ser 
planejados. Em sistemas extensivos que 
ocorrem apenas em pátios cobertos, a 
distância de núcleos habitacionais deve ser 
de 500 m. 

4.4 TENDÊNCIAS MERCADOLÓGICAS PARA 
CONSUMO DOS SUBPRODUTOS E SUAS 
RESPECTIVAS RECEITAS ACESSÓRIAS 

O composto, desde que atenda aos 
quesitos de qualidade previsto em 
regulação, tem demanda elevada. 
Contudo, há de se construir um mercado 
consumidor e superar a desconfiança 
quando se trata de composto onde os 
resíduos orgânicos foram coletados de 
forma mista. Os valores praticados 
encontram-se na ordem de R$ 200,00/t e o 
raio de distribuição em 50 km. 

No que diz respeito a biomassa derivada dos 
processos de biossecagem, a partir dos 
orgânicos de origem urbana, para ser 
empregada no calcinador das plantas 
cimenteiras, este uso ainda não é explorado 
no Brasil, mas representa uma tendência 
quando se avalia o volume disponível e a 
representatividade de ganhos climáticos.  

4.5 RISCOS E DESAFIOS TECNOLÓGICOS 
SEGUNDO EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

Os riscos relacionam-se com as emissões 
líquidas e gasosas, inclusive odor. 
Considerando o processo aeróbio, há como 
resultado fração sólida estabilizada, CO2 e 
água. Não deverá haver emissão de CH4, 
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quando da manutenção adequada do 
oxigênio. Os líquidos emitidos são de 
elevada carga orgânica e poderão ser 
recirculados no processo, entretanto, na 
presença de emissão sobressalente, estes 
líquidos deverão ser destinados em plantas 
de tratamento específicas ou ainda em 
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), 
desde que estas tenham licença para 
recebimento desses líquidos. 

4.6 AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DE 
APLICAÇÃO TECNOLÓGICA NO ÂMBITO 
DA REGIONALIZAÇÃO 

Elevada potencialidade de aplicação a 
nível regional, em razão da facilidade de 
descentralização das atividades quando 
dos sistemas extensivos. 

4.7 PROPOSTA DE PERFORMANCE 
TECNOLÓGICA A SER INCORPORADA 
NOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

A performance está relacionada com o 
período de retenção e atendimentos aos 
requisitos legais de qualidade do composto. 

4.8 COMENTÁRIOS FINAIS 
Independentemente da tecnologia para o 
tratamento biológico escolhido, medidas de 
tratamento mecânico para abertura das 
sacolas, segregação dos orgânicos e de 
contaminantes deverão ser implementados. 
Após o tratamento biológico, também serão 
necessários equipamentos para o 
beneficiamento das frações estabilizadas, 
por exemplo, peneiramento.  

5 TRATAMENTO BIOLÓGICO: 
BIODIGESTÃO 

5.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA 
A digestão anaeróbia é um processo de 
decomposição da fração orgânica em 
ambiente sem oxigênio. Dessa forma, tem-se 
como resultado a geração de biogás e de 
um digestato sólido e líquido. O digestato 
sólido, a depender de suas características, 

precisará ainda ser submetido a um 
processo de estabilização biológico aerado, 
como a compostagem. Avaliando o 
mercado internacional, temos que para as 
frações orgânicas de origem domiciliar, em 
geral, resíduos de cozinha e verdes as 
metodologias secas são as mais 
empregadas. Ficando as tecnologias 
úmidas orientadas para os resíduos da 
agropecuária e esgotos. Esses sistemas são 
extremamente complexos e demandam um 
controle apurado da microbiologia e uma 
resposta técnica rápida quando da não 
conformidade da decomposição. O biogás 
gerado precisará ser purificado para seu 
emprego em motogeradores ou, por meio 
da intensificação da purificação, poderá 
ainda ser utilizado como biometano. Isto 
significa que para gerar o biometano, há 
incremento representativo nos custos de 
investimento e operação da planta e da 
complexidade técnica. 

5.2 BALANÇO DE MASSA TECNOLÓGICO 
SEGUNDO AS EXPECTATIVAS DE 
PERFORMANCE TECNOLÓGICA 

O balanço de massa decorre da tecnologia 
escolhida e da umidade de entrada das 
frações orgânicas. Sistemas secos contínuos, 
onde o fluxo de alimentação é ininterrupto, 
geralmente, resultam em maior massa após 
o tratamento, em função da necessidade 
de umidificação do material. Ou seja, a 
redução de massa sólida está na ordem de 
10% mas há elevada geração de massa 
líquida. No caso dos sistemas secos 
descontínuos, ou denominadas garagens ou 
túneis, a redução de massa sólida também 
fica na ordem de 10% e há baixa ou 
nenhuma geração de massa líquida. Após a 
digestão, sendo aplicados processos 
aeróbios de estabilização do digestato, a 
massa não será reduzida com a mesma 
intensidade das frações in natura. 

5.3 DEMANDA E CARACTERÍSTICA DA ÁREA 
DE IMPLEMENTAÇÃO 

Considerando os sistemas fechados há 
elevado controle ambiental. Contudo, 
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quando do manuseio das frações, 
descarregadas, digestato sólido ou líquido, 
e depois frações estabilizadas por meio de 
processos oxigenados, poderá haver maior 
incidência de odor. Recomenda-se uma 
distância de pelo menos 300 m de núcleos 
habitacionais. 

5.4 TENDÊNCIAS MERCADOLÓGICAS PARA 
CONSUMO DOS SUBPRODUTOS E SUAS 
RESPECTIVAS RECEITAS ACESSÓRIAS 

A precificação da energia gerada por meio 
da conversão do biogás encontra-se em 
elevada tendência tendo sido 
comercializado na ordem de 
R$ 550,00/MWh. O biometano pode ser 
comercializado a R$ 2,10/ Nm³. 

5.5 RISCOS E DESAFIOS TECNOLÓGICOS 
SEGUNDO EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

As tecnologias presentes no mercado 
internacional são consolidadas e os 
processos podem ser apontados como risco 
controlado, considerando que na fase da 
digestão os sistemas são fechados e há um 
intenso monitoramento. A variação das 
frações orgânicas de origem domiciliar 
poderá influenciar a geração de energia, ou 
seja, mais resíduos alimentícios, maior a 
produção de biogás, maior presença de 
verdes, menor geração de biogás. As 
intervenções de manutenção são 
frequentes em função de avarias, e 
desgastes por corrosão, abrasão entre 
outros. 

5.6 AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DE 
APLICAÇÃO TECNOLÓGICA NO ÂMBITO 
DA REGIONALIZAÇÃO 

Elevada potencialidade de aplicação a 
nível regional, em razão dos altos custos 
envolvidos que demandam uma geração 
de pelo menos 30.000 t/a de resíduos 
orgânicos. 

5.7 PROPOSTA DE PERFORMANCE 
TECNOLÓGICA A SER INCORPORADA 
NOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

A performance relaciona-se com a 
produção de biogás e o percentual de 
metano, com a eficiência de prensagem 
(quando aplicável), com os equipamentos 
mecânicos de segregação, bem como com 
os equipamentos de recuperação 
energética como o motogerador. 

5.8 COMENTÁRIOS FINAIS 
Caso haja opção pelos sistemas secos 
contínuos, será necessário um sistema de 
prensagem ao término da digestão. Este 
equipamento é de alto desgaste e 
representa 30% do consumo de energia da 
planta. Os sistemas secos descontínuos, 
dispensam essa prensagem. Também deve-
se atentar para as emissões líquidas que 
precisarão ser destinadas adequadamente, 
incorrendo em despesas adicionais. 

6 TRATAMENTO TÉRMICO NA FORMA 
DE INCINERAÇÃO 

6.1 DESCRIÇÃO TÉCNICA 
A incineração é um tratamento térmico de 
diversos tipos de materiais, como resíduos de 
serviços de saúde, industriais, de portos e 
aeroportos, e domiciliares. Nessa tecnologia 
são utilizadas altas temperaturas para a 
queima controlada e a destruição de 
componentes em um processo de 
combustão completa. Essa técnica 
apresenta uma alternativa no tratamento 
de RSU e garante o tratamento sanitário do 
material, e a completa destruição dos 
componentes orgânicos. Entretanto, ela 
preserva os metais e minerais possíveis de 
reciclagem nas cinzas, reduzindo 
radicalmente o volume ao final do processo. 
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6.2 BALANÇO DE MASSA TECNOLÓGICO 
SEGUNDO AS EXPECTATIVAS DE 
PERFORMANCE TECNOLÓGICA 

A incineração é um processo com elevada 
capacidade de redução de massa, entre 70 
e 80%. 

6.3 DEMANDA E CARACTERÍSTICA DA ÁREA 
DE IMPLEMENTAÇÃO 

As plantas são compactas e demandam 
pouca área, podendo inclusive serem 
implementadas em áreas urbanas. 

6.4 TENDÊNCIAS MERCADOLÓGICAS PARA 
CONSUMO DOS SUBPRODUTOS E SUAS 
RESPECTIVAS RECEITAS ACESSÓRIAS 

A tecnologia de incineração tem elevado 
custo de implementação e de operação. Os 
sistemas de tratamento e purificação de 
gases são custosos. O incremento do valor 
de comercialização da energia determina 
uma tendência de viabilidade econômico-
financeira. As plantas também precisam 
operar em larga escala, algo como 800 t/d 
para que seus custos sejam justificados. 

6.5 RISCOS E DESAFIOS TECNOLÓGICOS 
SEGUNDO EXPERIÊNCIAS NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS 

As tecnologias de incineração disponíveis 
no mercado são consolidadas e com lastro 
no processamento de resíduos sólidos 
urbanos. Dessa forma apesar dos riscos 
derivarem das emissões gasosas, essas já 
estão relativamente controladas no 

mercado internacional. Processos de 
controle e de manutenção garantirão o 
controle dos riscos. As cinzas e resíduos 
resultantes do tratamento dos gases 
apresentam em sua composição elevado 
teor de metais pesados e poluentes 
altamente nocivos ao meio ambiente e aos 
seres humanos, impossibilitando o seu 
reaproveitamento em qualquer 
circunstância. Sendo assim, deverão ser 
encaminhados a um aterro Classe I, 
conforme Norma NBR 10.004. 

6.6 AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DE 
APLICAÇÃO TECNOLÓGICA NO ÂMBITO 
DA REGIONALIZAÇÃO 

Elevada potencialidade de aplicação a 
nível regional, em razão dos altos custos 
envolvidos que demandam uma geração 
de pelo menos 800 t/d de resíduos sólidos. 

6.7 PROPOSTA DE PERFORMANCE 
TECNOLÓGICA A SER INCORPORADA 
NOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

A performance relaciona-se com o controle 
das emissões gasosas e a produção de 
energia. 

6.8 COMENTÁRIOS FINAIS 
Essa tecnologia detém potencial de 
coprocessamento, por exemplo 
processando lodos e outros tipos de resíduos, 
inclusive aqueles classificados como 
Classe I. 
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ANEXO II – EXTERNALIDADE TECNOLÓGICA 
TRATAMENTO MECÂNICO-BIOLÓGICO 

1 TMB – CONCEITO BÁSICO 

 Tratamento semimecanizado  

 Tratamento biológico aerado 

 Produtos: recicláveis e composto 

 Baixa redução de massa: apenas em razão da compostagem 

Figura 1 – TMB – Básico 

  

 
Fonte: Adaptada por Pereira (2022) de Eggersmann (2014, p. 33). 
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2 TMB – CONCEITO INTERMEDIÁRIO 

 Tratamento mecanizado  

 Tratamento biológico aerado: sistema intensivo ou extensivo 

 Produtos: recicláveis, composto e CDR (frações grossas) 

 Média redução de massa: em razão da compostagem e da geração de CDR 

Figura 2 – TMB – Intermediário 

 

 
Fonte: Adaptada por Pereira (2022) de Eggersmann (2014, p. 36). 

CDR 



  

 
252 

3 TMB – CONCEITO AVANÇADO 

 Tratamento mecanizado  

 Tratamento biológico aerado: sistema intensivo ou extensivo 

 Tratamento biológico anaeróbio: de preferência tecnologias secas 

 Produtos: recicláveis, composto, CDR (frações grossas) e biogás 

 Média redução de massa: em razão da compostagem e da geração de CDR 

Figura 3 – TMB – Avançado 

 

 
Fonte: Adaptada por Pereira (2022) de Eggersmann (2014, p. 42). 

CDR 
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4 TMB – CONCEITO AVANÇADO E INTEGRAL  

 Tratamento mecanizado  

 Tratamento biológico aerado: sistema intensivo 

 Tratamento biológico anaeróbio: de preferência tecnologias secas 

 Produtos: recicláveis, composto, CDR (frações grossas e finas) e biogás 

 Alta redução de massa: em razão da compostagem e da geração de CDR a 
partir das frações secas e orgânicas (biossecagem)  

Figura 4 – TMB – Avançado e Integral 

 

 
Fonte: Adaptada por Pereira (2022) de Eggersmann (2014, p. 47).

CDR 
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ANEXO III – FLUXOGRAMA OPERACIONAL 
 

Figura 1 – Fluxo Operacional: Reciclagem 

 
Fonte: Elaborada por Pereira (2022).  
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Figura 2 – Fluxo Operacional: Reciclagem + Compostagem – Leiras  

 
Fonte: Elaborada por Pereira (2022).  
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Figura 3 – Fluxo Operacional: Reciclagem + Fermentação + Compostagem (Túneis e Leiras) 

 
Fonte: Elaborada por Pereira (2022).  
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Figura 4 – Fluxo Operacional: Reciclagem + CDR > 80 mm 

 
Fonte: Elaborada por Pereira (2022).  

  



  

 
258 

Figura 5 – Fluxo Operacional: Reciclagem + Biossecagem > 30 mm 

 
Fonte: Elaborada por Pereira (2022). 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente Plano de Negócios 
Referencial apresenta as premissas, 
dados e informações considerados e 
utilizados na modelagem de 
CONCESSÃO para servicos de manejo 
de resíduos sólidos. 

O Plano de Negócios Referencial deverá 
tomar como base informações, estudos, 
pesquisas, investigações, 
levantamentos, projetos, planilhas e 
demais documentos ou dados, 
relacionados à prestação dos serviços 
de concessão.  

Dentro dos aspectos econômicos, há 
que se ponderar uma verdade 
inconveniente: "A Rota Tecnológica 
com Menor Custo de Implantação e 
Operação é um ATERRO SANITÁRIO e 
implementar Rotas Tecnológicas de 
Valorização de Resíduos que permitam 
um Maior Desvio de Aterro, implicam em 
Custos Maiores de Investimento e 
Operação”.  

As ferramentas  que permitem resolver 
essa questão já estão postas, a saber:  

 Regionalização – o todo aqui é maior 
do que a soma das partes com 
subarranjos inteligentes de 
municípios;  

 Conceitos de rotas tecnológicas que 
aumentem o desvio de resíduos para 
aterro e permitam o aumento da 
recuperação de materiais 
recicláveis;  

 Uma abordagem e modelagem 
assertiva para captura e distribuição 
do valor dos resíduos nos diferentes 

canais possíveis: mercado/ 
comercialização, autoconsumo na 
gestão dos resíduos e uso como 
reposição das utilidades necessárias 
ao serviço público;  

 A implementação de um regime de 
cobrança com tarifa para 
concessionária que assegurem uma 
sustentabilidade econômica com 
risco compatível à natureza do 
serviço a ser prestado; e,  

 Contratos de longo prazo em regime 
de concessão que suportem 
juridicamente os investimentos a 
serem feitos para sua 
implementação.  

Essas ferramentas são conhecidas e já 
possuem um respaldo legal que 
suportam a sua implementação, o que 
ainda continua sendo um desafio e 
entrave dentro dessa temática é a 
combinação eficaz dessas ferramentas 
que levem à alavancagem de projetos 
na prática.  

O que se pretende aqui é criar um 
roteiro que sirva de guia para o uso e 
análise das ferramentas de valorização, 
criando cenários alternativos para a 
solução dos serviços de gestão dos 
resíduos que possam ter a sua eficiência 
de valorização mensurada. 

Quanto à estrutura deste Plano de 
Negócios, nos capítulos 2, 3 e 4 serão 
apresentadas as premissas básicas que 
nortearam a estruturação do projeto. 
Nos capítulos 5 e 6, serão detalhadas a 
composição e os valores das projeções 
de investimentos, de custos e despesas. 
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2 PREMISSAS GERAIS  
O projeto tem por objeto a delegação, 
mediante concessão comum, do 
seguinte serviço público de saneamento 
básico no consórcio ou Município: 

(i) serviços públicos de manejo de 
resíduos sólidos, que consistem no 
tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos urbanos (RSU), 
incluindo a execução dos projetos 
relativos; 

O cenário de rota tecnológica a ser 
selecionada deverá ser demonstrada 
como a mais vantajosa para o 
consórcio, considerando nesta análise, 
também, os ganhos ambiental e social 
da rota tecnológica e atendimento  dos  
planos setoriais que versam sobre o 
tema. 

Diante disso, deverá ser também 
considerado como premissa o horizonte 
do período de duração do contrato de 
CONCESSÃO. 

A projeção da população dos 
Municípios do consórcio para o prazo 
previsto da CONCESSÃO, bem como a 
quantidade de RSU a ser encaminhada 
para a destinação final deve ser 
estimada com base no horizonte do 
projeto, e ainda, deverão ser alinhadas 
aos planos diretores municipais e do 
consórcio de Referência. 

3 PREMISSAS TÉCNICAS  
E DE ENGENHARIA 

Para esse processo recomenda-se a 
utilização de análises preliminares com a 
utilização de ferramentas da gestão 
pública com esse propósito e a partir 
desses, definir acerca da necessidade 
de elaboração de estudos EVTEA´s a 
confirmar as premissas técnicas e de 
engenharia. Dentro da análise 
preliminar, tem-se oito passos a serem 
seguidos conforme a descrição na 
sequência: 

 PASSO 1: Avaliação da situação 
atual do manejo de resíduos sólidos: 
Levantamento dos dados de 
quantitativos, gravimetria, 
organização dos fluxos de materiais 
existentes e levantamento dos custos 
de operacionalização e 
manutenção da rota tecnológica 
atual de manejo de resíduos nas 
cidades ou consórcio. 

 PASSO 2: Avaliação de objetivos e 
metas futuras de desenvolvimento 
do sistema de manejo de resíduos: 
Definição das metas de longo prazo 
em termos de desvio de aterro, 
reciclagem, abrangência da coleta 
seletiva e coleta indiferenciada de 
resíduos domésticos 

 PASSO 3: Definição dos Arranjos 
Consolidados de Municípios: Como 
identificar de forma otimizada o 
agrupamento de municípios que irá 
definir o número de unidades de 
tratamento de resíduos e os 
respectivos quantitativos a serem 
usados para o seu dimensionamento 
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 PASSO 4: Dimensionamento da(s) 
rota(s) tecnológica(s) definida(s) 
para o consórcio de municípios e o 
dimensionamento dos seus custos a 
partir das premissas de custo unitário 
e outras de engenharia 

 PASSO 5: Definição de itens de 
escopo específicos de contrato com 
dados que permitam o 
dimensionamento dos custos 
Avaliação de cenários do mercado 
valorização Resíduos: Identificar as 
premissas de mercado que 
permitirão avaliar a viabilidade 
econômica das diferentes rotas 
tecnológicas conforme os padrões 
definidos no escopo técnico 

 PASSO 6: Avaliação de cenários do 
mercado valorização Resíduos: 
Identificar as premissas de mercado 
que permitirão avaliar a viabilidade 
econômica das diferentes rotas 
tecnológicas conforme os padrões 
definidos no escopo técnico 

 PASSO 7: Avaliar as diferentes opções 
de combinação entre 
agrupamentos de municípios para 
dimensionamento do número de 
unidades de tratamento, opções de 
rotas tecnológicas e as potenciais 
receitas acessórias, para que se 
possa identificar a rota tecnológica 
que permita a melhor combinação 
de ganho versus o valor de uma 
tarifa de implementação. É a 
comparação objetiva dessa relação 
que deve nortear a definição dos 
parâmetros econômicos referenciais 
para o edital da concessão. 

 PASSO 8: A partir das informações 
resultantes das simulações feitas, 
extrair as informações necessárias ao 
dimensionamento dos custos de 
investimento e operação da rota 
tecnológica selecionada e dos 
dados dos quantitativos do balanço 
de massa ao longo de todo o 
período do contrato. Recomenda-se 
o uso de uma das ferramentas de 
simulação de rotas tecnológicas da 
gestão pública para essa simulação 
ou a contratação de uma 
consultoria especializada para 
realização desse estudo de 
dimensionamento. 

 PASSO 9: Dimensionamento de itens 
específicos do contrato de 
concessão: Programas de educação 
ambiental e investimentos para 
recuperação de áreas degradadas. 
Esses itens deverão ser definidos em 
termos de abrangência e na 
sequência terem o seu custo 
dimensionado. 

 

Para efeito do dimensionamento dos 
custos de investimento e operação, 
recomenda-se o uso das referências 
inframencionadas e que foram criadas 
a partr de simulações elaboradas pelos 
autores. Nessas referências se 
encontram todas as tecnologias 
abordadas no caderno técnico, onde 
todas elas possuem custos de 
dimensionamento em função do 
quantitativo de resíduos a ser usado de 
acordo com as rotas tecnológicas a 
serem simuladas. 



 267 

Tabela 1 – Dimensionamento Custos Referenciais  
| Tecnologia Triagem Manual 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

Tabela 2 – Dimensionamento Custos Referenciais  
| Tecnologia Triagem Mecanizada Orgânicos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

Tabela 3 – Dimensionamento Custos Referenciais  
| Tecnologia Triagem Mecanizada de Resíduos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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Tabela 4 – Dimensionamento Custos Referenciais  
| Tecnologia Produção CDR – Tratamento Mecânico 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

Tabela 5 – Dimensionamento Custos Referenciais  
| Tecnologia Produção CDR – Tratamento  Mecânico Biológico 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

Tabela 6 – Dimensionamento Custos Referenciais  
| Tecnologia Compostagem Material Orgânico 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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Tabela 7 – Dimensionamento Custos Referenciais  
| Tecnologia Biodigestão para produção de Energia Elétrica 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

 

Tabela 8 – Dimensionamento Custos Referenciais  
| Tecnologia Incineração via Mass Burning 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

  



 
270 

4 PREMISSAS MACROECONÔMICAS E FINANCEIRAS  
Estimar as premissas macroeconômicas das variáveis listadas na Tabela 9, a partir 
de fontes oficiais: Banco Central ou BNDES, e  que serão utilizadas na modelagem 
econômica da concessão com uma data base definida pelo consórcio e com as 
projeções futuras dentro do horizonte do período do contrato. 

Tabela 9 – Premissas Macroeconômicas e Financeiras 

Índices Ano 
01 

Ano 
02 

Ano 
03 

Ano 
04 

Ano 
05 

Ano 
06 

Ano 
07 

Ano 
08 

Ano 
09 

Ano 
10 

IPCA           

IGP-M           

CPI US           

Diferencial  
de inflação           

TLP           

Selic           

 

 

Índices Ano 
11 

Ano 
12 

Ano 
13 

Ano 
14 

Ano 
15 

Ano 
16 

Ano 
17 

Ano 
18 

Ano 
19 

Ano 
20 

IPCA           

IGP-M           

CPI US           

Diferencial  
de inflação           

TLP           

Selic           
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Índices Ano 
21 

Ano 
22 

Ano 
23 

Ano 
24 

Ano 
25 

Ano 
26 

Ano 
27 

Ano 
28 

Ano 
29 

Ano 
30 

IPCA           

IGP-M           

CPI US           

Diferencial  
de inflação           

TLP           

Selic           

 

 

Índices Ano 31 Ano 32 Ano 33 Ano 34 Ano 35 

IPCA      

IGP-M      

CPI US      

Diferencial  
de inflação      

TLP      

Selic      

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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5 PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS  
A partir do dimensionamento da rota tecnológica conforme o Caderno Ténico, 
buscam-se os dados e as informações dos custos em função das referências de 
dimensionamento de custos de investimento das tecnologias mencionadas no 
capítulo 3 que deverão ser estruturadas ao longo do prazo de concessão. A 
distribuição da composição dos investimentos e reinvestimentos necessários para a 
estruturação do projeto de manejo dos resíduos sólidos urbanos do consórcio de 
acordo com a solução de rota tecnológica definida devem ser distribuídos 
individualmente por tecnologias e pelas naturezas dos investimentos. 

Tabela 10 – Projeção de Investimentos 

TECNOLOGIAS 

Equipamentos 

& Montagem 

(Milh R$) 

Custo Terreno, 
Civil e 

Infraestrutura 

(Milh R$) 

Custo Terreno e 
Registro 

Propriedade 

(Milh R$) 

Serviços 
Engenharia e 
Consultoria 

(Milh R$) 

Total 
Tecnologia 

(Milh R$) 

Sistemas Coleta 
Convencional      

Sistemas Coleta 
Seletiva      

Triagem Manual      

Triagem 
Mecanizada      

Biodigestão      

Compostagem      

Incineração      

Produção CDR      

Aterro Sanitário      

Total Rota 
Tecnológica      

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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6 PROJEÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS 

6.1 DESCRIÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS  
Da mesma forma que no caso dos custos de investimento, a partir do 
dimensionamento da rota tecnológica conforme o caderno ténico, buscam-se os 
dados e as informações dos custos de operação em função das referências de 
dimensionamento dos custos operacionais das tecnologias mencionadas no 
capítulo 3 que deverão ser estruturadas ao longo do prazo de concessão. A 
distribuição dos custos necessários à operação e manutenção da nova rota 
tecnológica de manejo dos resíduos sólidos urbanos do consórcio de acordo com 
a solução tecnológica definida, distribuídos individualmente por tecnologias e pelas 
naturezas desses custos operacionais. 

Tabela 11 – Descrição dos Custos Operacionais 

TECNOLOGIAS 
Pessoal  

(Milh R$/a) 

Custo Consumo 
Energia Elétrica 

(Milh R$/a) 

Custo 
Manutenção 
(Milh R$/a) 

Materiais 
Consumíveis na 

Operação 
(Milh R$/a) 

Total 
Tecnologia 
(Milh R$/a) 

Sistemas Coleta 
Convencional      

Sistemas Coleta 
Seletiva      

Triagem Manual      

Triagem 
Mecanizada      

Biodigestão      

Compostagem      

Incineração      

Produção CDR      

Aterro Sanitário      

TOTAL ROTA 
TECNOLÓGICA      

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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6.2 DESCRIÇÃO DAS DESPESAS  
Tabela 12 – Descrição das Despesas 

Descrição Despesas Valor (Milh R$/a) 

Despesas Administrativas  

Gestão Comercial  

Seguros e Garantias  

Ressarcimento de  
Serviços de Consultoria 

 

Serviços de Regulação  
e Fiscalização 

 

Garantias de Execução do Contrato  

Acreditação  

Ressarcimento de Serviços  
prestados por Empresas Leiloeiras 

 

Despesas de Gestão  
de Inadimplência 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

6.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
Para esta natureza, devem ser 
consideradas como despesas 
administrativas da CONCESSÃO àquelas 
relacionadas a mão de obra 
administrativa, insumos e serviços, 
dentre outros. 

6.2.2 GESTÃO COMERCIAL 
Para fins do Plano de Negócios 
Referencial foi considerado que o 
Departamento de Água e Esgoto dos 
Municípios do consórcio serão 
responsáveis por parte da gestão 
comercial dos SERVIÇOS e também que 
deverá existir um convênio de 
Cooperação a ser celebrado com o 
DAE para fins dessa gestão comercial. 

Para o plano de negócio, deverá ser 
definido um valor referencial mensal por 

ligação faturada para custear a 
cobrança da tarifa de resíduos em 
conjunto com as tarifas de água e 
esgoto. A CONCESSIONÁRIA deverá 
realizar a cobrança das tarifas, que 
serão baseadas na faixa de 10 m3, de 
acordo com a categoria enquadrada 
(residencial, comercial, industrial e 
pública). 

6.2.3 SEGUROS E GARANTIAS 
As despesas com os seguros do projeto 
resultam da soma dos custos com: riscos 
de responsabilidade civil geral e 
ambiental, seguros operacionais e 
também, o seguro de risco de 
engenharia. Sugerimos para o valor do 
seguro de riscos de responsabilidade civil 
e ambiental são da ordem de 0,60% em 
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relação a receita tarifária no ano para 
os serviços de resíduos sólidos.  

O valor dos seguros operacionais é da 
ordem de 0,13% em relação aos 
investimentos anuais. O capital 
assegurado é o valor investido no ano 
vigente. Os custos com os seguros de 
risco de engenharia correspondem a 
0,20% em relação ao valor total do 
CAPEX acumulado e amortizado para 
cada ano da concessão. Esse seguro 
cobre o investimento amortizado 
acumulado até o ano vigente. 

6.2.4 RESSARCIMENTO DE 
SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA 

Para o caso em que o consórcio utilizar 
serviços de consultorias especializadas 
para o processo de construção do edital 
ou de condução do processo licitatório, 
esses valores poderão ser acrescidos aos 
custos de estruturação do projeto na 
composição dos investimentos. 

6.2.5 REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

Deverá ser definido o valor de uma Taxa 
percentual a ser aplicada sobre a Receita 
Líquida, para fins de custeio dos serviços 
regulação e fiscalização, pelo 
REGULADOR, dos serviços de manejo de 
resíduos sólidos objeto do CONTRATO de 
CONCESSÃO. 

6.2.6 GARANTIAS DE 
EXECUÇÃO DO CONTRATO 

O valor assegurado da Garantia de 
Execução sugerimos que seja 5% do 

valor estimado do Contrato ao longo de 
todo o prazo da concessão. 

6.2.7 ACREDITAÇÃO 
O custo com a acreditação, referente 
apenas aos projetos executivos, está 
presente somente no primeiro ano de 
concessão e seu valor sugerido 
corresponde a 0,90% da somatória do 
CAPEX total. A referência considera a 
emissão do certificado por organismo 
de inspeção acreditado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (INMETRO), nos termos das 
normas aplicáveis. 

6.2.8 RESSARCIMENTO DE 
SERVIÇOS DE EMPRESAS 
LEILOEIRAS 

Para o caso em que o consórcio utilizar 
serviços da bolsa de valores B3 ou algum 
outra empresa para condução do 
processo de leilão do contrato de 
concessão, esses valores poderão ser 
acrescidos aos custos de estruturação 
do projeto na composição dos 
investimentos. 

6.2.9 GESTÃO DA 
INADIMPLÊNCIA 

Para o cálculo da gestão da 
inadimplência, recomenda-se adotar 
um valor referencial baseado no 
histórico de ligação inadimplente dos 
serviços de água e esgoto. Sugere-se 
que esse valor seja considerado 
trimestralmente. 
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7 PREMISSAS TRIBUTÁRIAS  
A modelagem do projeto deverá considerar a apuração dos tributos pelo Regime 
de Lucro Real. Assim, as premissas listadas na Tabela 13 refletem a legislação 
vigente. 

Tabela 13 – Definição das Premissas Tributárias 

Descrição Despesas Valor (Milh R$/a) 

Alíquota PIS  

Alíquota COFINS  

Alíquota ISS  

Imposto de Renda  

Imposto de Renda Adicional  

Imposto de Renda Adicional – Valor  

Contribuição Social  

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

8 PREMISSAS CONTÁBEIS 
Em concordância com as práticas de 
registros contábeis para concessão de 
serviços públicos, foi considerada a 
amortização, dentro do prazo da 
concessão, dos investimentos que 
compõem o ativo intangível do 
operador privado. O método de 
amortização adotado segue 
proporcionalmente a demanda. Assim, 
as projeções de amortização total anual 
deverão ser calculadas anualmente pelo 
período do contrato. 

9 PROJEÇÃO RECEITAS 

OPERACIONAIS 
Nos estudos econômico-financeiros, 
deve se considerar que as receitas 
operacionais advêm majoritariamente 
da cobrança tarifária diretamente dos 
usuários, por se tratar de uma 

concessão comum. No caso dos 
RESÍDUOS SÓLIDOS, além da tarifa que 
será cobrada dos usuários em razão do 
manejo de RESÍDUOS DOMICILIARES, 
também poderá ser tarifado o manejo 
de RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA a ser 
pago pelo Município na qualidade de 
USUÁRIO PÚBLICO ESPECIAL.  
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9.1 ESTIMATIVA DE ECONOMIAS  
Para dimensionamento das receitas 
tarifárias ano a ano durante o período 
de concessão, bem como o quadro 
tarifário para cada categoria de 
consumo e a estimativa do número de 
economias, será necessário levantar 
uma estimativa de economias para o 
ano base do contrato de concessão e a 
sua projeção ao longo da concessão de 
forma proporcional ao crescimento 
populacional dos municípios do 
consórcio.  

Quanto aos usuários que atualmente 
não são atendidos pelos serviços 
públicos de abastecimento de água 
e/ou esgotamento sanitário, 
recomenda-se adotar um valor de faixa 
de consumo mínimo, de acordo com a 
categoria enquadrada (residencial, 
comercial, industrial e pública). 

Vale ressaltar que as economias com 
consumo médio de 0 m³ não deverão  
ser cobradas tarifas de resíduos, assim 
como as economias enquadradas 
como social ou entidades beneficentes, 
conforme critérios estabelecidos nas leis 
municipais, também serão isentas da 
cobrança da tarifa de resíduos sólidos. 
Outro ponto relevante é que todos os 
critérios previstos nas leis municipais 
deverão ser cumpridos para que o 
usuário esteja isento da tarifa de 
resíduos.  

Os critérios usuais de enquadramento 
sugeridos  são: 

Isenção da Tarifa de Resíduos Sólidos: 

I. Imóvel residencial localizado no 
Município, pertencente à categoria 
residencial, cujo consumo médio 
mensal de água dos últimos 12 
meses apurado através do 
hidrômetro não ultrapasse um valor 
mínimo a ser estipulado; 

II. Renda familiar mensal não superior a 
02 (dois) salários mínimos, 
comprovada através da Carteira 
Profissional, comprovante de 
vencimentos ou declaração da 
fonte pagadora; 

III. Não possuir débitos com o 
Departamento de Água e Esgoto 
dos Municípios; 

IV. Ser consumidor monofásico de 
energia elétrica com consumo de 
até 200 Kwh/mês; 

V. Imóvel da categoria residencial, cujo 
contribuinte comprove os requisitos 
constantes nos itens I a III, mas que o 
consumo médio mensal de água 
dos últimos 12 (doze) meses apurado 
através do hidrômetro seja superior 
a 5 m³ (cinco metros cúbicos) e 
inferior a 16 m³ (dezesseis metros 
cúbicos); 

VI. Imóveis destinados às entidades 
beneficentes, sem fins lucrativos, 
declarados de utilidade pública, 
conforme Leis municipais 
relacionadas. 

  



 
278 

Tabela 14 – Definição do % de Distribuição da Tarifa entre as Economias 

Categoria das Economias Nr Economias por faixa consumo de água 

Residencial  

Comercial  

Industrial  

Pública  

Total  

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

9.2 RECEITAS OPERACIONAIS 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para o cálculo da cobrança da tarifa do 
usuário referente ao serviço de 
destinação dos RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES utilizou-se como base o 
quadro tarifário de água 

disponibilizado pelos serviços públicos 
de abastecimento de água e/ou 
esgotamento sanitário. Assim, com base 
no consumo médio de água do período 
anterior de cada usuário será 
determinada qual a faixa de consumo 
em que se enquadra e 
consecutivamente a sua tarifa de 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO a ser paga. 
Dessa forma, é possível se projetar as 
receitas ano para o período adotado 
da concessão. 

A cobrança de resíduos se baseia no 
consumo de água utilizando-a para 
classificar a faixa de consumo na qual o 

usuário se enquadra e 
consecutivamente sua cobrança. Esse 
enquadramento de usuário é realizado 
com base no consumo médio de água 
do ano anterior e a tarifa apresentada 
no Quadro Tarifário da Tabela 14 que 
representa o valor mensal que será pago 
pelos usuários considerando 12 parcelas. 

10 CAPITAL DE GIRO  
Definir os prazos médios de pagamentos 
e de recebimentos a serem adotados 
para o projeto. O capital de giro reflete 
a quantia que a firma deve 
comprometer para fazer frente a 
compromissos de curto prazo, sendo 
definido como a diferença entre ativos 
de curto prazo e passivos de curto prazo. 
Aumentos de capital de giro exigem o 
comprometimento de maior quantia de 
recursos e, portanto, resultam em uma 
redução marginal do fluxo de caixa do 
projeto. 
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Tabela 15 – Levantamento dos Parâmetros de Definição do Capital de Giro 

Categoria Receitas e despesas Unidade 

Contas a Receber  
| Prazo Médio Recebimento Nr Dias 

Pagamento Fornecedores | 
 Prazo Médio Pagamento Nr Dias 

Impostos a Pagar  
| Prazo Médio Pagamento Nr Dias 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

11 DÍVIDA E INSTRUMENTOS FINANCEIROS  
As premissas consideradas para os financiamentos são apresentadas na Tabela 16 
e adicionalmente, tendo em vista os prazos necessários para aprovação dos 
créditos de longo prazo junto aos agentes financiadores, foi considerada uma linha 
de empréstimo ponte, visando cobrir as necessidades de capital no primeiro ano 
de concessão. As premissas consideradas para o empréstimo ponte estão na 
Tabela 17. 

Tabela 16 – Parâmetros de Definição dos Produtos de Financiamento 

Parâmetros Financiamento de Longo Prazo Unidade 

Spread (Valor Nominal) % a.a. 

Indexador TR, outros 

Carência Anos 

Prazo de Pagamento Anos 

Sistema Amortização Price, outros 

Índice Cobertura Serviço Dívida (ICSD) Mínimo 1,3 

Custo Fee Mil R$ 
 

Parâmetros Financ. | Empréstimo Ponte Unidade 

Spread % a.a. 

Indexador SELIC 

Carência Meses 

Prazo Pagamento Meses 

Sistema Amortização Bullet 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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12 TAXA DE DESCONTO  
A Taxa Interna de Retorno (TIR) 
representa a rentabilidade interna de 
um investimento, devendo esta ser 
comparada com a Taxa Mínima de 
Atratividade ou, no caso do presente 
estudo, ao WACC ou CMPC (Custo 
Médio Ponderado de Capital). Também 
é a taxa ao qual o VPL dos fluxos de 
caixa do empreendimento, positivos e 
negativos, durante todo o período 

projetado, é equivalente a zero. O valor 
da taxa de desconto WACC deverá ser 
levantado junto às áreas financeiras do 
consórcio para remuneração de 
investimentos de mesma natureza e 
risco no mercado. O valor do CMPC 
(WACC) pode ser calculado pela fórmula 
(Figura 1) e as váriáveis dependentes 
estão na Tabela 17. Esse valor do CMPC 
deverá ser usado para cálculo do fluxo de 
caixa descontado do projeto e assim 
permitir se calcular as principais variáveis 
econômico financeiras de avaliação do 
projeto.  

Figura 1 – Fórmula para valor do CMPC 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

Tabela 17 – Levantamento dos Parâmetros de Definição do WACC 

Parâmetro Cálculo CMPC (WACC) Unidade 

Ke = Custo de Capital do Acionista % 

Kd = Custo de Financiamento da Dívida % 

E = Total de Patrimônio Líquido(equity) Milh R$ 

D = Total da Dívida (Debt) Milh R$ 

CMPC (WACC) % 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

  

CMPC (WACC) = Ke x [E/(D+E)] + Kd x [D/(D+E)] 
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13 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

13.1 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (DRE)  
Tabela 18 – Demonstração de Resultado (DRE) 

 DRE (R$000) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 
Receita bruta  30.434 30.693 30.953 31.216 31.481 31.748 32.018 32.289 32.563 32.840 

Receita Tarifaria  30.434 30.693 30.953 31.216 31.481 31.748 32.018 32.289 32.563 32.840 

Deduções da Receita Bruta (3.006) (3.007) (3.023) (2.840) (2.857) (2.870) (2.892) (2.915) (2.923) (2.943) 

PIS (502) (506) (511) (515) (519) (524) (528) (533) (537) (542) 

COFINS (2.313) (2.333) (2.352) (2.372) (2.393) (2.413) (2.433) (2.454) (2.475) (2.496) 

ISS (609) (614) (619) (624) (630) (635) (640) (646) (651) (657) 

Crédito PIS/COFINS 418 446 459 672 685 702 710 718 740 751 

Receita Líquida 27.428 27.686 27.930 28.376 28.624 28.878 29.125 29.374 29.640 29.896 

Custos Totais (9.272) (9.347) (9.422) (9.957) (10.006) (10.056) (10.105) (10.156) (10.207) (10.258) 

Lucro bruto 18.157 18.339 18.508 18.419 18.618 18.823 19.020 19.218 19.433 19.638 

Despesas operacionais (11.525) (6.555) (6.651) (6.659) (6.697) (6.739) (6.772) (6.825) (6.921) (7.024) 

Despesas (9.784) (4.799) (4.881) (4.873) (4.897) (4.923) (4.940) (4.978) (5.058) (5.146) 

PDD (1.741) (1.756) (1.771) (1.786) (1.801) (1.816) (1.831) (1.847) (1.863) (1.879) 

EBITDA 6.632 11.784 11.857 11.761 11.921 12.084 12.248 12.394 12.512 12.614 

Amortização (322) (666) (806) (3.439) (3.590) (3.799) (3.876) (3.957) (4.241) (4.361) 

EBIT 6.310 11.119 11.051 8.321 8.331 8.285 8.372 8.437 8.271 8.253 

Despesas Financeiras (380) (968) (1.853) (2.387) (2.276) (2.159) (2.035) (1.905) (2.426) (2.928) 

EBT 5.930 10.151 9.198 5.934 6.055 6.126 6.337 6.532 5.845 5.325 

Imposto de Renda (1.676) (2.516) (2.277) (1.461) (1.492) (1.509) (1.562) (1.611) (1.439) (1.309) 

Contribuição Social (612) (914) (828) (535) (546) (552) (571) (589) (527) (480) 

Lucro líquido 3.642 6.721 6.092 3.938 4.018 4.064 4.204 4.333 3.879 3.536 

DRE (R$000) Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

Receita bruta 33.118 33.399 33.683 33.969 34.257 34.548 34.841 35.137 35.435 35.736 

Receita Tarifaria 33.118 33.399 33.683 33.969 34.257 34.548 34.841 35.137 35.435 35.736 

Deduções da Receita Bruta (2.553) (2.554) (2.572) (2.583) (2.571) (2.586) (2.598) (2.554) (2.543) (2.496) 

PIS (546) (551) (556) (560) (565) (570) (575) (580) (585) (590) 

COFINS (2.517) (2.538) (2.560) (2.582) (2.604) (2.626) (2.648) (2.670) (2.693) (2.716) 

ISS (662) (668) (674) (679) (685) (691) (697) (703) (709) (715) 

Crédito PIS/COFINS 1.173 1.203 1.218 1.239 1.282 1.301 1.322 1.399 1.444 1.524 

Receita Líquida 30.566 30.845 31.111 31.386 31.686 31.962 32.243 32.583 32.892 33.239 

Custos Totais (11.720) (11.778) (11.836) (11.895) (11.955) (12.015) (12.075) (12.136) (12.197) (12.259) 

Lucro bruto 18.846 19.067 19.275 19.491 19.731 19.947 20.168 20.447 20.695 20.980 

Despesas operacionais (7.015) (7.049) (7.072) (7.100) (7.132) (7.154) (7.180) (7.211) (7.231) (7.253) 

Despesas (5.121) (5.138) (5.145) (5.157) (5.173) (5.178) (5.187) (5.201) (5.204) (5.209) 

PDD (1.894) (1.911) (1.927) (1.943) (1.960) (1.976) (1.993) (2.010) (2.027) (2.044) 

EBITDA 11.830 12.019 12.203 12.391 12.599 12.793 12.989 13.237 13.464 13.727 

Amortização (9.348) (9.734) (9.896) (10.156) (10.725) (10.945) (11.199) (12.237) (12.817) (13.891) 

EBIT 2.482 2.285 2.307 2.235 1.874 1.848 1.789 1.000 646 (164) 

Despesas Financeiras (3.327) (3.010) (2.675) (2.323) (1.950) (1.557) (1.142) (704) (352) (113) 

EBT (844) (725) (369) (88) (76) 292 648 296 295 (277) 

Imposto de Renda- - - - - - (31) (91) (32) (32) - 

Contribuição Social- - - - - - (19) (41) (19) (19) - 

Lucro líquido (844) (725) (369) (88) (76) 241 516 245 244 (277) 

Fonte: Dados como exemplo elaborado pelos autores (2022). 
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13.2 FLUXO DE CAIXA  
Tabela 19 – Fluxo de Caixa 

Fluxo de Caixa (R$000) Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 

Fluxo de caixa operacional 2.464 7.700 8.101 8.867 9.079 9.267 9.400 9.530 9.686 9.806 

(+) Receita Tarifaria 30.434 30.693 30.953 31.216 31.481 31.748 32.018 32.289 32.563 32.840 

(-) Impostos Indiretos (3.006) (3.007) (3.023) (2.840) (2.857) (2.870) (2.892) (2.915) (2.923) (2.943) 

(-) OPEX (20.796) (15.901) (16.073) (16.615) (16.703) (16.794) (16.877) (16.981) (17.128) (17.282) 

(-) Impostos Diretos (2.417) (3.759) (3.736) (2.808) (2.811) (2.795) (2.825) (2.847) (2.791) (2.785) 

(+/-) Variação no capital de giro (1.751) (325) (20) (86) (31) (22) (23) (16) (35) (24) 

Fluxo de investimento (13.285) (22.914) (26.245) (1.965) (2.069) (2.853) (655) (5.733) (20.927) (28.893) 

Fluxo de caixa da empresa (10.821) (15.214) (18.143) 6.902 7.010 6.414 8.745 3.798 (11.241) (19.087) 

           

 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 

Fluxo de caixa operacional 10.844 11.241 11.405 11.624 11.952 12.195 12.373 12.867 13.223 16.453 

(+) Receita Tarifaria 33.118 33.399 33.683 33.969 34.257 34.548 34.841 35.137 35.435 35.736 

(-) Impostos Indiretos (2.553) (2.554) (2.572) (2.583) (2.571) (2.586) (2.598) (2.554) (2.543) (2.496) 

(-) OPEX (18.735) (18.827) (18.908) (18.995) (19.087) (19.169) (19.255) (19.346) (19.429) (19.512) 

(-) Impostos Diretos (823) (756) (763) (739) (616) (607) (587) (319) (199) - 

(+/-) Variação no capital de giro (164) (22) (35) (29) (31) 9 (28) (51) (42) 2.726 

Fluxo de investimento (655) (2.853) (655) (1.265) (2.957) (655) (655) (2.853) (957) (964) 

Fluxo de caixa da empresa 10.189 8.388 10.750 10.358 8.995 11.540 11.718 10.014 12.266 15.489 

Fonte: Dados como exemplo elaborado pelos autores (2022). 
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13.3 BALANÇO PATRIMONIAL  
Tabela 20 – Balanço Patrimonial 

Ativo circulante 6.345 14.268 22.482 25.831 11.841 9.459 10.555 6.650 4.205 4.060 

Caixa 2.582 10.473 18.655 21.982 7.949 5.533 6.597 2.669 179 0 

Contas a receber 3.763 3.795 3.827 3.849 3.892 3.925 3.959 3.981 4.026 4.060 

Ativo não circulante 12.963 35.211 60.649 59.174 57.653 56.707 53.485 55.261 71.948 96.479 

Intangivel 12.963 35.211 60.649 59.174 57.653 56.707 53.485 55.261 71.948 96.479 

Ativo total 19.308 49.479 83.131 85.005 69.495 66.165 64.041 61.911 76.152 100.539 

Passivo circulante 10.352 1.692 3.676 3.719 3.852 3.985 4.128 4.276 4.418 7.353 

Empréstimos e financiamentos 8.351 0 1.996 2.107 2.225 2.348 2.479 2.616 2.762 5.698 

Fornecedores 1.566 1.163 1.176 1.216 1.225 1.231 1.237 1.240 1.255 1.266 

Impostos a pagar 435 529 504 396 402 405 413 419 402 389 

Passivo não circulante 0 25.236 42.939 40.831 38.607 36.259 33.780 31.164 42.991 58.246 

Empréstimos e financiamentos 0 25.236 42.939 40.831 38.607 36.259 33.780 31.164 42.991 58.246 

Patrimônio líquido 8.956 22.551 36.516 40.454 27.036 25.922 26.132 26.472 28.743 34.939 

Capital social 5.314 12.188 20.061 20.061 20.061 20.061 20.061 20.061 20.061 22.723 

Reserva Legal 182 518 823 1.020 1.221 1.424 1.634 1.851 2.045 2.221 

Lucros acumulados 3.460 9.845 15.632 19.373 5.754 4.437 4.437 4.560 6.637 9.996 

Passivo total 19.308 49.479 83.131 85.005 69.495 66.165 64.041 61.911 76.152 100.539 

 

BALANÇO (R$000) Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20  

Ativo circulante 6.150 4.443 6.685 6.524 5.054 7.386 9.785 10.568 18.125  0 

Caixa 2.055 325 2.520 2.324 819 3.127 5.477 6.224 13.744  0 

Contas a receber 4.095 4.118 4.164 4.200 4.235 4.260 4.308 4.344 4.381  0 

Ativo não circulante 87.786 80.905 71.664 62.773 55.005 44.715 34.171 24.787 12.926  0 

Intangivel 87.786 80.905 71.664 62.773 55.005 44.715 34.171 24.787 12.926  0 

Ativo total 93.936 85.348 78.349 69.297 60.059 52.102 43.956 35.355 31.052  0 

Passivo circulante 7.609 7.945 8.310 8.689 9.087 9.509 9.965 5.929 5.785  0 

Empréstimos e financiamentos 6.015 6.349 6.702 7.075 7.468 7.883 8.321 4.290 4.142  0 

Fornecedores 1.384 1.387 1.396 1.402 1.408 1.409 1.419 1.425 1.430  0 

Impostos a pagar 210 209 211 212 211 216 224 214 213  0 

Passivo não circulante 52.231 45.882 39.179 32.104 24.636 16.753 8.432 4.142 0  0 

Empréstimos e financiamentos 52.231 45.882 39.179 32.104 24.636 16.753 8.432 4.142 0  0 

Patrimônio líquido4 34.095 31.521 30.860 28.504 26.336 25.840 25.560 25.284 25.267  0 

Capital social 22.723 22.723 22.723 22.723 22.723 22.723 22.723 22.723 22.723  0 

Reserva Legal 2.221 2.221 2.221 2.221 2.221 2.233 2.259 2.271 2.284  0 

Lucros acumulados 9.151 6.577 5.916 3.560 1.392 884 578 291 261  0 

Passivo total 93.936 85.348 78.349 69.297 60.059 52.102 43.956 35.355 31.052  0 

Fonte: Dados como exemplo elaborado pelos autores (2022). 
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14 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O maior desafio dos gestores públicos e 
do setor privado passa pelo melhor 
equacionamento de alavancas que 
permitam uma maior eficiência de 
valorização de resíduos dentro de um 
esforço de tarifa justo e compatível com 
a realidade local dentro da diversidade 
brasileira. Ter metas claras em um plano 
de gestão de resíduos e transparência na 
comunicação com a sociedade é 
fundamental para se dividir as decisões 
sobre o “tamanho do esforço” 
necessário e compatível com o propósito 
de avanço pretendido por todos. 

Nesse caminho de pioneirismo, há que 
se considerar algumas lições aprendidas 
e a realidade dos fatos imposta para se 
melhor canalizar a energia e assim fazer 
avançar a temática de uma forma mais 
rápida, assertiva e aderente às 
demandas e necessidades da 
sociedade: 

 Comunicação clara: todos os 
munícipes precisam ter clareza de 
que a despeito da qualidade atual 
do manejo de resíduos do município 
ou consórcio, ela demanda recursos 
do município que poderiam estar 
sendo utilizados para outras 
demandas. Nesse sentido, deve-se 
evitar a “armadilha de se apenas” 
criticar a necessidade de uma nova 
tarifa, sem compará-la aos demais 
serviços de uso comum na 
comunidade local observando-se a 
necessária aplicação de condições 
de subvenção social para uma 
parcela da população com acesso 
ao serviço, mas sem condições 
econômicas de sustentá-lo como já 

ocorre em outros serviços prestados 
à sociedade;  

 Arranjos inteligentes de quantitativos 
para dimensionamento das 
unidades de tratamento dos 
resíduos: buscar o agrupamento de 
municípios com o objetivo de se 
aumentar os quantitativos de 
dimensionamento de uma rota 
tecnológica é algo positivo, mas há 
que se ponderar o aumento de 
custos de movimentação desses 
quantitativos de modo a se avaliar se 
o ônus do custo de transporte não 
sobrepõe o bônus do ganho de 
escala. Pode-se ter situações onde a 
adoção de tratamentos 
descentralizados sejam uma opção 
mais inteligente; 

 A despeito do investimento de uma 
nova rota tecnológica ser feita pelo 
setor público ou privado, é de se 
esperar uma atratividade desse 
investimento compatível com a sua 
natureza e risco, assim tem-se uma 
tendência em se dar muita ênfase à 
valorização de resíduos, sem, no 
entanto, dar a importância 
necessária para entender “o ator 
principal” envolvido nessa 
valorização e assim ponderar qual “o 
tamanho de sua necessidade” e 
“qual o valor” a que ele está disposto 
remunerar por esse produto. Isso tem 
impacto direto na percepção de 
risco do negócio de valorização de 
resíduos e consequentemente na 
atratividade de a ser refletida dentro 
da competitividade pelos contratos 
de concessão públicos a serem 
lançados pelo setor público; 
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 Não subestimar a necessidade de 
avaliação criteriosa sobre as 
alternativas de centralização ou 
descentralização das unidades de 
tratamento de resíduos. O Brasil é um 
pais de dimensões continentais e 
com realidades diversas, onde a 
maioria dos municípios detêm 
população menor que 20 mil 
habitantes e por vezes agrupada em 
consórcios com distância média 
acima de 50 Km entre os centros 
geradores e o centro de massa do 
consórcio. Assim há que se dedicar 
energia e recursos em avaliar a 
melhor abordagem face a realidade 
local, sendo razoável admitir que 
uma mesma abordagem não seja a 
melhor para essa diversidade de 
realidades Brasileira. 

Como referência final, cabe destacar 
que conforme evidenciado no caderno 
técnico, a realidade dos consórcios 
intermunicipais levantado pela CNM 
relacionada com a faixa de habitantes 
por consórcio resulta em 90% de 
consórcios com quantitativos 
populacionais abaixo de 750 mil 
habitantes, conforme pode ser visto na 
Figura 2. 

Faz-se necessário firmar comparativo 
entre as tecnologias segundo seu 
dimensionamento dos custos das 
tecnologias demonstradas no capítulo 
3, mas agora sumarizadas para a 
realidade dos quantitativos de resíduos 
evidenciados na amostragem 
comentada no caderno técnico para 
alguns consórcios brasileiros. 

 

  

Figura 2 – Faixa de habitantes do consórcio 

 
Fonte: Elaborada por Pereira (2022)  

com os dados de CNM ([2022]).  
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Assim, temos: 

Tabela 21 – Referências de Dimensionamento dos  
Custos de Investimento (R$/ton Entrada Tecnologia) 

Tecnologia Nr Hab: 50 K Nr Hab: 100 K Nr Hab. 300 K Nr Hab. 750 K 
Triagem Manual     

Triagem Mecanizada 986 664 501 463 

Produção CDR | 
Tratamento Mecânico 619 526 456 434 

Prodção CDR | 
Tratamento Mec. Biológico 1098 800 738 767 

Compostagem 430 351 4581 446 

Dibigestão 2791 2544 2095 1943 

Incineração | Mass Burning 9060 8186 5891 6005 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

Tabela 22 – Referências de Dimensionamento dos  
Custos de Operação (R$/ton Entrada Tecnologia) 

Tecnologia Nr Hab: 50 K Nr Hab: 100 K Nr Hab. 300 K Nr Hab. 750 K 
Triagem Manual     

Triagem Mecanizada 271 152 88 70 

Produção CDR | 
Tratamento Mecânico 

266 186 117 83 

Produção CDR | 
Tratamento Mec. Biológico 

246 142 88 80 

Compostagem 196 336 124* 77 

Dibigestão 70 192 113 86 

Incineração | Mass Burning 647 398 286 275 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 

Tendo em vista que há um raio médio 
superior a 50 Km entre os centros de 
massa das cidades e dos consórcios e 
tomando-se em conta um custo unitário 
médio referencial de 0,75 R$/Km/ton de 
resíduos “otimizado pós transbordos”, 
tem-se um custo de movimentação de 
resíduos no mínimo da ordem de 40 R$/t 
para movimentação de resíduos em 
uma solução centralizada. E, se de uma 
forma complementar, tomarmos como 

referência os editais de licitação 
lançados no mercado nos últimos anos 
que apontam que os custos de 
investimento representam algo em torno 
de 20 a 25% do custo total de um 
contrato, sendo essa variação em 
função da rota tecnológica adotada e 
os restantes 75 a 80% função dos custos 
operacionais da rota tecnológica 
pretendida. 
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Assim, chama-se a atenção para o risco 
de um maior foco em se reduzir os 
valores de custos de investimento 
unitário (Capex por ton) em detrimento 
do aumento dos custos operacionais de 
se aumentar a necessidade de 
movimentação dos resíduos das 
cidades de origem que compõem o 
consórcio até a unidade de tratamento 
de resíduos em um cenário 
hipoteticamente centralizado. Dessa 
forma, cabe destacar a necessidade 
relevante de se avaliar alternativas à 
centralização em busca de uma maior 
eficiência de custos totais no 
equacionamento dessa questão. 

Por último, em se falando de novas 
tecnologias e necessidade de busca 
pela eficiência, a experiência prática 
demonstra que existiram, existem e 
sempre existirão os “falsos profetas”, 
assim há que se blindar de experiências 
e conhecimento comprovado para se 
tomar as decisões assertivas e aderentes 
aos objetivos e esforço pretendido. Não 
faz sentido avaliar uma tecnologia 
como eficiente dentro de uma rota 

tecnológica ineficaz que não cumpre o 
propósito de entregar a relação de 
objetivo e esforço pretendidos - 
Independentemente do “tamanho e da 
quantidade” dos agrupamentos dos 
quantitativos de resíduos dos municípios, 
sempre é necessário se consolidar a 
visão total ou global do consórcio:  Tarifa 
+ Eficiência de Valorização. 

Conforme já comentado aqui e em 
outros cadernos, a despeito dos 
avanços dos últimos anos, o desafio do 
Brasil é gigantesco em se acelerar as 
mudanças necessárias ao manejo de 
resíduos face aos desafios ao estágio em 
que ainda nos encontrarmos e às 
necessidades embutidas nas metas 
traçadas para o futuro. 

Por outro lado, o tamanho dessa 
oportunidade como alavanca de 
desenvolvimento e geração e 
distribuição de riquezas, além da 
melhoria das condições de vida da 
sociedade são proporcionais ao 
tamanho desse desafio. Assim, há que se 
engajar e promover o engajamento de 
todos dentro desse desafio.  
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ANEXO I – FLUXOGRAMA DO CONTRATO DE CONCESSÃO 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2022). 
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1 INTRODUÇÃO  

A participação dos catadores e 
cooperativas na gestão de resíduos 
produz um impacto positivo quando de 
sua atuação como agentes ambientais 
e influenciando a valorização de 
resíduos secos e a sensibilização da 
comunidade.  

Segundo a Associação Nacional de 
Catadores (ANCAT), hoje há mais de 1 
milhão de pessoas que trabalham 
diretamente, formalizadas ou não, no 
ramo da reciclagem e olhando o 
aspecto social dentre essas pessoas, 
segundo o Banco de Dados do Anuário 
da Reciclagem de 2021, 48% desse 
público possui Ensino Fundamental 
Incompleto e, segundo dados do 
mesmo estudo, quando somados os 
percentuais dos que se declaram Pardos 
ou Pretos temos um número 
equacionado de 76,1% (ANCAT, 2021). 

Direcionando a atenção para o 
aspecto climático, a muito tempo se 
discute qual o aumento tolerável da 
temperatura da Terra em decorrência 
do efeito estufa, a primeira vez que esse 
tema tomou notoriedade mundial foi em 
1995 na Conferência das Partes (COP1), 
em Berlim.  

De lá para cá, diversas discussões sobre 
metas acordadas globalmente e ações 
conjuntas entre os países têm sido 
discutidas, planejadas e algumas 
implementadas.  

Olhando para o setor de resíduos no 
Brasil, segundo o Sistema de Estimativas 

de Emissões de Gases de Efeito Estufa 
em 2019 só o setor de resíduos foi 
responsável pela emissão de 96 milhões 
de toneladas de dióxido de carbono, 
comparativamente entre 2010 e 2019 o 
aumento das emissões relacionadas à 
resíduos cresceu aproximadamente 
20%. Em 2019, cerca de 65% dessas 
emissões vieram do tratamento de 
resíduos sólidos.  

Analisando estes aspectos é nítido que 
envolver associações de catadores e 
cooperativas de reciclagem vai além 
de cumprimento legislativo, existem 
vantagens políticas, sociais, econômicas 
e ambientais no estabelecimento destas 
parcerias.  

Segundo comentam Pereira e Theotonio 
(2022) a participação das cooperativas 
transcende a discussão quanto a 
inclusão social pois,  

No momento em que os catadores e 
catadoras atuam na cadeia de 
reciclagem garantindo a intersecção 
entre a sociedade e o setor 
produtivo, implementando a 
logística reversa de materiais, 
representa uma contribuição 
extremamente significativa para a 
implementação gradual da 
economia circular. 

O cooperativismo é um ato de 
representatividade de uma classe que 
trabalha, gera valor para sociedade e 
ainda contribui para o meio ambiente. 
São poucas as classes trabalhadoras 
que impactam positivamente tantos 
aspectos. 

  



 295 

2 ROTEIROS PRÁTICOS 
Com base neste relato legal e histórico, 
visando envolver essa classe que já 
trabalha com a gestão de resíduos 
sólidos recicláveis há muitas décadas em 
nosso país, mas com segurança jurídica, 
econômica e social em atendimento a 
legislação vigente, apresenta-se, nos 
itens 2.1 a 2.6, roteiros, incluindo os pontos 
importantes e os próximos passos: 

 Diagnóstico; 

 Contratação de associações e/ou 
cooperativas pelas Prefeituras ou 
Consórcios Públicos; 

 Contratação de cooperativas e/ou 
associações por Empresas 
Concessionárias; 

 Estruturação operacional e 
administrativa da associação e/ou 
cooperativa contratada; 

 Parceria de Negócios (Formação de 
Federação); 

 Parceria de Negócios (Logística 
reversa). 

2.1 DIAGNÓSTICO 
Como primeiro passo para o 
envolvimento social, o Município – leia-
se qualquer ente responsável pela 
implantação dos serviços de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos 
urbanos – precisa identificar em sua 
estrutura interna se há capacidade de 
apoiar e fomentar estruturas sociais 
inclusivas, para isso é necessário seguir o 
fluxo apresentado na Figura 1. 

Este passo é primordial para determinar 
o sucesso da implantação do modelo 
proposto, pois somente através da 
gestão pública inclusiva é possível 
considerar o trabalho de manejo de 
resíduos e limpeza pública através de 
associações de catadores e/ou das 
cooperativas de reciclagem.  

2.1.1 PONTOS IMPORTANTES 
 O desejo político de inclusão de 

associações de catadores e 
cooperativas de reciclagem é 
primordial para o processo 
acontecer; 

 A inclusão de Secretarias Municipais, 
da sociedade civil ou áreas 
empresariais de apoio social podem 
ser benéficas para a identificação e 
resolução de problemas relacionais;  

 O projeto de inclusão 
socioprodutiva de catadores passa 
pelos fatores de Identificação das 
necessidades jurídicas, 
administrativas, produtiva, 
infraestrutura e comerciais. Após o 
processo de identificação destas 
reais necessidades é desenhado o 
projeto de apoio, respeitando as 
possibilidades e competências do 
ente apoiador.  

2.1.2 PRÓXIMOS PASSOS 
Após o processo de identificação, 
eventual capacitação de funcionários e 
elaboração de projeto de envolvimento 
socioprodutiva dos integrantes da 
associação e/ou cooperativa, deve-se 
identificar quem será o ente contratante 
destas instituições, a depender do 
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ente se encaminhe para o Fluxo  
1. Diagnóstico (Figura 1). 

No âmbito da concessão, poderão ser 
estabelecidas relações contratuais 
entre a associação e/ou cooperativa 
tanto com o poder concedente 
(consórcio público ou prefeitura), Figura 
2, quanto com a concessionária 
contratada, Figura 3. 

A definição de qual será o ente 
contratante é estratégica, caso o 
município faça parte de um Consórcio 
Público direcionado a limpeza pública é 
mais interessante, por exemplo, pois a 
abrangência desta instituição em nível 
territorial pode contribuir para a 
redução de custos logísticos no processo 
de coleta de resíduos. A análise destas 
possibilidades é particular a cada 
município e precisa considerar fatores 
únicos que podem favorecer ou 
desfavorecer a tomada de decisão por 
um ou outro modelo. 

2.2 CONTRATAÇÃO DE 
ASSOCIAÇÕES E/OU 
COOPERATIVAS PELAS 
PREFEITURAS OU 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

O envolvimento de cooperativas e 
associações para os serviços de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos 
urbanos, pode ir além do processo de 
coleta, destinação e segregação. 
Pode-se envolver também o processo 
de educação ambiental e isso pode 
estar contemplado no processo de 
contratação destas entidades como um 
serviço.  

2.2.1 PONTOS IMPORTANTES 
 Identificar na instituição a 

capacidade técnica para 
aplicação da educação ambiental 
em nível municipal;  

 A inclusão das entidades 
cooperativas ou associações em 
áreas que vão além do operacional 
não são de caráter obrigatório. 
Caso identificado nos entes 
contratantes (prefeituras, consórcios 
e concessões) a possibilidade de 
desenvolvimento desse trabalho 
internamente, assim deverá ser feito. 

 O processo de estruturação 
administrativa, jurídica, operacional 
e comercial de uma cooperativa ou 
associação pode levar meses. A 
recomendação é que seja 
priorizado a estruturação jurídica da 
instituição, realize-se o processo de 
contratação e durante o processo 
sejam verificados e corrigidos os 
demais pontos. Dessa forma o ente 
contratante, através do 
fornecimento de resíduos, 
impulsiona a resolução acelerada 
das demais questões. 

Caso identificado mais de uma 
cooperativa e/ou associação 
formalizada no município, deverá se 
realizar uma análise de viabilidade 
volumétrica de material para 
disponibilização, ou seja, é 
necessária avaliar 
quantitativamente se o volume de 
resíduos recicláveis gerado no 
município é suficiente para 
abastecê-las separadamente.  
Caso identificado que é possível 
mantê-las independentes com 
volume de resíduos suficiente para 
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sustentabilidade financeira e 
operacional, recomenda-se a 
autonomia de gestão e a 
independência financeira de 
ambas. 

2.2.2 PRÓXIMOS PASSOS 
Após a identificação da existência ou 
não de cooperativa e/ou associação, 
ainda que em um primeiro momento 
sem a estrutura necessária, estruturação 
– caso necessária – jurídica e 
administrativa básica destes entes com 
a intenção de evoluir no processo de 
contratação, resulta na evolução do 
processo para o fluxo 4. Estruturação 
operacional e administrativa da 
associação e/ou cooperativas 
contratada (Figura 4). 

2.3 CONTRATAÇÃO DE 
COOPERATIVAS E/OU 
ASSOCIAÇÕES POR 
EMPRESAS 
CONCESSIONÁRIAS 

Um ponto importante no processo de 
contratação de cooperativas e/ou 
associações por empresas 
concessionárias é a definição de qual 
entidade será responsável por conceder 
a infraestrutura necessária para a 
segregação de resíduos. 

2.3.1 PONTOS IMPORTANTES 
 A contratação da cooperativa e/ou 

associação precisa estar prevista no 
Edital de Concessão, somente desta 
forma é possível juridicamente 

evoluir através de um consórcio a 
contratação destas entidades.  

2.3.2 PRÓXIMOS PASSOS 
O processo de contratação de 
cooperativas e/ou associações através 
de um Consórcio Público é mais 
resolutivo do que os ritos legais de 
contratação de uma prefeitura, por 
exemplo, mas isso não implica no não 
acompanhamento dos processos 
operacionais, administrativos, jurídicos e 
comerciais realizados pela instituição, 
dessa forma o próximo passo se 
desenvolve no fluxo 4. Estruturação 
operacional e administrativa da 
associação e/ou cooperativas 
contratada (Figura 4).  

2.4 ESTRUTURAÇÃO 
OPERACIONAL E 
ADMINISTRATIVA DA 
ASSOCIAÇÃO E/OU 
COOPERATIVA CONTRATADA 

Com todos os ritos administrativos 
encaminhados ou definidos, passa-se a 
olhar agora para a estruturação 
operacional e administrativa da 
entidade que irá gerir os resíduos do 
município. 

2.4.1 PONTOS IMPORTANTES 
 A proximidade para capacitação e 

orientação quanto a questões 
jurídicas e administrativas é 
primordial para o sucesso da 
instituição contratada para a 
gestão dos resíduos sólidos do 
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município. Como ressaltado na 
introdução deste roteiro, o nível 
escolar dos trabalhadores deste 
setor é baixo e isso pressupõe 
desconhecimento a estas questões 
específicas.  

 Toda a estruturação aplicada deve 
visar a independência e autonomia 
da instituição, alocar um 
colaborador do ente contratante 
para o acompanhamento da 
capacitação e da gestão e/ou 
administração da associação e/ou 
cooperativa é extremamente não 
recomendado, pois dessa forma 
não há direcionamento de 
independência.  

2.4.2 PRÓXIMOS PASSOS 
A estruturação efetiva de uma 
cooperativa e/ou associação demanda 
um tempo muito relativo e particular a 
cada situação, pois os níveis para 
absorção de conhecimento são 
diferentes e precisam ser respeitados. 
Após a identificação de uma 
cooperativa e/ou associação 
independente e autônoma em sua 
gestão operacional, administrativa e 
de sustentabilidade econômica 
recomenda-se a evolução para 
identificação 5. Parceria de negócios 
(formação de federação) (Figura 5). 

2.5 PARCERIA DE NEGÓCIOS 
(FORMAÇÃO DE 
FEDERAÇÃO) 

Uma federação de cooperativas e/ou 
associações, pressupõe a união de no 

mínimo três ou mais instituições com a 
mesma finalidade jurídica. Essa união 
cria uma pessoa jurídica nova 
categorizada como Federação e ela é 
composta, associativamente, por todas 
as suas formadoras e eventuais futuras 
novas integrantes.  

2.5.1 PONTOS IMPORTANTES 
 A formação de uma Federação 

preconiza união para fortalecimento 
institucional, jurídico, administrativo, 
operacional, rateio de despesas em 
comum, rateio de investimentos e 
outros. A criação de uma 
Federação com uma visão estreita 
para a comercialização de resíduos 
é de baixa visão estratégica por 
seus idealizadores e pode favorecer 
um em detrimento dos outros, mas 
havendo uma visão estratégica de 
negócios e de fortalecimento das 
federadas, os benefícios são 
incalculáveis, tais como:  

 Fortalecimento de negociações 
junto ao Poder Público;  

 Beneficiamento dos recicláveis e 
comercialização de matéria-prima 
e/ou produtos transformados como: 
embalagens de água sanitária, 
sacos de lixo, sacolas e outros; 

 Aquisição de insumos em geral, 
equipamentos e acessórios; e,  

 Contratação de assessoria técnica, 
jurídica, advocatícia e 
contábil/tributária especializadas.  
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2.5.2 PRÓXIMOS PASSOS 
O próximo passo aqui previsto não 
precisa necessariamente acontecer 
após a criação de uma federação, ele 
pode até mesmo acontecer antes e de 
forma independente. Seguir ao fluxo  
5.1 Parceria de negócios (Logística 
reversa) (Figura 6). 

2.6 PARCERIA DE NEGÓCIOS 
(LOGÍSTICA REVERSA) 

O advento dos créditos de logística 
reversa, com a intenção de impulsionar 
a reciclagem com o direcionamento 
direto de renda a cooperativas e 
associações de catadores, foi um passo 
importante no mercado. Com os 
créditos é possível se gerar uma receita 
acessória de um material já 
comercializado. Ainda é um mercado 
prematuro que precisa evoluir 
principalmente em valorização e 
diferenciação de materiais, mas precisa 
ser considerado para contribuir com a 
sustentabilidade financeira e 
impulsionamento de infraestrutura 
destas instituições. 

2.6.1 PONTOS IMPORTANTES 
 Programas de crédito de logística 

reversa são latamente 
demandantes de estrutura 

administrativa para o seu efetivo 
cumprimento, ou seja, é necessário 
ter uma área administrativa bem 
estruturada para conseguir entregar 
toda a documentação necessária 
para entrada e permanência no 
programa.  

 Muitos dos programas promovem a 
capacitação e desenvolvimento 
das cooperativas e associações de 
catadores, dessa forma podem ser 
agentes contribuintes no fluxo  
4. Estruturação operacional e 
administrativa da associação e/ou 
cooperativas contratada. (Figura 4) 

2.6.2 PRÓXIMOS PASSOS  
Inicialmente o processo de formalização, 
estruturação, capacitação e 
acompanhamento das cooperativas e 
associações de catadores podem 
parecer árduo e sem muito resultado 
direto. Mas a implementação destas 
modalidades de prestação de serviço é 
revertida diretamente em saúde, 
economia e orgulho de pertencimento 
do município. Contribuir para a 
formação direta, estruturação e 
independência de uma instituição desse 
porte é gratificante para todos os 
envolvidos e estabelece um legado 
socioeconômico que vai se perdurar por 
muitos anos.  
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Figura 1 – Diagnóstico 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022).  
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Figura 2 – Contratação de associações e/ou cooperativas  
pelas prefeituras ou consórcios públicos 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022). 
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Figura 3 – Contratação de associações de catadores  
e/ou cooperativas de reciclagem por empresas concessionárias  

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022).  
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Figura 4 – Estruturação operacional e administrativa  
de uma cooperativa e/ou associação 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022).  
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Figura 5 – Parceria de negócios (Formação de Federação) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022).  
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Figura 6 – Parceria de negócios (Logística reversa) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor (2022).  
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3 SISTEMATIZAÇÃO GERAL – 
COOPERATIVISMO 

Os cinco pilares de gestão são:  

 Jurídico;  

 Relações humanas; 

 Operacional;  

 Comercial; e,  

 Financeiro-Contábil. 

3.1 JURÍDICO 
 Estatuto Social;  

 Registros jurídicos (JUCESP / CNPJ / 
DECA / ALVARA / BOMBEIRO / 
VIGILÂNCIA / INSS e outros);  

 Convocações (AGE e AGO);  

 Atas de assembleias (ordinária e 
extraordinária); 

 Atas de reuniões de Diretoria; 

 Atas de reuniões do Conselho Fiscal; 

 Atas das reuniões gerais.  

3.2 RELAÇÕES HUMANAS 
 Fichas cadastrais;  

 Termo de adesão; 

 Termo de ciência estatutária. 

 Documentos pessoais;  

 Atestados médicos;  

 Controle de repasse de sobras 
(horas/dias); 

 Controle de integralização de 
capital; 

 Normas:  

▪ Boa conduta; 

▪ Descanso remunerado; 

▪ Fundo Natalino; 

▪ Fundo de Garantia dos Sócios.  

3.3 OPERACIONAL 
Processo Produtivo / Gestão 
administrativa: 

 Recebimento de resíduos; 

 Controle de apontamento de 
produtividade 
(diária/horas/produtividade);  

 Administrativa de produtividade;  

 Administrativa dos resíduos NÃO 
CONFORME;  

 Gestão da manutenção preventiva 
e corretiva dos equipamentos e 
acessórios;  

 Gestão de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e de 
Equipamentos de Proteção Coletiva 
(EPC); 

 Gestão e aplicação de normas de 
segurança e disciplinares.  

3.4 COMERCIAL 
Comercialização de recicláveis:  

 Homologação jurídica, técnica, 
ambiental, social e de estabilidade 
financeira dos compradores;  

 Avaliação de valores de venda e 
demais condições comerciais dos 
recicláveis; 

 Comercialização dos recicláveis;  

 Elaboração de escopo técnico de 
comercialização dos recicláveis.  

Prestação de serviços:  

 Gestão administrativa, jurídica, 
técnica, fiscal e operacional 
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estabelecidas nos contratos de 
serviços; 

 Gestão e acompanhamento das 
condicionantes estabelecidas em 
contrato.  

3.5 FINANCEIRO-CONTÁBIL 
 Movimentação financeira;  

 Controle de contas a pagar e 
receber; 

 Acompanhamento dos 
lançamentos contábeis, dos 
balancetes e balanços;  

 Controle e emissão das notas fiscais 
de venda e de serviços; 

 Controle geral das certidões 
negativas Federal, Estadual e 
Municipal; 

 Acompanhamento e entrega dos 
relatórios e documentos em geral 
estabelecidos no(s) contrato(s) de 
convênio(s) com o Poder Público;  

 Emissão, controle e 
acompanhamento das emissões de 
notas fiscais.  

 Pagamento das folhas de 
pagamento e/ou repasses; 

 Compra em geral de 
equipamentos/acessórios, insumos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A inclusão de cooperativas e/ou 
associações de catadores nos serviços de 
limpeza pública e manejo de resíduos 
precisa considerar que o apoio é 
necessário para a estruturação e 
orientação relativa a questões 
comerciais, administrativas, operacionais, 
relações humanas, contábil/tributária e 
jurídicas, mas a partir de um determinado 
ponto – cada caso possuí períodos 
diferentes para isso – a instituição precisa 
ser autônoma nesses quesitos, passando a 
responder a Administração Pública como 
qualquer outro ente privado. Somente 
dessa forma é possível garantir 
perenidade dos serviços através destas 
instituições, pois governos e pessoas em 
cargos de governo mudam e as 
cooperativas e associações de catadores 
precisam ser responsáveis pela sua total 
gestão autônoma e independente. 
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ANEXO I – MODELO DE TERMO DE REFERÊNCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

Contratação de prestação de serviço de triagem, a ser realizada na Central de 
Triagem localizada na {...endereço completo – bairro – CEP...}, para segregação e 
destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, passíveis de 
reciclagem provenientes da coleta seletiva realizada no município {...nome do 
Município...} / {...Estado...}. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O Município de {...nome do Município...}, localizado na {...indicar a região...}, tem 
uma população censitária (2010) {…indicar a quantidade…} habitantes, área 
territorial de {…indicar a quantidade…} m2. Na atualização demográfica do IBGE 
(2021), a população estimada é de {…indicar a quantidade…} habitantes. 

A cidade de {...nome do Município...} gera, em média, {…indicar a quantidade…} 
toneladas/mês de resíduos sólidos domésticos urbanos.  

As estratégias de cumprimento das exigências legais para o gerenciamento dos 
resíduos sólidos visam promover e valorizar a matéria-prima reutilizável, com o 
objetivo de impedir o encaminhamento dos resíduos recicláveis para aterramento, 
sendo somente o rejeito destinado para disposição final em aterro sanitário, 
conforme preconiza a lei.  

O processo de segregação e triagem no recebimento dos resíduos provenientes da 
coleta seletiva permitem o controle e monitoramento das taxas de reciclagem do 
Município, importante indicador que contribuirá para a avaliação da eficiência do 
sistema de coleta seletiva. 

Dessa forma, será possível à Prefeitura cumprir às determinações da PNRS, 
segregando 100% (cem por cento) dos resíduos provenientes da coleta seletiva do 
município, objetivando reduzir gradativamente os rejeitos encontrados na coleta de 
resíduos recicláveis e produzir indicadores municipais para fins de controle 
elaboração de melhores políticas públicas de manejo dos resíduos sólidos 
recicláveis. 
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O presente Termo de Referência busca atender a disposto no inciso I, do artigo 36, 
da Lei nº 12.305/2010. 

Por fim, segue tabela abaixo, que demonstra, ainda que de forma exemplificativa, 
a composição gravimétrica dos resíduos recicláveis coletados no município: 

Tipo de Resíduo Toneladas/mês Percentual 

Papel e papelão  {…indicar a quantidade…} {…indicar a quantidade…} 

Plástico  {…indicar a quantidade…} {…indicar a quantidade…} 

Vidro  {…indicar a quantidade…} {…indicar a quantidade…} 

Metal  {…indicar a quantidade…} {…indicar a quantidade…} 

 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

3.1 Descrição dos Serviços 

3.1.1 A Contratada deverá receber, na Central de Tratamento e Eco negócios, o 
resíduo reciclável e promover a segregação, compactação, enfardamento e 
outras operações necessárias à destinação ambientalmente correta. 

3.1.2 É de responsabilidade da Contratada o fornecimento de equipamentos e 
recursos humanos suficientes para a execução dos serviços de que tratam o item 
anterior. 

3.2 Da Atividade de Montagem e Operação da Central de Triagem 

3.2.1 A área para operação da Central de Triagem será cedida pela Prefeitura 
Municipal de {...nome do Município...} para a Contratada. 

3.2.2 A área destinada à Central de Triagem está localizada no município de 
{...nome do Município...}, {...endereço completo – bairro – CEP...}. 

3.2.3 A {Escolha: Prefeitura ou Contratada} fornecerá os equipamentos 
necessários para a montagem da Central de Triagem e operação do 
local.  

3.2.4 O efetivo de gestão administrativa, técnico e operacional da 
Contratada deverá atender a eficiência das atividades da Central de Triagem.  

3.3 Segregação para destinação Ambientalmente Adequada 

3.3.1 A Contratada é responsável pela etapa referente à segregação dos resíduos 
sólidos recicláveis provenientes da coleta seletiva, além do pré-beneficiamento de 
enfardamento, ensacamento e/ou a granel a serem executados na Central de 
Triagem para posterior destinação ambientalmente adequada. 

3.2.3 
Escolher entre a 
Prefeitura ou a 

Contratada. 
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3.3.2 A segregação representa a atividade de triagem dos resíduos para 
classificação de acordo com as características dos recicláveis, conforme 
classificação estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). 

3.3.3 A Contratada deverá cumprir o plano de trabalho da operação na Central de 
Triagem apresentado pela Contratante. 

3.3.4 A destinação ambientalmente adequada se refere ao encaminhamento dos 
materiais recicláveis para a reintrodução na cadeia de produção após o 
reprocessamento, como algumas variações de plásticos, papel e papelão, metais, 
vidros, tendo que ser comprovada a destinação ambientalmente adequada aos 
compradores homologados como meio de incentivar a economia circular através 
da reciclagem em consonância a PNRS.  

3.3.5 A Contratada deverá comunicar imediatamente à {…definir o órgão da 
Contratante…} a disposição de resíduos perigosos e/ou contaminantes, que foram 
encontrados no ato de segregação na Central de Triagem. 

3.3.6 A destinação ambientalmente adequada dos resíduos perigosos e/ou 
contaminantes é de responsabilidade da Contratante.  

3.3.7 A Contratada deverá fornecer aos seus colaboradores os equipamentos de 
proteção coletiva (EPC) e equipamentos de proteção individual (EPI) adequados 
para a realização das atividades, de acordo com as normas regulamentadoras 
pertinentes. 

 

4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4.1 Fornecimento, operação e manutenção de todo o equipamento necessário 
para o atendimento do escopo deste Termo de Referência durante a vigência 
contratual. 

4.2 Manutenção das condições operacionais da estrutura da Central de Triagem. 

4.3 Executar os serviços nas condições estipuladas neste Termo de Referência, 
conforme Plano de Trabalho a ser aprovado pelas partes. 

4.4 Responsabilizar-se integralmente pela execução dos serviços de acordo com as 
legislações federal, estadual e municipal. 

4.5 Fornecer aos gestores e fiscais nomeados pela Contratante todas as 
informações das operações executadas na prestação de serviço. 

4.6 Manter atualizados os dados da prestação de serviço, bem como planilhas de 
atividades diárias que contenham, no mínimo, data, tipo de material, peso do 
material e responsável pelas informações. 

4.7 Entregar mensalmente à Contratante cópia das planilhas referentes a: 

a) controle diário de entrada e saída dos resíduos recicláveis da Central de Triagem; 
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b) índice de aproveitamento da coleta seletiva para os resíduos recicláveis; 

c) controle de saída de cargas de rejeito da unidade de triagem; 

d) relação dos materiais comercializados (tipo e quantidade); e, 

e) registro de ocorrências no serviço contratado. 

4.8 Demonstrar, durante toda a vigência do contrato, a manutenção da qualidade 
na prestação dos serviços especificados neste Termo de Referência, respeitada a 
legislação em vigor. 

4.9 Responsabilizar-se por encargos, impostos e tributos inerentes à atividade, entre 
outros, referentes a profissionais e/ou sócios-cooperados que atuem na execução 
dos serviços objetos do presente Termo de Referência. 

4.10 Designar responsável para tratar de assuntos operacionais, administrativos e 
técnicos, apto a realizar todos os atos necessários e compatíveis com os 
compromissos assumidos no contrato, garantindo seu fiel cumprimento perante a 
Contratante. 

4.11 Consultar previamente a Contratante para veiculação de publicidade acerca 
do objeto do contrato, na ausência de consulta, a prática fica expressamente 
proibida. 

4.12 Entregar, mensalmente, à {…definir o órgão da Contratante…} todas as 
planilhas preenchidas pela Contratada na operação da Central de Triagem 
devidamente assinadas pelos seus representantes legais. 

4.13 Possuir documentos de regularidade e funcionamento junto aos órgãos 
competentes. 

4.14 Não permitir o acesso e permanência de animais na Central de Triagem. 

4.15 Não permitir o acesso e permanência de menores na Central de Triagem, 
exceto para fins de educação ambiental. 

4.16 Manter o local limpo, garantindo os padrões de qualidade e manter as 
condições de salubridade, higiene e segurança no local de trabalho. 

 

5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

5.1 Conceder o uso da Central de Triagem sem custo à Contratada; 

5.2 Providenciar a licença de funcionamento, o Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros e equipamentos de incêndio. 

5.3 Exercer a fiscalização e orientação dos serviços contratados. 

5.4 Efetuar averiguações periódicas e adotar procedimentos objetivando a 
regularidade e correção dos serviços objeto deste Termo de Referência, devendo 
comunicar, por escrito, toda e qualquer irregularidade observada. 
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5.5 Acompanhar e fiscalizar as atividades de classificação, beneficiamento e 
destinação correta dos resíduos recicláveis. 

5.6 Conferir e arquivar, mensalmente, as planilhas referentes a: 

a) controle diário de entrada e saída dos resíduos recicláveis da Central de Triagem; 

b) índice de aproveitamento da coleta seletiva para os resíduos recicláveis; 

c) controle de saída de cargas de rejeito da unidade de triagem; 

d) relação dos materiais comercializados (tipo e quantidade); 

e) registro de ocorrências no serviço contratado. 

5.7 Monitorar e, sempre que necessário, emitir relatório e notificações acerca das 
condições de organização, manutenção dos equipamentos, higiene, uso de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e limpeza geral da Central de Triagem. 

5.8 Os rejeitos identificados no processo de triagem dos resíduos provenientes da 
coleta seletiva serão coletados pela Contratante para destinação final, sem 
nenhum custo para a Contratada. 

5.9 Arcar com os custos de água e energia elétrica do Central de Triagem. 

 

6. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 Os resíduos provenientes da coleta seletiva a serem processados na Central de 
Triagem deverão ser pesados e registrados os dados por funcionários da 
municipalidade e/ou a sua ordem, permitindo a elaboração de controle pleno, 
além da expedição de relatório para efeitos de medição. 

6.2 A contratada deverá apresentar as cópias dos tickets de pesagem juntamente 
com as planilhas de controle mensal, contendo a pesagem dos resíduos segregados 
conforme classificação do Conama. 

6.3 O pagamento à Contratada pelo serviço pactuado, nos termos deste Termo de 
Referência, será realizado após a conferência dos documentos e atestada a 
conformidade pelo fiscal do contrato. 

6.4 Depois de verificada a medição e todas as providências necessárias, a 
Contratante providenciará o devido pagamento. 

 

7. DA VISITA TÉCNICA 

7.1 A visita técnica é ato complementar deste Termo de Referência, para que a 
interessada possa dirimir dúvidas e analisar os aspectos operacionais dos serviços a 
serem contratados, podendo então promover oferta real e afastar alegação de 
desconhecimento. 
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7.2 A visita técnica deverá ser agendada diretamente com servidor da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, em dias úteis, respeitado o limite de até (02) dois dias 
antes da abertura do envelope de habilitação, quando então receberá o 
comprovante de realização da visita técnica. 

7.3 Uma vez marcada a visita técnica, a interessada deverá indicar o nome e 
qualificação do seu representante. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1 Os resíduos recicláveis coletados no município serão fornecidos pela 
Contratante à Contratada sem custos e dispostos na Central de Triagem.  

8.2 A Contratada deverá manter a regularidade no recolhimento dos encargos 
fiscais e tributários previstos na Legislação, arcando com as obrigações trabalhistas 
e demais encargos sociais decorrentes das atividades desenvolvidas. 

8.3 A Contratada deverá consultar a SEMA sobre quaisquer propostas que 
envolvam alteração do projeto arquitetônico original do Centro de Triagem, de 
propriedade do Município, bem como obter as respectivas autorizações. 

8.4 A Contratada somente poderá utilizar as instalações, dependências e 
equipamentos do Centro de Triagem para execução das atividades previstas neste 
Termo de Referência. 

8.5 A Contratada deverá proporcionar livre acesso dos representantes do Poder 
Público para visitas, fiscalizações e trabalhos de educação ambiental, mantidas e 
respeitadas as normas de segurança. 

8.6 A contratada responsabilizar-se-á pela guarda e a segurança do patrimônio 
público cedido pela Contratante. 

8.7 A Contratada se responsabilizará pelos danos decorrentes de ações dolosas 
e/ou culposas oriundas de suas atividades. 

8.8 A Contratada deverá atender às condições e restrições, quanto existirem, 
constantes na Licença Ambiental, estabelecida pelo órgão ambiental competente. 

8.9 Todos os colaboradores (funcionários/associados/sócios-cooperados) deverão 
apresentar-se devidamente uniformizados, inclusive com equipamentos de 
proteção individual necessários à realização dos serviços. 

8.10 O resíduo reciclável processado e proveniente das atividades da Central de 
Triagem será fornecido a título de doação à Contratada, desde que promova a 
destinação ambientalmente adequada, sob pena de rescisão contratual. 
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9. DA OPERAÇÃO 

9.1 A Contratada deverá iniciar as atividades em até 30(trinta) dias após a emissão 
da Ordem de Serviço (OS) fornecida pela Contratante. 

9.2 O serviço deverá ser executado pela Contratada de segunda a sábado, no 
período diurno, em sintonia como o roteiro da coleta seletiva dos resíduos 
recicláveis.  

9.3 O serviço de destinação dos resíduos sólidos deverá ser comprovado por meio 
de Relatórios referidos no item 5.6 deste Termo de Referência, devendo também 
identificar a quantidade de resíduos segregados dia/mês, a composição 
gravimétrica dos resíduos, e o percentual de rejeito, elaborado pela Contratada, 
através de controle interno. Bem como, deverá ser apresentada Declaração 
Quantitativa de Destinação dos resíduos emitidos pelas empresas compradoras, em 
papel timbrado contendo CNPJ, licença ambiental, devidamente assinada. Não é 
necessário apresentar nota fiscal de venda. 

9.4 A Contratada deverá efetuar a segregação primária dos materiais – separar 
manualmente os materiais por tipo – classificar conforme as características de 
composição, visando atender às condições do mercado. O material já selecionado 
e classificado deverá ser preparado, através de prensagem, enfardamento e outros 
processos que se façam necessários ao enquadramento nas exigências do 
mercado, até a sua comercialização para a destinação final. 

9.5 Os rejeitos – resíduos sólidos que não se classificarem em nenhuma forma de 
reciclagem ou reaproveitamento, ou para os quais não existirem tecnologias de 
reciclagem disponíveis deverão ser descartados adequadamente em recipientes 
e/ou local próprios para serem recolhidos pela Contratante e destinados ao aterro 
sanitário. 

 

10. FISCALIZAÇÃO 

10.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, após a celebração do contrato, que avaliará o 
Relatório Técnico Mensal de Monitoramento e Avaliação emitido pela 
Administração Pública, através do Gestor da parceria para homologação. Além 
disso, a Contratante designará um fiscal do contrato, cabendo-lhe: 

a) solicitar a execução dos serviços mencionados; 

b) supervisionar a execução dos serviços, garantindo que todas as providências 
sejam tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados; 

c) levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora 
de sua competência; e, 

d) acompanhar os serviços executados, atestar mensalmente a prestação de 
contas e indicar as ocorrências de indisponibilidade dos serviços contratados. 
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10.2 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da 
Contratante, encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente 
atendidas pela Contratada, ou na impossibilidade, justificar por escrito. 

 

11. DO PAGAMENTO 

11.1 A Contratante pagará a Contratada pela prestação de serviços para a 
operação da Central de Triagem na segregação, beneficiamento e a destinação 
dos resíduos recicláveis.  

11.2 O pagamento será efetuado pela prestação mensal em até 10(dez) dias úteis 
após a apresentação pela Contratada da Nota Fiscal dos serviços prestados, a qual 
deverá ser devidamente atestada pela contratante; 

 

12. DO PRAZO DO CONTRATO 

12.1 O contrato vigorará por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou alterado 
por conveniência das partes, mediante Termo de Aditamento, até o limite de 60 
(sessenta) meses. 
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ANEXO II – MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº {...NÚMERO...} / {…ANO…}  
 

PROCESSO Nº {...NÚMERO...} / {…ANO…}  
 

Na sede da PREFEITURA MUNICIPAL de {...nome do Município...} / {…Estado…}, com 
inscrição no CNPJ nº {...número...}, com sede no Município de {...nome do 
Município...}, estado de {...Estado...}, sediada a {...endereço completo – bairro – 
CEP...}, na decorrência legal da adjudicação administrativa, no competente 
processo de licitação, na modalidade de {...indicar a modalidade...} nº 
{...número...}/ {…ano…} é celebrado o presente contrato, com base nos seguintes 
dispositivos legais: Constituição da República Federativa do Brasil, Lei nº 8.666/1993 
e atualizações posteriores, demais dispositivos legais aplicáveis, inclusive 
subsidiariamente, os princípios gerais de Direito, que especificamente se regerá:  

 

1. DAS PARTES  

1.1. As partes contratantes assim se qualificam:  

a)  como CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
{...nome do Município...}, neste ato representada 
pelo Senhor Prefeito Municipal, {...nome do 
Prefeito...}  

b)  como CONTRATADA, a associação e/ou 
cooperativa {...denominação...}, com sede na 
{...endereço completo – bairro – CEP...}, com 
inscrição no CNPJ nº {...número...}, neste ato 
representado legalmente por {...nome do Representante Legal...}, portador da 
Cédula de Identidade RG nº {...número...} e CPF nº {...número...}, e por {...nome 
do Representante Legal...}, portador da Cédula de Identidade RG nº 
{...número...} e CPF nº {...número...}, que declara estar em pleno uso de todos os 
direitos civis e políticos.  

 

NOTA EXPLICATIVA 
Em caso de associação 
e/ou catadores tem por 
obrigação na lei de ter 

sempre dois 
representantes legais que 

compõem a Diretoria 
e/ou Conselho de 

Administração. 
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2. OBJETO E ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

2.1. Contratação de associação e/ou cooperativa especializada para serviço de 
gestão e operacionalização da Central de Triagem, localizada em {...endereço 
completo – bairro – CEP...}, para a recepção, segregação e destinação 
ambientalmente correta dos resíduos, passíveis de reciclagem provenientes da 
coleta seletiva do município.  

2.2. O regime de execução adotado para esse contrato é o de empreitada por 
preços unitários.  

2.3. Contrato protocolado junto ao sistema {...indicar a Sistema...} sob o nº 
{...número...}. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS  

3.1. As despesas decorrentes do contrato resultante da presente Licitação correrão 
por conta da dotação orçamentária na rubrica da Secretaria Municipal de 
{...indicar a Secretaria...}. 

3.2. O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) conforme estabelecido no Anexo I – 
Termo de Referência.  

3.2.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a Nota Fiscal ser 
apresentada no setor financeiro pela unidade recebedora do produto com nota 
fiscal devidamente atestada por servidor responsável pelo recebimento. O GESTOR 
do contrato deverá atestar a Nota Fiscal desde que comprovada a execução do 
objeto contratado de acordo com o estabelecido no Termo de Referência, Edital e 
Contrato.  

 

4. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  

4.1. Serão devidos pela Contratante encargos moratórios calculados através da 
aplicação da Taxa Referencial (TR), capitalizados diariamente em regime de juros 
simples, cujos cálculos deverão ser atestados pelo departamento financeiro da 
Contratante.  

4.2. A Taxa Referencial (TR) é o padrão nacional das taxas de juros praticadas pelo 
mercado, trata-se de um indicador que oscila conforme a taxa SELIC, determinada 
pelo Banco Central. 

 

5. REAJUSTE E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  

5.1. De acordo com o disposto na Lei nº 10.192/2001 e alterações posteriores, caso 
o prazo deste contrato atinja duração superior a um ano será admitido o reajuste 
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de acordo com o ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – 
IPCA/IBGE, tendo como base o mês em que a proposta foi apresentada.  

5.1.1. O reajuste deverá ser solicitado através de ofício com timbre da 
CONTRATADA, que deverá ser protocolado diretamente com o GESTOR deste 
contrato, para que seja analisado se houve inadimplência da associação e/ou 
cooperativa na execução do objeto deste contrato.  

5.1.2. Caso seja constatada inadimplência da CONTRATADA na execução do 
objeto esta não fará jus ao reajuste.  

5.1.3. A periodicidade anual de reajuste deste contrato e respectivos aditivos 
quando houver, será contada a partir da data limite para apresentação da 
proposta, conforme edital que deu origem a este contrato.  

5.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei 
nº 8.666/1993.  

5.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, conforme § 1º do artigo 65 da 
Lei nº 8.666/1993, junto ao valor inicial atualizado do contrato.  

5.4. Será admitido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato sempre que 
devidamente comprovado, mediante aceitação formal da CONTRATANTE.  

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

6.1. Executar integralmente o(s) serviço(s) objeto deste contrato, fornecer todo o 
material, ferramentas, equipamentos e veículos necessários a execução do(s) 
serviço(s), pelo preço e nas condições oferecidas, não lhe cabendo o direito a 
qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não 
previstos em sua proposta, quer seja por erro ou omissão.  

6.2. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA qualquer tributo, taxa ou preços 
públicos porventura devidos, em decorrência deste contrato.  

6.3. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução deste contrato e a CONTRATANTE 
poderá a qualquer tempo solicitar a comprovação do cumprimento desta cláusula, 
mediante requisição de cópias das guias de recolhimento quitadas, que deverão 
ser apresentadas pela CONTRATADA, juntamente com as guias originais, que serão 
devolvidas após inspeção.  

6.4. Responsabilizar-se por seus associados, no que se concerne ao cumprimento da 
legislação cooperativista, associativista, trabalhista, previdência social, seguro de 
acidentes de trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial 
no que diz respeito às normas de segurança e higiene do trabalho, prevista na 
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legislação federal (Portaria nº 3.214, de 08/07/1978, do Ministério do Trabalho), 
fiscalizando inclusive, a utilização pelos funcionários dos equipamentos de proteção 
individual (EPI), sendo que o seu descumprimento poderá motivar a aplicação de 
multas por parte da CONTRATANTE ou a rescisão contratual com aplicação das 
sanções cabíveis.  

6.4.1. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para 
prevenir possíveis acidentes que possam ocorrer por falta ou deficiência de 
sinalização e/ou proteção dos serviços, assumindo total responsabilidade sobre 
eventuais falhas.  

6.5. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à 
CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
deste contrato, seja por atos seus, de seus empregados ou prepostos, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela 
CONTRATANTE.  

6.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação.  

6.7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento.  

6.8. Informar endereço eletrônico (e-mail) oficial para contato, onde a 
CONTRATANTE poderá, a seu critério, adotar o correio eletrônico (e-mail) como 
principal canal de comunicação com a CONTRATADA.  

6.8.1. Confirmar recebimento de mensagens via correio eletrônico (e-mail), no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas.  

6.8.2. Caso não haja confirmação de recebimento do correio eletrônico e, 
decorrido o prazo previsto no subitem anterior será considerado para todos os 
efeitos legais que a CONTRATADA recebeu e está ciente do conteúdo da 
mensagem enviada.  

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1. Orientar, acompanhar e fiscalizar, fornecendo os subsídios necessários à fiel 
execução do presente contrato.  

7.2. Encaminhar notas de empenho, autorização de fornecimento, notificações e 
demais documentos pertinentes à CONTRATADA sempre que necessário ou 
solicitado.  

7.2.1. Enviar via correio eletrônico (e-mail) os documentos de que trata o item 7.2, 
conforme endereço eletrônico (e-mail) informado pela CONTRATADA.  
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7.3. Encaminhar a Nota Fiscal devidamente atestada pelo GESTOR do contrato, 
quando em conformidade com a execução do objeto, à Secretaria de Gestão 
Financeira para liquidação da despesa.  

 

8. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL  

8.1. O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura do contrato.  

8.2. Podendo ser prorrogado, a critério da CONTRATANTE, mediante termo aditivo, 
conforme os artigos 57 e 65 da Lei nº 8.666/1993.  

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

9.1. O atraso na prestação dos serviços ou na entrega do objeto licitado, segundo 
definido no Contrato expedido pelo Setor da Prefeitura, poderá sujeitar a 
CONTRATADA à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), do valor total do item 
ou itens em atraso, por dia, limitado o prazo a 30 (trinta) dias, quando será 
caracterizada a inexecução total do contrato.  

9.2. Pelo atraso ou prestação dos serviços em quantidade e/ou qualidade em 
desacordo com o especificado no processo licitatório, a CONTRATADA será 
notificada a apresentar defesa prévia para efeitos de aplicação da penalidade 
definida no subitem 9.3, ou sanar as irregularidades no prazo de até 48 (quarenta e 
oito) horas, podendo ser reduzido este prazo, a critério da contratante.  

9.3. A multa a que alude o item 9.2 não impede que a CONTRATANTE rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas neste Edital.  

9.4. Em qualquer caso de descumprimento a norma prevista no edital ou pela 
inexecução total ou parcial do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar ao infrator, independentemente das sanções já previstas nos 
itens anteriores, as seguintes sanções:  

9.4.1. Advertência;  

9.4.2. Multa de 30% (trinta por cento) pela inexecução total, calculada sobre o valor 
integral contratado;  

9.4.3. Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o valor 
da parcela inadimplida;  

9.4.4. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso sobre a 
parcela do objeto;  

9.4.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela que tenha problemas 
técnicos, mais multa de 0,33 (trinta e três centésimos) por cento ao dia enquanto os 
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problemas técnicos não forem sanados, contados da data em que a Administração 
tiver comunicado à associação e/ou cooperativa a irregularidade.  

9.4.6. Os atrasos por problemas técnicos que perdurarem por mais de 10 (dez) dias, 
serão considerados inexecução parcial para os efeitos das aplicações das 
penalidades.  

9.4.7. Os atrasos superiores a 30 (trinta) dias serão considerados inexecução total 
para efeito de aplicação de penalidade.  

9.4.8. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação da associação e/ou cooperativa apenada. A critério da Administração 
e sendo possível, o valor devido será descontado da eventual garantia prestada. 
Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a 
devedora a processo executivo.  

9.4.9. As penalidades serão aplicadas a critério da Administração e são 
independentes sendo que a aplicação de uma não exclui a das outras, quando 
cabíveis.  

9.4.10. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e;  

9.4.11. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção com 
base no item anterior.  

9.5. As penalidades aqui previstas são autônomas e suas aplicações cumulativas 
serão regidas pelo artigo 87, parágrafo 2º e 3º, da Lei nº 8.666/1993.  

9.6. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres da PREFEITURA, dentro 
de 5 (cinco) dias úteis da data da intimação da associação e/ou cooperativa 
apenada, mediante guia de recolhimento oficial. Não havendo pagamento, o 
valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.  

 

10. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, unilateralmente, a juízo 
exclusivo do CONTRATANTE, independente de notificação judicial ou extrajudicial, 
conforme o artigo 58, inciso II, artigo 77, artigo 79 e artigo 80 da Lei nº 8.666/1993, se 
constatada a inexecução total ou parcial do objeto contratado pela 
CONTRATADA, na ocorrência de fatos supervenientes considerados graves pelo 
CONTRATANTE, ou ainda nas demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei nº 
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8.666/1993, com as consequências nela previstas, sem prejuízo das demais sanções 
cabíveis.  

10.2. Ficam reconhecidos os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei nº 8.666/1993.  

 

11. GESTOR DO CONTRATO  

11.1. A gestão e fiscalização serão exercidas no interesse exclusivo do 
CONTRATANTE, não suprimindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros por quaisquer irregularidades, nos termos do artigo 70 da Lei nº 
8.666/1993.  

11.2. Como disposto pelo Decreto Municipal nº {...número...} no qual regulamenta 
as atividades e os procedimentos administrativos de gestão e fiscalização de 
contratos firmados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e 
indireta e dá outras providências, ficam designados conforme Portaria nº 
{...número...} de {...data...}.  

11.2.1. O Gestor do Contrato será o(a) sr(a) {...nome...}, portador(a) do CPF nº 
{...número...}, ocupante do cargo de {...indicar o cargo...}.  

11.2.2. O Gestor do Contrato Substituto será o(a) sr(a) {...nome...}, portador(a) do 
CPF nº {...número...}, ocupante do cargo de {...indicar o cargo...}.  

11.2.3. O Fiscal do Contrato será o(a) sr(a) {...nome...}, portador(a) do CPF nº 
{...número...}, ocupante do cargo de {...indicar o cargo...}.  

11.2.4. O Fiscal do Contrato Substituto será o(a) sr(a) {...nome...}, portador(a) do CPF 
nº {...número...}, ocupante do cargo de {...indicar o cargo...}  

11.3. Para efeito do disposto nesta cláusula, a CONTRATANTE registrará as 
deficiências existentes na execução dos serviços e/ou inobservância das condições 
pactuadas comunicando à CONTRATADA para imediata correção, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades previstas.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

12.1. O presente contrato é celebrado com base nos seguintes dispositivos legais:  

12.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil.  

12.1.2. Lei nº 8.666/1993 e suas posteriores atualizações.  

12.1.3. Lei n° 10.520/2002 e suas posteriores atualizações.  

12.1.4. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios 
gerais de Direito.  
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12.2. Faz parte integrante deste contrato como se nele estivesse contido, o edital 
que o originou e seus anexos e todos os documentos exigidos.  

12.3. Para os casos omissos, bem como as dúvidas surgidas na execução do 
presente contrato, prevalecerão as condições e exigências do Edital.  

 

13. DO FORO  

13.1. A todas as questões suscitadas na execução deste contrato, não resolvidas 
administrativamente, o Foro será o da Comarca de {...nome do Município...}, com 
renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Lido e achado 
conforme, assinam este instrumento, as partes contratantes em três vias de igual 
teor e forma.  

 

{...Cidade...}, {...dia...} de {...mês...} de {...ano...}. 

 

 

Prefeito Municipal 

 

ASSOCIAÇÃO E/OU COOPERATIVA  

Nome do Responsável  

Cargo 
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ANEXO III – MODELO DE ESTATUTO SOCIAL – COOPERATIVA 
 

COOPERATIVA {…RAZÃO SOCIAL…} 
Estatuto Social consolidado em  

Assembleia Geral de Constituição de {...dia...} de {...mês...} de {...ano...}. 

 

TÍTULO I – A COOPERATIVA 
CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO,  

ÁREA DE AÇÃO E DURAÇÃO 
Art. 1º. A sociedade é constituída na forma da 
Lei nº 5.764/1971 e por este Estatuto Social, 
sob a denominação de COOPERATIVA 
{…Razão Social…}, doravante denominada 
simplesmente como {...nome-fantasia...} com 
as seguintes características:  

a) Foro jurídico e comarca de {...nome do 
Município...}, {...Estado...}; 

b) A área de ação para efeito de admissão 
será no município de {...nome do 
Município...} e a atuação abrangendo 
todo o Território Nacional; 

c) Duração indeterminada e ano social e fiscal compreendido entre 01 de janeiro 
a 31 de dezembro de cada ano; e, 

d) Sede administrativa localizada em: {...endereço completo – bairro – CEP...}.  

CAPÍTULO II – OS FUNDAMENTOS 
Art. 2º. A {...nome-fantasia...} é uma sociedade de 
pessoas, que reciprocamente se obrigam a contribuir 
com bens e ou serviços para o exercício de uma 
atividade econômica, de proveito comum sem objetivo 
de lucro, com forma e natureza jurídica própria, de 
natureza civil, não sujeita a falência, constituída para 
prestar serviços aos associados, conforme preconizam os 
artigos 3º e 4º da Lei nº 5.764/1971. 

Parágrafo único – A {...nome-fantasia...} é singular, de 
responsabilidade limitada, onde o sócio, responde 
somente pelo valor de suas quotas, guardada a proporção de sua participação nas 
mesmas operações, conforme os artigos 7º e 11 da Lei nº 5.764/1971 bem como o § 
1º do artigo 1.095 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 

NOME FANTASIA 
Deve-se pensar o nome 
fantasia como o apelido 

da sociedade, uma 
forma mais simples, tendo 

em referência as 
sugestões:  

1. COOPERLÍNIA 
AMBIENTAL DO BRASIL  

2. COOPERVITÓRIA. 

RAZÃO SOCIAL 
Deve-se oferecer a inclusão do nome 

oficial da sociedade tendo que 
obrigatoriamente existir a 

denominação Cooperativa de ……, 
que pode ser de profissionais da área 

de reciclagem, ou de produção e 
prestação de serviços de profissionais 

da área de reciclagem.  
Sugestões orientativas:  

1. COOPERLÍNIA – Cooperativa de 
Profissionais da Área de Reciclagem 

do Brasil 
2. Cooperativa Vitória de Produção e 

Prestação de Serviços da Área de 
Reciclagem do Brasil. 
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CAPÍTULO III – OBJETO SOCIAL 
Art. 3º. A {...nome-fantasia...}, na defesa dos seus interesses, na melhoria econômica 
social, na orientação e gerenciamento das atividades executadas pelos seus sócios-
cooperados, buscando aproximar o seu sócio-cooperado de fontes de trabalho, 
para que este possa executá-lo, de acordo com a competência e capacidade de 
cada um, conforme previsto nos artigos 5º e 7º da Lei nº 5.764/1971, terá como objeto 
social: 

a) Educação ambiental, implantação de coleta seletiva, coleta seletiva, triagem 
de resíduos sólidos recicláveis em geral (sucatas);  

b) Prestação de serviços na área de gestão, desenvolvimento de serviços em 
regime de empreitada nas áreas de educação ambiental, implantação de 
coleta seletiva, coleta seletiva e triagem de produtos recicláveis (sucatas);  

c) Prestação de serviços em regime de empreitada de assessoria técnica a outras 
cooperativas de reciclagem no desenvolvimento de atividades administrativa, 
recursos humanos, comercial e operacional;  

d) Segregação de resíduos sólidos recicláveis (sucatas) e de produção e 
beneficiamento de produtos recicláveis em geral; e, 

e) Comercialização de materiais recicláveis (sucatas), revalorizados e 
transformados em geral, provenientes do processo de reciclagem. 

§ 1º – No cumprimento das suas finalidades, a {...nome-fantasia...} apoiará e distribuirá 
atividades para os seus sócios-cooperados executarem, na área da sua 
abrangência. 

§ 2º – A {...nome-fantasia...} poderá ter como sócio-cooperado qualquer pessoa física 
que possa exercer função administrativa, operacional e técnica na área de gestão, 
desenvolvimento e execução de serviços no segmento de educação ambiental, 
gestão de resíduos domiciliares e industriais, coleta seletiva, triagem, reutilização, 
revalorização e transformação de resíduos recicláveis, e que esteja fisicamente e 
mentalmente apta para executar serviços de qualquer especialidade ou natureza.  

§ 3º – A {...nome-fantasia...} não tem lucro. É uma sociedade simples, regida pelo 
Direito Civil Brasileiro, nas suas relações associativas com os seus sócios-cooperados, 
conforme previsto no artigo 4º da Lei nº 5.764/1971. 

§ 4º – No ato do ingresso, o interessado comprovará sua aptidão e capacidade 
profissional para a execução dos serviços, nos termos das normas ou regimento 
interno da {...nome-fantasia...}. 
§ 5º – Nas atividades de prestação de serviços, a {...nome-fantasia...} somente poderá 
negociar com os tomadores de serviços, valores de repasse de remuneração por 
hora atividade trabalhada e/ou produtividade, que assegure uma retribuição 
mínima, equivalente ao valor médio de mercado aos seus sócios-cooperados, em 
atendimento a Lei nº 12.690/2012. 

§ 6º – Nas atividades de comercialização de materiais em geral, a {...nome-fantasia...} 
somente negociará com os compradores de materiais, valores compatíveis aos de 
mercado.  
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§ 7º – A relação do sócio-cooperado com a {...nome-fantasia...} se dará, unicamente, 
pelo Ato Cooperativo principal, auxiliar e acessório, não havendo com a {...nome-
fantasia...}, em função dessa relação, qualquer tipo de vínculo empregatício, 
conforme previsto no artigo 90 da Lei nº 5.764/1971. Por consequência, também não 
haverá, em nenhuma hipótese, a possibilidade de essa vinculação se estender ao 
Tomador de Serviços da {...nome-fantasia...}, conforme artigo 422, parágrafo único 
da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT – Decreto-Lei nº 5.452/1943). 

Art. 4º. Para atingir os seus objetivos, a {...nome-fantasia...} obriga-se a:  

I – Difundir entre os seus sócios-cooperados as posturas, os fundamentos 
cooperativistas, os direitos e deveres com a {...nome-fantasia...}; 

II – Promover cursos, palestras e avaliações periódicas visando o aprimoramento 
técnico dos sócios-cooperados e de seu desenvolvimento profissional; 

III – Cadastrar, agenciar e buscar fontes de trabalho e negócios em geral, 
visando obter oportunidades e criar opções de fornecimento de serviços a 
terceiros, além da comercialização dos materiais em geral;  

IV – Registrar este Estatuto nos seguintes órgãos: 
a) Junta Comercial do Estado; 
b) Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento (CNPJ); 
c) Secretaria Estadual; 
d) Prefeitura do Município;  
e) Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);  
f) Organização das Cooperativas do Estado. 

V – Contratar serviços para seus sócios-cooperados em condições e preços 
convenientes;  

VI – Organizar serviços e trabalhos de modo a bem aproveitar a capacidade dos 
sócios-cooperados, distribuindo-os conforme suas aptidões; 

VII – Promover convênios, em todas as áreas, com entidades especializadas, 
públicas ou privadas, visando trazer benefícios aos sócios-cooperados, além 
de aprimoramento técnico-profissional; 

VIII – Estabelecer convênio ou contratar empresas ou outras cooperativas para o 
fornecimento de serviços e troca de informações, objetivando a melhoria 
contínua das suas condições para fornecer serviços. 

Art. 5º. A {...nome-fantasia...} poderá associar-se a outras Cooperativas, 
Centrais/Federações ou Confederações, ou ainda a outras sociedades civis, para a 
consecução dos seus objetivos sociais, sendo-lhe, no entanto, vedado o acesso aos 
cargos dos órgãos de administração e fiscalização, das referidas sociedades, de 
acordo com o artigo 79 da Lei nº 5.764/1971.  

CAPÍTULO IV – BALANÇO GERAL 
SEÇÃO I – AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS 

Art. 6º. O balanço geral anual confrontará ingressos, dispêndios, antecipações de 
sobras e fundos obrigatórios com o volume de numerário recebido pela {...nome-
fantasia...}, no período calendário, de 01 de janeiro a 31 de dezembro: 

I – A sobra líquida, que será o saldo de cada exercício, após dedução dos 
dispêndios em geral, as antecipações de sobras e os fundos obrigatórios; 
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II – As perdas que demonstram a insuficiência dos ingressos em comparação aos 
dispêndios e às antecipações de sobras.  

Parágrafo único – Os resultados serão apurados, considerando-se todos os ingressos 
provenientes da comercialização de materiais em geral, prestação de serviço e 
doação recebidos pela {...nome-fantasia...}. 

Art. 7º. Os dispêndios da operação da sociedade poderão ser satisfeitos no exercício: 

I – As variáveis, por recursos monetários obtidos dos sócios-cooperados atuantes 
em partes proporcionais, dos ganhos e dos tomadores de serviços da 
{...nome-fantasia...}; 

II – Representadas por taxas percentuais que serão estabelecidas pela Diretoria; 
e,  

III – As fixas, por rateio em partes iguais de todos os sócios-cooperados, atuantes 
ou não. 

SEÇÃO II – RATEIO DOS RESULTADOS 
Art. 8º. A {...nome-fantasia...} realizará a distribuição das sobras líquidas mensais, 
depois de provisionados os Fundos de Reserva e de Apoio Técnico, Educacional e 
Social.  

§ 1º – As sobras líquidas do exercício, após a aprovação do balanço, serão 
distribuídas aos sócios-cooperados, proporcionalmente ao número de quotas-partes 
adquiridas no período, para a integralização do capital da sociedade, depois de 
deduzidos os subsídios para os fundos obrigatórios, ou de acordo as deliberações da 
Assembleia Geral, conforme artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 5.764/1971.  

§ 2º – Para amortizar ou liquidar responsabilidades financeiras de qualquer origem de 
sócios-cooperados para com a sociedade, vencidas ou não pagas, a {...nome-
fantasia...} poderá reter total ou parcialmente o montante a ser distribuído, ou de 
acordo as deliberações da Assembleia Geral.  

§ 3º – As sobras líquidas do exercício poderão ter outro destino que será definido pelos 
sócios-cooperados em Assembleia Geral;  

Art. 9º. As perdas apuradas no exercício, após o balanço, serão cobertas com 
subsídios do Fundo de Reserva, se insuficientes, as perdas da {...nome-fantasia...} 
serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de 
serviços, conforme previsto no artigo 80, parágrafo único, incisos I e II da Lei 
nº 5.764/1971. 

OBSERVAÇÃO 
O Agente Ambiental externo (denominado catador), também associado da cooperativa, 

deverá ser remunerado pela sua produtividade, ou seja, todo o material que ele disponibilizar 
para a sociedade deverá ser pago por quilo e/ou unidade, pois o mesmo não está vinculado a 

atividade direta da operação da Central de Triagem com cumprimento de horário e dia de 
trabalho. Independentemente de ele não fazer parte do efetivo de operação da Central de 

Triagem, terá os mesmos direitos e benefícios igualitariamente aos demais integrantes da 
sociedade, como: seguro de vida, alimentação e divisão de dividendos anual, além das 

obrigações, como: integralização do capital social, uso de equipamentos de proteção individual 
e coletivo e rateio dos prejuízos (quando houver), conforme estabelecido no estatuto social. 
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Parágrafo único – O rateio das 
perdas será processado de forma 
integral e compulsória ao 
encerramento de cada exercício, 
ou em conformidade com a 
deliberação da Assembleia Geral.  

SEÇÃO III – DOS FUNDOS 
Art. 10. Das sobras líquidas apuradas 
mensalmente serão deduzidas: 

I – 10% para o Fundo de 
Reserva; 

II – 5% para o Fundo de 
Assistência Técnica, 
Educacional e Social (FATES). 

Art. 11. O Fundo de Reserva destina-
se a cobrir prejuízos apurados no 
exercício bem como para possíveis 
contingências.  

Art. 12. O FATES destina-se a subsidiar 
recursos para o aperfeiçoamento 

Simulação orientativa de sobra líquida / mês … 
 Total de sobras líquidas do mês: R$ 50.000,00 |  Total de Horas + Bonificações do mês: 10:000:00 

h = Apuração do valor hora + bonificações: R$ 5,00 
Tabela orientativa de funções e bônus  

Ajudante Geral: 40%; Triador: 70%; Prensista: 90%; Almoxarife: 110%;  
Conselheiro Gestor: 150%; Auxiliar Administrativo: 110%; Administrativo Técnico: 150%;  

Técnico Ambiental/Segurança: 170%; Coletor: 130%; Diretor-Operacional e Comercial: 250%; 
Diretor-Administrativo/Financeiro: 250%; Diretor-Presidente: 300% 

Simulação orientativa de rateio mensal a considerar que todos trabalharam 176 h/mês  
Ajudante Geral: 176 h + 40% = 246:40 h + bônus = R$ 1.232,00 

Triador(a) 176 h * 70% = 299:20 h + bônus = R$ 1.496,00 
Prensista: 176 h + 90% = 334:40 h + bônus = R$ 1.672,00 

Almoxarife: 176 h + 110% = 369:60 h + bônus = R$ 1.848,00 
Coletor(a): 176 h + 130% = 404:80 h + bônus = R$ 2.020,00 

Conselheiro(a) Gestor(a): 176 h +150% = 440:00 h + bônus = R$ 2.200,00 
Aux. Administrativo: 176 h + 110% = 369:60 h + bônus = R$ 1.848,00 

Administrativo Técnico 176 h + 150% = 440:00 h + bônus =R$ 2.200,00 
Tec Ambiental/Segurança: 176 h + 170% = 485:60 h + bônus = R$ 2.376,00 
Diretoria admin. e operac.: 176 h + 250% = 616:00 h + bônus = R$ 3.080,00 

Diretor(a) Presidente: 176 h + 300% = 704:00 h + bônus = R$ 3.520,00. 
Notas:  
1. Deve definir sempre as funções dentro da sociedade, uma vez que se deve atender aos 

requisitos mínimos por funções estabelecidos no CBO - Código Brasileiro de Ofícios do 
Ministério do Trabalho; e,  

2. As definições de distribuição de sobras líquidas do período devem ser aprovadas em 
Assembleia Geral, obrigatoriamente. 

OBSERVAÇÃO 
Para a definição do sistema de rateio das 

sobras líquidas deve-se entender quais serão 
as atividades realizadas pelos integrantes da 
sociedade, podendo ser criado e aprovado 
em Assembleia Geral formas diferentes de 
remuneração e de distribuição de sobras, 
como exemplo da Tabela de Funções e 

Bônus:  
Atividades dentro da Central de Triagem  

(administrativa e operacional)  
Sendo as atividades realizadas pelos 

integrantes da sociedade dentro de uma 
Central de Triagem nas áreas operacional e 

administrativa pode-se ter um sistema de 
remuneração das sobras líquidas mensal 

(lucro mensal) em horas atividades 
trabalhadas e bonificação por função. 

Deve-se definir quais as bonificações que 
cada função dentro da sociedade terá pela 

sua especialidade. 
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educacional, técnico administrativo e operacional de cada sócio-cooperado e a 
dos seus familiares diretos e dos empregados da {...nome-fantasia...}, podendo 
contratar serviços com entidades públicas, privadas e instituições em geral para a 
realização dos treinamentos. 

Parágrafo único – Revertem para o FATES, além do estabelecido no inciso II do artigo 
10 deste Estatuto Social, os créditos não reclamados pelos sócios-cooperados, 
decorridos cinco anos da apuração. 

Art. 13. Além dos fundos obrigatórios, a Assembleia Geral poderá determinar a 
criação de outros, temporários ou permanentes, com recursos específicos e 
obrigatórios, para gerar aos sócios-cooperados benefícios sociais, podendo ainda 
fixar o modo da sua formação, aplicação e futura devolução, devendo, 
obrigatoriamente, todos os benefícios atingirem a todos os sócios-cooperados 
indistintamente, atuantes ou não.  

Art. 14. Os fundos referidos nos artigos 11 e 12 deste Estatuto Social são indivisíveis entre 
os sócios-cooperados, unicamente no caso da dissolução da sociedade, em 
havendo saldo positivo, o valor será revertido para a Fazenda Nacional, nos termos 
da lei.  

Art. 15. Os fundos de reserva e FATES não poderão ser utilizados para outras 
finalidades, senão para as citadas nos artigos 11 e 12 deste Estatuto Social. 
Igualmente, não poderão ter valores às porcentagens sobre as sobras líquidas, 
citados nos artigos mencionados no caput deste artigo. Havendo perdas, elas serão 
repostas pelo rateio proporcional ao número de quotas-partes de cada sócio-
cooperado, ou conforme deliberação da Assembleia Geral. 

Art. 16. Ficando sem utilização mais de 50% dos recursos anuais do FATES, durante dois 
anos consecutivos, será procedida a revisão dos planos de aplicação, devendo a 
Assembleia Geral seguinte ser informada e feita às recomendações necessárias ao 
cumprimento das finalidades objetivas. 

TÍTULO II – DOS COOPERADOS 
Art. 17. Pode ingressar na {...nome-fantasia...} qualquer pessoa física e apta a 
executar serviços, de acordo com seus objetivos, salvo se houver impossibilidade 
técnica de prestação de serviços pela sociedade, sem prejudicar os interesses e 
objetivos desta, nem com eles colidir, dentro de sua área de atuação. 

§ 1º – O número de sócios-cooperados será ilimitado, não podendo nunca ser inferior 
a vinte pessoas. 

§ 2º – O sócio-cooperado, mesmo ocupante de cargo eletivo, que em qualquer 
condição tiver interesses opostos e diversos aos da {...nome-fantasia...}, não poderá 
participar das deliberações coincidentes com os seus interesses, cabendo-lhe acusar 
o seu impedimento, sob pena de eliminação do quadro associativo. 

Art. 18. O sócio-cooperado responderá solidariamente para com os compromissos da 
{...nome-fantasia...}, até o valor da quota-parte por ele subscrita. 

§ 1º – A responsabilidade do sócio-cooperado, como tal, perdura para com os 
demitidos, eliminados e excluídos, até que sejam aprovadas as contas do exercício 
(balanço) em que se deu a sua saída da {...nome-fantasia...} e poderá ser invocada 
somente após ter sido exigida judicialmente pela {...nome-fantasia...};  
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§ 2º – As obrigações dos sócios-cooperados falecidos assumidas para com a {...nome-
fantasia...}, bem como as contraídas perante terceiros, passam aos seus herdeiros, 
prescrevendo, porém, após um ano, contado a partir da abertura da sucessão. 

§ 3º – Os herdeiros do de cujus têm o direito ao capital realizado e demais créditos e 
sobras pertencentes ao extinto, nos termos da decisão judicial, não se assegurando-
lhes o direito de ingresso na {...nome-fantasia...}. 

CAPÍTULO I – DA ADMISSÃO 
Art. 19. Para se tornar um sócio-cooperado, a pessoa física interessada terá que 
atender as exigências estabelecidas pela sociedade.  

Parágrafo único – A Diretoria poderá recusar a admissão do candidato, por 
impossibilidade técnica de prestação de serviços, bem como pelo não atendimento 
das normas básicas de ingresso.  
Art. 20. Aceito o pedido de admissão, por decisão da Diretoria, o interessado, para 
adquirir os direitos e deveres, deverá: 

I – Assinar o Termo de Adesão e ficha de matrícula, devidamente numerada, 
juntamente com o Presidente da {...nome-fantasia...}; 

II – Subscrever e integralizar a quota-parte de capital social da {...nome-
fantasia...}, nos termos e condições previstos neste Estatuto Social; 

III – Preencher e Assinar o Termo de Ciência Estatutária e de Disponibilidade; 
IV – Cumprindo o que dispõem os incisos I a III, o interessado adquire todos os 

direitos e assume todos os deveres decorrentes da Lei nº 5.764/1971, do 
Regimento Interno deste Estatuto Social e das deliberações da {...nome-
fantasia...}.  

CAPÍTULO II – DOS DIREITOS E DEVERES  
SEÇÃO I – DOS DIREITOS 

Art. 21. São direitos dos sócios-cooperados: 

I – Desde que em seu pleno gozo, participar das Assembleias Gerais, discutindo 
assuntos que nela forem tratados; 

II – Propor à Diretoria, ao Conselho Fiscal, ou às Assembleias Gerais, medidas de 
interesse da {...nome-fantasia...}; 

III – Requerer sua demissão, quando lhe convier; 
IV – Solicitar à Diretoria a sua situação para com a {...nome-fantasia...}, relativa 

aos seus créditos e débitos; 
V – Solicitar todas as informações que julgar necessárias a respeito das atividades 

executadas pela {...nome-fantasia...} e, a partir da publicação do Edital de 
Convocação da Assembleia Geral, consultar, na sede da sociedade, os livros 
contábeis, peças do balanço geral, os quais devem estar à disposição dos 
sócios-cooperados; 

VI – Votar e ser votado para ocupar cargo eletivo na Diretoria ou no Conselho 
Fiscal da sociedade, segundo as normas deste Estatuto Social; 

VII – Atuar e realizar atividades de fornecimento de serviços prestados, e 
comercialização de produtos através da {...nome-fantasia...}, de acordo 
com seus objetivos e finalidades; 
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VIII – Ser avisado, expressamente, pela {...nome-fantasia...}, via Proposta de 
Trabalho, por escrito, sobre a existência de serviços a serem prestados, de 
acordo com sua capacidade profissional e operacional. 

§ 1º – A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos sócios-
cooperados, referidas no inciso II deste artigo, deverão ser apresentadas à Diretoria 
com a necessária antecedência de, no mínimo, trinta dias úteis e constar do 
respectivo Edital de Convocação. 

§ 2º – As propostas subscritas por, pelo menos, vinte sócios-cooperados, serão 
obrigatoriamente levadas pela Diretoria à Assembleia Geral e, não o sendo, poderão 
ser apresentadas diretamente pelos sócios-cooperados proponentes. 

SEÇÃO II – DOS DEVERES 
Art. 22. São deveres e obrigações dos sócios-cooperados: 

I – Executar todos os serviços com lealdade responsabilidade, que lhes forem 
atribuídos pela {...nome-fantasia...}, de acordo com a sua especialidade e 
capacidade profissional, obedecendo às normas estatutárias da {...nome-
fantasia...}; 

II – Subscrever e realizar, no mínimo, uma quota parte, na forma deste Estatuto 
Social; 

III – Cumprir as disposições da Lei, deste Estatuto Social, do Regimento Interno e, 
ainda, as deliberações das Assembleias Gerais e da Diretoria; 

IV – Satisfazer pontualmente aos compromissos para com a {...nome-fantasia...}, 
dentre os quais o de participar ativamente da sua vida societária;  

V – Zelar pelo bom nome e idoneidade moral e operacional da {...nome-
fantasia...}, assim como pelo seu patrimônio e materiais; 

VI – Contribuir com o que lhe couber, conforme este Estatuto Social, para a 
cobertura das despesas da {...nome-fantasia...}; 

VII – Colaborar com a {...nome-fantasia...} no cumprimento dos seus objetivos 
sociais; 

VIII – Ressarcir prontamente os prejuízos a que derem causa, por dolo ou culpa, 
para com a {...nome-fantasia...}; 

IX – Colaborar com os planos de expansão e de desenvolvimento da {...nome-
fantasia...}, apoiando as iniciativas que visem à melhoria da qualidade no 
fornecimento de serviços e das condições socioeconômicas dos sócios-
cooperados;  

X – Assinar os Termos de Responsabilidade e Aceitação e de Compromisso e 
Lealdade para com a {...nome-fantasia...}, quando vier a ser por ela 
comunicado da existência de trabalho a ser executado;  

XI – Prestar, à {...nome-fantasia...}, informações relacionadas com as atividades 
que lhe facultaram se associar;  

XII – Cobrir as perdas do exercício, quando houver, proporcionalmente às quotas-
partes subscritas, se o Fundo de Reserva não for suficiente para cobri-las; 

XIII – Prestar esclarecimentos à {...nome-fantasia...}, sobre suas atividades, 
periodicamente ou sempre que solicitado;  

XIV – Levar ao conhecimento da Diretoria, ou da Assembleia Geral, informações 
sobre quaisquer irregularidades que atentem contra as Leis, este Estatuto 
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Social, o Regimento internos e demais deliberações da Diretoria ou da 
Assembleia Geral; 

XV – Responder, subsidiariamente, pelos compromissos da {...nome-fantasia...}, 
até o valor do capital por ele subscrito e o montante das perdas que lhe 
couber.  

CAPÍTULO III – DA DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E DA EXCLUSÃO 
Art. 23. A demissão do sócio-cooperado ocorrerá a seu pedido, e não poderá ser 
negado. Deverá ser requerida, através de carta, do sócio-cooperado, dirigida à 
Diretoria da {...nome-fantasia...}, representada pelo seu Diretor-Presidente.  

Parágrafo único – A efetiva demissão descrita no caput deste artigo será formalizada 
com a respectiva averbação na ficha de matrícula, mediante termo assinado pelo 
sócio-cooperado demissionário e pelo Diretor-Presidente da {...nome-fantasia...}. 

SEÇÃO I – DA ELIMINAÇÃO 
Art. 24. A eliminação do sócio-cooperado será efetivada, em virtude de infração da 
Lei em geral, deste Estatuto Social, Regimento Interno, ou da Assembleia Geral, e será 
procedida pela Diretoria, depois de comunicado, via carta ou jornal ao infrator os 
motivos que a determinaram, devendo os termos constar na ficha de matrícula, 
rubricada pelo Diretor-Presidente da {...nome-fantasia...}, devendo ser comunicado 
de seu desligamento no prazo de trinta dias.  

§ 1º – O sócio-cooperado infrator, após o recebimento da comunicação, terá o prazo 
de cinco dias úteis, a contar da data do recebimento, para se quiser, apresentar a 
sua defesa, dirigida ao Diretor-Presidente da {...nome-fantasia...}, protocolando-a na 
secretaria; 

§ 2º – Não sendo aceitas as ponderações de defesa do sócio-cooperado, pela 
Diretoria, este será afastado de suas atividades e do quadro social, devendo ser 
notificado para se quiser, no prazo de quinze dias úteis, contados da data de 
recebimento da defesa, interpor recurso, com efeito suspensivo até à próxima 
Assembleia Geral.  

§ 3º – Caso o sócio-cooperado não seja encontrado ou esteja em local incerto e não 
sabido, a notificação será procedida através de edital publicado em jornal regional, 
da sede da sociedade.  

§ 4º – Decidida a eliminação do cooperado, a comunicação deste fato deverá ser 
feita no prazo de até trinta dias a contar da data da decisão.  

Art. 25. O sócio-cooperado poderá ser eliminado da {...nome-fantasia...}, pela 
Diretoria, seguindo-se o disposto no artigo 24, nos seguintes casos: 

I – Exercer quaisquer atividades que sejam consideradas prejudiciais à {...nome-
fantasia...}, ou que venham a colidir com os seus objetivos, finalidade ou 
interesses;  

II – Levar a {...nome-fantasia...} à prática de atos judiciais para obter o 
cumprimento de obrigações assumidas com terceiros; e, 

III – Praticar atos que desabonem o conceito e a idoneidade da {...nome-
fantasia...}. 
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SEÇÃO II – DA EXCLUSÃO 
Art. 26. A exclusão do sócio-cooperado se processará: 

I – Pela dissolução da pessoa jurídica;  
II – Por morte da pessoa física; 
III – Por incapacidade civil não suprida; 
IV – Por deixar de atender os requisitos estatutários de ingresso ou permanência 

na sociedade.  

CAPÍTULO IV – DA REPRESENTAÇÃO 
Art. 27. Nas Assembleias Gerais da {...nome-fantasia...}, somente poderá votar o sócio-
cooperado que estiver presente no recinto, sendo proibida sua representação 
pessoal na forma de mandato ou procuração. 

§ 1º – Cada sócio-cooperado presente terá direito a apenas e tão somente um único 
voto, desde que em gozo pleno dos seus direitos e obrigações para com a {...nome-
fantasia...}, independentemente do número de quotas-partes adquiridas, conforme 
o artigo 4º, da Lei nº 5.764/1971.  

§ 2º – Núcleos de sócios-cooperados residentes a mais de 60 km da sede da {...nome-
fantasia...}, poderão eleger e nomear Delegados para representá-los, na forma do 
artigo 42, parágrafos 2º e 4º, da Lei nº 5.764/1971, sendo que: 

I – Neste caso, cada Delegado, que obrigatoriamente é um sócio-cooperado 
no gozo pleno dos seus direitos, será eleito por um período de até 48 meses e 
representará até cem sócios-cooperados do núcleo, desde que a 
cooperativa tenha cem sócios-cooperados; senão, cada delegado 
representará até o total de cooperados inscritos na {...nome-fantasia...}.  

II – Nas Assembleias Gerais, o Delegado votará pelos seus representantes e por si 
mesmo, ou seja, terá apenas dois votos, independentemente do número de 
sócios-cooperados, conforme § 3º do artigo 42 da Lei nº 5.764/1971. 

III – Enquanto indiviso o quinhão 
respectivo, os herdeiros de um 
sócio-cooperado podem se fazer 
representar nas Assembleias Gerais 
pelo Inventariante. 

§ 3º – Não podem ser representados, nas 
Assembleias Gerais, os sócios-cooperados 
que residirem num raio de menos de 100 
km da sede da {...nome-fantasia...}. 

TÍTULO III – DO CAPITAL SOCIAL 
CAPÍTULO I – CAPITAL SOCIAL  

DE CONSTITUIÇÃO 
Art. 28. Capital Social da {...nome-
fantasia...} é ilimitado quanto ao máximo 
variando conforme o número de quotas-
partes subscritas, não podendo, 
entretanto, ser inferior a um salário mínimo 
vigente.  

Deve-se pensar que o capital social citado no 
artigo 28 não deve ser integralizado quando 
da constituição da sociedade, o que deverá 
ser definido o prazo de sua integralização no 

artigo 32 desse estatuto.  
Conforme a lei estabelece o mínimo de 20 
(vinte) associados, deve-se oferecer para 

aprovação na Assembleia Geral de 
Constituição um valor por integrante da 

sociedade que não comprometa a 
integralização mensal descontado 

diretamente de seu comprovante de 
apuração da divisão da sobra mensal.  

Com a prospecção de parcerias de negócios 
deve-se entender que um valor de capital 

social (a integralizar) baixo não favorece nas 
negociações. 

Ver artigos 24, 25 e 27da Lei nº 5.764/1971 
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Parágrafo único – Na {...nome-fantasia...} o número 
mínimo de quotas-partes a ser subscrito pelos sócios-
cooperados é de uma. 

CAPÍTULO II – DO CAPITAL MÍNIMO E MÁXIMO 
Art. 29. O capital mínimo, na forma da Lei vigente, será 
de R$ {...valor...} (...{...número por extenso...}...).  
Parágrafo único – Para efeito de aumento do capital 
social, poderá a {...nome-fantasia...} receber bens, 
avaliados por perícia idônea e mediante aprovação 
da Diretoria.  

CAPÍTULO III – DA QUOTA-PARTE 
Art. 30. O valor unitário de cada quota-parte será de R$ 

{...valor...} (...{...número por extenso...}...), não podendo ser superior ao maior salário-
mínimo vigente no País.  

§ 1º – A quota-parte é individual e intransferível a não sócios-cooperados da {...nome-
fantasia...} e não poderá ser negociada, nem dada em garantia a qualquer título;  

§ 2º – Poderá haver transferências entre os sócios-cooperados, desde que aprovadas 
pelo Diretor-Presidente;  

§ 3º – A movimentação das quotas-partes, subscrição, realização, transferência ou 
restituição, prevista neste Estatuto Social, será sempre escriturada em folhas 
numeradas, por meios informatizados, e registrados na ficha de matrícula dos sócios-
cooperados, cedente e cessionário, mediante os respectivos termos, contendo as 
assinaturas do cedente, do cessionário e do Diretor-Presidente da {...nome-
fantasia...}; 

§ 4º – Em caso de alteração do padrão monetário, tanto o valor como o número de 
quotas serão ajustados na mesma proporção, desprezadas as frações de uma 
unidade do novo padrão; 

§ 5º – As frações desprezadas na forma do parágrafo anterior serão incorporadas ao 
Fundo de Reserva.  

CAPÍTULO IV – DA SUBSCRIÇÃO 
Art. 31. Ao aderir à {...nome-fantasia...}, o sócio-
cooperado obriga-se a subscrever e integralizar quotas 
partes do capital social em valor mínimo equivalente a 
R$ {...valor...} (...{...número por extenso...}...). 

Parágrafo único – O sócio-cooperado não poderá 
subscrever menos do que os valores determinados no 
caput deste artigo e nem mais do que 1/3 (um terço) 
do número total de quotas-partes que compõem o 
Capital Social da sociedade. 

CAPÍTULO V – DA INTEGRALIZAÇÃO  
E ATUALIZAÇÃO DAS QUOTAS-PARTES 

Art. 32. O sócio-cooperado poderá quitar as suas 
quotas-partes à vista, em moeda corrente nacional, independentemente de 

ART. 32 
Obrigação definida no art. 25, da 
Lei nº 5.764/1971, porém o prazo e 
forma de integralização deve ser 
decidido em Assembleia, o que 

oferecemos esse prazo para que 
não venha a comprometer a 

remuneração mensal dos 
associados, o que será um 

desconto mensal de R$ 25,00 (vinte 
e cinco reais), mas oferece a todos 
o direito aos benefícios de divisão 
de dividendos anual e, também, 

ao patrimônio da sociedade. 

ART. 29 
O capital oferecido nesse artigo 
não deverá ser integralizado de 
imediato, a ser estabelecido o 

prazo, lembrando que conforme for 
realizado o fechamento do 

balanço anual será identificado o 
que está integralizado, 

considerando que pode ser menor 
ou até maior ao estabelecido, mas 

não compromete em nenhum 
momento a sociedade, pois esse 

valor é referencial. 
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chamada, ou por meio de contribuições mensais, até o prazo máximo de 
{...número...} ({...número por extenso...}), a ser descontado de seus vencimentos 
mensais, ou em outros prazos, à critério da Diretoria.  

Art. 33. O capital integralizado será atualizado na forma e pelo índice oficial 
autorizado, de acordo com os juros legais, quando apuradas em sobras, e o produto 
corrigido será incorporado à conta do capital social dos sócios-cooperados. 

§ 1º – O capital social pertence aos sócios-cooperados, sendo o seu montante 
imobilizado em conta à parte, não podendo ser aplicado no mercado financeiro de 
risco. 

§ 2º – A Diretoria poderá utilizar o capital social para despesas operacionais eventuais, 
devendo repor o valor utilizado na conta imobilizada devida.  

CAPÍTULO VI – DA RESTITUIÇÃO DAS QUOTAS PARTES 
Art. 34. A restituição de quotas-partes do capital social, nos casos de demissão, 
eliminação ou exclusão de sócios-cooperados, processar-se-á e somente poderá ser 
exigida, após a aprovação do balanço geral, do exercício em que se deu o fato. 

§ 1º – A restituição de que trata o caput deste artigo será composta de capital 
efetivamente integralizado pelo sócio-cooperado, além de outros créditos em conta 
corrente, deduzidos os débitos existentes. 

§ 2º – A restituição de que trata este artigo será feita: 

a) À vista, quando se referir ao montante composto pelo valor exigido por ocasião 
do ingresso; 

b) Proporcionalmente ao tempo da integralização, quando se tratar do restante. 

§ 3º – Sobre as parcelas de restituição mencionada neste artigo, até a data de seus 
respectivos vencimentos, não incidirá juros de qualquer espécie, entendendo-se 
também que a mora nos recebimentos das citadas parcelas não acarretará ônus ou 
novos encargos à {...nome-fantasia...}. 

§ 4º – Ocorrendo demissão, eliminação ou exclusão de sócios-cooperados em 
número tal que as restituições das importâncias que lhe são cabidas possam 
ameaçar a estabilidade econômico-financeira da {...nome-fantasia...}, esta poderá 
restituí-las mediante critérios que resguardem a sua manutenção e continuidade.  

§ 5º – Em caso de demissão, eliminação ou exclusão, o cooperado terá direito à 
restituição do capital integralizado, devidamente corrigido, das sobras e de outros 
créditos que lhe tiverem sido registrados, não lhe cabendo nenhum outro direito. A 
restituição somente poderá ser exigida depois de aprovado, pela Assembleia Geral, 
o balanço do exercício em que o sócio-cooperado tenha sido demitido, eliminado, 
desligado ou excluído da {...nome-fantasia...}.  

§ 6º – No caso de morte do sócio-cooperado, a restituição de que trata o parágrafo 
anterior será efetuada aos herdeiros em uma única parcela, mediante a 
apresentação do respectivo formal de partilha ou alvará judicial, depois de 
aprovado, pela Assembleia Geral, o balanço do exercício em que o sócio-
cooperado tenha sido desligado da {...nome-fantasia...}.  

§ 7º – A Diretoria da {...nome-fantasia...} poderá determinar que a restituição desse 
capital seja feita em parcelas.  
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§ 8º – Quando a devolução do capital ocorrer de forma parcelada deverá manter o 
mesmo valor de subscrição das quotas-partes a partir da Assembleia Geral Ordinária 
que aprovar o balanço do exercício. 

§ 9º – Os deveres dos sócios-cooperados perduram, também para os demitidos, 
eliminados ou excluídos, até que sejam aprovadas, pela Assembleia Geral, as contas 
do exercício (balanço) em que ocorreu sua demissão, eliminação ou exclusão.  

§ 10º – Os atos de demissão, eliminação ou desligamento acarretam o vencimento e 
pronta exigibilidade das dívidas do sócio-cooperado na {...nome-fantasia...}, sobre 
cuja liquidação caberá à Diretoria decidir.  

§ 11º – Os direitos e deveres dos sócios-cooperados eliminados, excluídos e/ou 
demitidos perduram até a data da Assembleia Geral que aprovar o balanço de 
contas do exercício em que ocorreu o desligamento.  

§ 12º – O sócio-cooperado, demitido na forma do artigo 24 deste Estatuto Social, para 
que possa aderir, novamente, à {...nome-fantasia...}, ou para a adesão de seu 
cônjuge, deverá integralizar, à vista, o montante restituído por ocasião da sua 
eliminação. 

§ 13º – A Diretoria da {...nome-fantasia...} poderá, a seu exclusivo critério, deliberar 
sobre as formas e prazos para a restituição de que trata este artigo, em casos de: 

a) Falecimento do sócio-cooperado; 
b) Compensação de dívidas, quando o sócio-cooperado não possuir outros bens, 

direitos ou ações suficientes à amortização de seu débito existente na {...nome-
fantasia...}. 

TÍTULO IV – DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
Art. 35. A {...nome-fantasia...} desenvolverá suas atividades cooperadas através dos 
seguintes órgãos: 

I – Assembleia Geral; 
II – Diretoria; 
III – Conselho Fiscal. 

CAPÍTULO I – DA ASSEMBLEIA GERAL  
SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 36. As Assembleias Gerais Ordinária ou Extraordinária, dos sócios-cooperados, é o 
órgão supremo da {...nome-fantasia...}, e, dentro dos limites das Leis e deste Estatuto 
Social, tomará toda e qualquer decisão de interesse da {...nome-fantasia...} e as suas 
deliberações se vinculam e obrigam a todos os sócios-cooperados, ainda que 
ausentes ou discordantes. 

§ 1º – É da competência das Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, a 
eleição e/ou destituição dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal.  

§ 2º – Ocorrendo destituições que possam comprometer a regularidade da 
administração ou fiscalização da {...nome-fantasia...}, poderá a Assembleia Geral 
designar Diretores e Conselheiros Fiscais provisórios, até a posse dos novos, cuja 
eleição deverá ser realizada no prazo de máximo sessenta dias. 
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§ 3º – A Assembleia Geral será habitualmente convocada e dirigida pelo Diretor-
Presidente.  

§ 4º – Ocorrendo a destituição que possa comprometer a regularidade da 
administração ou fiscalização da entidade, poderá a Assembleia designar 
administradores e conselheiros provisórios, até a posse de novos efetivos, cuja eleição 
se efetuará no prazo máximo de trinta dias. 

Art. 37. Os trabalhos das Assembleias Gerais serão conduzidos e dirigidos pelo Diretor-
Presidente da {...nome-fantasia...}, que será auxiliado por um secretário ou mais 
secretários escolhidos a seu critério, entre os sócios-cooperados presentes, sendo 
que, a seu convite, poderão ocupar a mesa convidados e sócios-cooperados que 
ocuparem cargos sociais.  

§ 1º – Na ausência do Diretor-Presidente, os trabalhos nas Assembleias Gerais, serão 
conduzidos pelo Diretor-Administrativo ou pelo Diretor-Operacional, ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral.  

§ 2º – Quando a Assembleia Geral não tiver sido convocada pelo Diretor-Presidente, 
os trabalhos serão dirigidos por sócios-cooperados escolhidos na ocasião e 
secretariados por um seu convidado, compondo a mesa os principais interessados 
nessa convocação. 

Art. 38. Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer outros sócios-cooperados, 
não poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se refiram de maneira 
direta ou indireta, entre os quais os de prestação de contas. Mas não ficarão privados 
de tomar parte dos respectivos debates. 

Art. 39. As Assembleias Gerais em que forem discutidos o balanço e as contas do 
exercício, o Diretor-Presidente da {...nome-fantasia...}, logo após a leitura do relatório 
da Diretoria, das peças contábeis e do relatório emitido pelo Conselho Fiscal, 
solicitará ao plenário que indique um sócio-cooperado para coordenar a reunião 
durante os debates e votações da matéria.  

Art. 40. As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre os 
assuntos constantes do Edital de Convocação. 

§ 1º – A votação será por aclamação, mas a Assembleia Geral poderá optar pelo 
voto secreto. Os assuntos que não constarem expressamente do edital de 
convocação e os que não satisfizerem as limitações deste artigo, somente poderão 
ser discutidos após esgotada a Ordem do Dia, sendo que sua votação, se a matéria 
for considerada objeto de decisão, será obrigatoriamente assunto para nova 
Assembleia Geral. 

§ 2º – O que ocorrer na Assembleia Geral deverá constar de ata circunstanciada, 
lavrada no livro próprio, aprovado e assinada ao final dos trabalhos, por todos os 
presentes.  

§ 3º – As deliberações nas Assembleias Gerais serão tomadas por maioria de votos 
dos sócios-cooperados presentes com o direito a voto, tendo cada sócio-cooperado 
o direito a um só voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes. Caso o 
voto seja a descoberto, deverão ser averiguados os votos a favor, os votos contra e 
as abstenções.  
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Art. 41 – As Assembleias Gerais não poderão ficar em sessão permanente, até a 
solução de todos os assuntos a deliberar. 

Art. 42 – A prescrição da ação para a anulação das deliberações das Assembleias 
Gerais viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação se dará de acordo com a 
legislação específica e vigente, cujo prazo será contado a partir da data em que se 
realizou a Assembleia Geral.  

Parágrafo único – Prescreve em quatro anos a ação para anular as deliberações da 
Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com 
violação da Lei nº 5.764/1971 ou deste Estatuto Social, contado o prazo da data em 
que a Assembleia Geral tiver sido realizada.  

SEÇÃO III – DO QUÓRUM 
Art. 43. O quórum para a instalação das Assembleias Gerais é o seguinte: 

I – 2/3 (dois terços) do número de sócios-cooperados, presentes e em condições 
de votar em primeira convocação; 

II – Metade mais um do número de sócios-cooperados, presentes e em 
condições de votar, em segunda chamada; 

III – No mínimo dez sócios-cooperados presentes e em condições de votar em 
terceira chamada.  

§ 1º – Para efeito de verificação do quórum de que trata este artigo, o número de 
sócios-cooperados presentes em cada convocação será apurado pelas assinaturas 
no livro de presença. 

§ 2º – Constatada a existência de quórum no horário estabelecido no edital de 
convocação, o Presidente instalará a Assembleia e, tendo encerrado o Livro de 
Presença mediante termo que contenha a declaração do número de sócios-
cooperados presentes, da hora de encerramento e da convocação 
correspondente, fará transcrever estes dados para a respectiva ata.  

SEÇÃO III – DA CONVOCAÇÃO 
Art. 44. A Assembleia Geral será convocada e dirigida pelo Diretor-Presidente da 
{...nome-fantasia...}, após deliberação da Diretoria.  

§ 1º – Poderá também ser convocado pelo Conselho Fiscal, se ocorrerem motivos 
graves e urgentes ou, ainda, por 1/5 (um quinto) dos sócios-cooperados em pleno 
gozo dos seus direitos sociais, após solicitação não atendida no prazo de vinte dias 
úteis. 

§ 2º – No caso de a convocação ser feita por sócios-cooperados, o Edital de 
Convocação será assinado por, no mínimo, os quatro primeiros signatários do 
documento que a solicitaram. 

Art. 45. Em qualquer das hipóteses referidas no artigo anterior, as Assembleias Gerais 
serão convocadas com antecedência mínima de dez dias úteis para que possam 
instalar-se em primeira convocação.  

Parágrafo único – As Assembleias Gerais poderão realizar-se em segunda ou terceira 
convocação, no mesmo dia da primeira, com intervalo mínimo de sessenta minutos, 
desde que assim conste do Edital de Convocação. 
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Art. 46. Não havendo quórum para a instalação da Assembleia Geral, convocada 
nos termos do artigo anterior, será feita uma nova convocação com antecedência 
mínima de dez dias.  

Parágrafo único – Se ainda assim não houver quórum para a sua instalação, será 
admitida a intenção de dissolver a {...nome-fantasia...}. 

SEÇÃO IV – DOS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO 
Art. 47. Dos Editais de Convocação das Assembleias Gerais deverão constar 
obrigatoriamente: 

I – A denominação da {...nome-fantasia...} e o número de Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas – CNPJ, seguindo da expressão: "Convocação da 
Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária", conforme o caso;  

II – O dia e a hora da reunião, em cada convocação, assim como o local da sua 
realização, o qual, salvo motivo devidamente justificado, será o da sede 
social;  

III – A sequência ordinal das convocações;  
IV – A Ordem do Dia dos Trabalhos, com as devidas explicações;  
V – O número de sócios-cooperados existentes na data de sua expedição para 

efeito do cálculo do quórum de instalação e apreciação do critério de 
representação;  

VI – Data e assinatura do responsável pela convocação.  

§ 1º – No caso de a convocação vir a ser feita por associados, o Edital de 
Convocação será assinado, no mínimo, pelos quatro primeiros signatários do 
documento que a solicitou. 

§ 2º – Os Editais de Convocação para as Assembleias Gerais serão publicados em 
jornal de grande circulação e afixados em locais visíveis nas dependências 
geralmente frequentadas pelos sócios-cooperados, além de serem remetidas 
circulares aos sócios-cooperados com a informação da realização da Assembleia 
com o mesmo conteúdo do edital publicado.  

§ 3º – A {...nome-fantasia...} deverá assegurar-se, expressamente, de que o sócio-
cooperado foi comunicado da realização da Assembleia Geral. 

SEÇÃO V – DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Art. 48. A Assembleia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez por 
ano calendário, será efetivada no decorrer dos três primeiros meses após o 
encerramento do exercício social e operacional da {...nome-fantasia...} e deliberará 
sobre os assuntos, entre outros, que deverão constar da ordem do dia: 

I – Prestação de contas da Diretoria, acompanhado do parecer do Conselho 
Fiscal, compreendendo: 

a) Relatório da gestão; 
b) Balanço do exercício social; 
c) Demonstrativo das sobras ou perdas; 
d) Demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes; 
e) Parecer dos serviços de auditoria, quando for o caso. 
II – Plano de atividades da {...nome-fantasia...}, para o exercício seguinte. 
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III – Destinação das sobras apuradas, ou rateio das perdas, deduzindo-se no 
primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios. 

IV – Eleição dos componentes da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando for o 
caso. 

V – Fixação dos honorários ou verba de representação para os membros da 
Diretoria e do Conselho Fiscal, até o término do mandato. 

VI – Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 50. 

§ 1º – Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal não podem participar da 
votação das matérias referidas nos itens I e V deste artigo. 

§ 2º – A aprovação do relatório patrimonial, demonstrativo de sobras e perdas e 
demais peças contábeis apresentadas pelos órgãos de Administração, desonera 
seus componentes de responsabilidades, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude 
ou simulação, bem como de infração da Lei ou deste Estatuto Social. 

SEÇÃO VI – DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Art. 49. A Assembleia Geral Extraordinária se realizará sempre que se fizer necessário 
e poderá deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse social, desde que 
mencionados no Edital de Convocação. 

Art. 50. É da competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária, desde que 
mencionado no Edital de Convocação, deliberar sobre os seguintes assuntos: 

I – Reforma do Estatuto Social; 
II – Fusão, incorporação ou desmembramento da {...nome-fantasia...}; 
III – Mudança do objeto social da {...nome-fantasia...}; 
IV – Dissolução voluntária da {...nome-fantasia...} bem como a nomeação do 

liquidante; 
V – Contas do liquidante; 
VI – Fixação da verba de representação para os membros da Diretoria e do 

Conselho Fiscal, até o término do mandato; e, 
VII – Quaisquer assuntos de interesse social, desde que mencionados no Edital de 

Convocação.  

Parágrafo único – São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos sócios-cooperados 
presentes para tornar válidas as deliberações de que trata este artigo. 

Art. 51. A Assembleia Geral Extraordinária não poderá ser realizada juntamente com 
a Ordinária. Deverá haver um espaço de dez dias entre a convocação de uma e de 
outra. 

Art. 52. Sempre que for prevista a ocorrência de eleição em Assembleia Geral, o 
Conselho Fiscal, com antecedência, pelo menos, idêntica ao respectivo prazo da 
convocação, coordenará os trabalhos relativos à eleição dos membros da Diretoria 
e do Conselho Fiscal, certificando-se:  

I – Dos prazos de vencimento do mandato dos Diretores em exercício e do 
número de vagas existentes;  

II – Da divulgação entre os sócios-cooperados, através de circulares, ou outros 
meios adequados, o número e a natureza das vagas a preencher;  
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III – Da realização das consultas e promoção de entendimentos para a 
composição de chapas ou unificação de candidaturas, se for o caso; 

IV – Que não se apresentando candidatos deixar a cargo da Assembleia Geral. 

Art. 53. São inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados à pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade.  

Art. 54. Não se efetivando nas épocas devidas a eleição de sucessores, por motivo 
de força maior, os prazos dos mandatos dos administradores e fiscais em exercício 
consideram-se automaticamente prorrogados pelo tempo necessário até que se 
efetive a sucessão, não podendo ultrapassar o prazo de noventa dias, ou a critério 
da Assembleia Geral.  

CAPÍTULO II – DA DIRETORIA  
SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 55. A {...nome-fantasia...} será composta e administrada por uma Diretoria 
Executiva, composta por um Diretor-Presidente, um Diretor-Administrativo e um 
Diretor-Operacional, sendo composta e fiscalizada por um Conselho Fiscal, composto 
por três membros efetivos e três membros suplentes, cujos membros devem 
obrigatoriamente fazer parte do seu quadro social. 

§ 1º – A {...nome-fantasia...}, através da Diretoria Executiva, poderá contratar 
administradores, que não façam parte do seu quadro social, para administrarem os 
seus serviços burocráticos e administrativos rotineiros internos. Esses administradores 
não podem atuar como gestores de atividades cooperadas, junto aos tomadores de 
serviços.  

§ 2º – A Diretoria Executiva, cujos poderes e atribuições estão definidos no estatuto 
social e no regimento interno, detém a competência privativa e a responsabilidade 
exclusiva acerca das decisões de ordem econômica e social, de interesse da 
{...nome-fantasia...} ou de seus sócios-cooperados, nos termos da Lei nº 5.764/1971, 
deste Estatuto Social e de recomendações da Assembleia Geral.  

Art. 56. O sócio-cooperado não poderá exercer, cumulativamente, cargos na 
Diretoria e no Conselho Fiscal. 

Art. 57. Os administradores eleitos ou contratados não serão pessoalmente 
responsáveis pelas obrigações e ações que adotarem e contraírem em nome da 
{...nome-fantasia...}, mas responderão solidariamente pelos prejuízos resultantes de 
seus atos, se agirem com culpa ou dolo. 

Parágrafo único – Os sócios-cooperados responderão solidariamente pelos atos a 
que se refere o caput deste artigo, se os houver retificado ou deles tiver tirado 
proveito.  

Art. 58. Os administradores, eleitos ou contratados, que participarem de atos ou 
operações sociais, em que se ocultem a {...nome-fantasia...} e a sua natureza, podem 
ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela 
contraídas, sem prejuízos das sanções cabíveis. 
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Art. 59. Os componentes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal assinam como 
liquidantes, equiparando-se aos administradores das Sociedades Anônimas (Lei 
nº 6.404/1976), para efeito de responsabilidade civil e criminal. 

Art. 60. Sem prejuízo que possa caber a qualquer associado, a {...nome-fantasia...}, 
por seus dirigentes ou representada pelo associado em Assembleia Geral, terá o 
direito de ação contra os administradores para promover suas responsabilidades.  

Art. 61. A Diretoria Executiva no pleno 
gozo dos seus direitos, eleitos pela 
Assembleia, terá um mandato de 
{...número...} ({...número por 
extenso...}) anos, contados da data 
da posse.  

§ 1º – Os membros da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal 
tomarão posse de seus cargos na 
Assembleia Geral que os elegerem e 
permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos.  

§ 2º – É obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da 
Diretoria, ao término de cada mandato, conforme artigo 47 da Lei nº 5.764/1971. 

§ 3º – Não podem compor a Diretoria Executiva, além dos inelegíveis, parentes entre 
si, até o segundo grau – em linha reta ou colateral – e cônjuge, e o que esteja 
exercendo cargo público. 

Art. 62. A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente, sempre que os interesses da 
{...nome-fantasia...} assim o exigirem, por convocação do Presidente ou, ainda, por 
solicitação do Conselho Fiscal. 

§ 1º – Os membros da Diretoria Executiva serão convocados pelo Diretor-Presidente 
da {...nome-fantasia...}.  

§ 2º – As reuniões da Diretoria Executiva realizar-se-ão com a presença obrigatória de 
todos os seus membros e as decisões serão tomadas pelos votos de 2/3 (dois terços) 
dos presentes. 

ART. 61 
Art. 47, Lei Nº 5.764/1971 – A sociedade será 

administrada por uma Diretoria ou Conselho de 
Administração, composto exclusivamente de 

associados eleitos pela Assembleia Geral, com 
mandato nunca superior a quatro anos, sendo 

obrigatória à renovação de, no mínimo, 1/3 (um 
terço) da Diretoria ou Conselho de Administração. 

A Assembleia Geral, quando da constituição da sociedade, poderá definir o mandato da 
Diretoria para o prazo máximo de quatro anos, conforme determinado em lei, o que os 

integrantes devem avaliar qual seria o melhor prazo do mandato, podendo ser:  
PRIMEIRO MANDATO: Prazo de até dois anos por conta de se estar iniciando uma atividade 

desconhecida e desafiadora, inclusive pela sua complexidade de gestão.  
SEGUNDO MANDATO EM DIANTE: Prazo de quatro anos, pois já se tem um conhecimento 

maior, além da integração existente entre os integrantes da sociedade e prazo satisfatório 
para se realizar planejamento duradouro e sustentável em busca da independência e 
autonomia da sociedade, o que está estabelecido nos princípios do cooperativismo.  

Nota: Vale lembrar que a lei obriga a renovação de 1/3 (um terço) da 
Diretoria ou Conselho de Administração e também de não se ter grau de 

parentesco entre membros da Diretoria e Conselho Fiscal. 
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§ 3º – Perderá automaticamente o cargo, o membro da Diretoria Executiva que, sem 
justificativa, faltar a três reuniões ordinárias consecutivas ou a cinco reuniões 
intercaladas.  

§ 4º – Nos impedimentos por prazos inferiores a noventa dias, o Diretor-Executivo será 
substituído pelo Diretor-Administrativo ou pelo Diretor-Operacional.  

§ 5º – Em caso de afastamento do Diretor-Presidente por prazo superior de noventa 
dias, o Diretor-Administrativo ou pelo Diretor-Operacional assumirá a Presidência, 
convocando Assembleia Geral Extraordinária para o preenchimento da vaga, sendo 
que exercerá o cargo somente até o final do mandato do antecessor. 

§ 6º – Se ficar vaga, por qualquer tempo, mais da metade dos cargos da Diretoria 
Executiva, será convocada Assembleia Geral para o seu devido preenchimento, e os 
escolhidos exercerão o mandato pelo prazo que restar aos antecessores. 

Art. 63. Não se efetivando nas épocas devidas a eleição de sucessores, por motivo 
de força maior, os prazos dos mandatos dos Diretores e Conselheiros Fiscais em 
exercício consideram-se automaticamente prorrogados pelo tempo necessário até 
que se efetive a sucessão, não podendo ultrapassar o prazo de noventa dias.  

SEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES 
Art. 64. A Diretoria Executiva reunir-se-á, ordinariamente mensalmente e 
extraordinariamente sempre que necessário por convocação do Diretor-Presidente 
e/ou do Conselho Fiscal, sendo de sua competência, dentro dos limites da Lei 
nº 5.764/1971 e deste Estatuto Social, as seguintes atribuições: 

I – Traçar normas para as operações e serviços da {...nome-fantasia...} 
programando e estabelecendo os níveis de qualidade, valores, prazos, taxas, 
encargos e demais condições necessárias à sua efetivação; 

II – Estabelecer sanções ou penalidades a serem aplicadas nos casos de 
violação ou abuso cometido contra as disposições da lei, deste Estatuto 
Social, do Regimento Interno ou das regras de relacionamento da {...nome-
fantasia...} e seus associados, que venham a ser expedidas em suas reuniões; 

III – Deliberar sobre as diretrizes da {...nome-fantasia...}, no desempenho de seus 
objetivos sociais; 

IV – Deliberar validamente com a presença da maioria dos seus membros, 
proibida a representação, sendo as decisões tomadas pela maioria simples 
de votos dos presentes, reservado ao Diretor-Presidente o voto de 
desempate, devendo registrar as deliberações em livro próprio, lidas, 
aprovadas e assinadas no fim dos trabalhos, pelos membros da Diretoria 
presentes. 

V – Avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios 
necessários ao atendimento das operações e serviços; 

VI – Estimar previamente e rentabilidade das operações e serviços, bem como a 
sua viabilidade; 

VII – Estabelecer as normas para funcionamento da {...nome-fantasia...}; 
VIII – Elaborar o Relatório Anual; 
IX – Elaborar o orçamento anual para submissão e apreciação da Assembleia 

Geral; 
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X – Contratar funcionários para o preenchimento dos cargos administrativos e 
técnicos que entender necessários, estabelecendo as respectivas funções e 
remunerações; 

XI – Contratar serviços externos especializados de consultoria e assessoria jurídica, 
tributária e contábil; 

XII – Deliberar sobre a aquisição, oneração ou alienação de bens imóveis da 
{...nome-fantasia...}, desde que aprovado na Assembleia Geral; 

XIII – Deliberar sobre a admissão, eliminação, demissão e exclusão de sócios-
cooperados; 

XIV – Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral; 
XV – Zelar pelo fiel cumprimento da Lei, deste Estatuto e do Regimento Interno; 
XVI – Cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais e da própria 

Diretoria; 
XVII – Deliberar sobre as transações e contratação de empréstimo e obrigações; 
XVIII – Elaborar proposta de reforma do Estatuto Social da sociedade, para a 

Assembleia Geral, e reformar o Regimento Interno, quando necessário, com 
a anuência do Conselho Fiscal; 

XIX – Decidir sobre os casos omissos neste Estatuto Social, bem como tomar toda e 
qualquer decisão de interesse da sociedade, nos limites de seus poderes 
legais e estatutários; 

Parágrafo único – As normas internas estabelecidas pela Diretoria Executiva serão 
baixadas em forma de Normas, Procedimentos, Resoluções, Regulamentos ou 
Instruções que, em seu conjunto, constituirão o Regimento Interno da {...nome-
fantasia...}. 

Art. 65. Compete ao Diretor-Presidente: 

I – Representar a {...nome-fantasia...}, ativa e passivamente, em juízo ou fora 
dele, nos limites de seus poderes legais e estatutários; 

II – Convocar e presidir as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e as 
reuniões da Diretoria; 

III – Propor políticas e metas para orientação geral das atividades da {...nome-
fantasia...}, apresentando programas de trabalho e orçamento, além de 
sugerir medidas a serem tomadas; 

IV – Elaborar, juntamente com lideranças do quadro social, proposta de 
Regimento Interno para a organização do quadro social; 

V – Estabelecer sanções ou penalidades a serem aplicadas nos casos de 
violação ou abusos cometidos pelos sócios-cooperados contra disposições 
de lei, deste Estatuto Social, ou das regras de relacionamento com a 
entidade que venham a ser estabelecidas, com anuência dos sócios-
cooperados; 

VI – Deliberar sobre a admissão, demissão, eliminação ou demissão de sócios-
cooperados e suas implicações, com anuência dos sócios-cooperados;  

VII – Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral e estabelecer a Ordem 
do Dia, considerando as propostas dos sócios-cooperados;  

VIII – Estabelecer a estrutura operacional da administração executiva dos 
negócios, criando cargos em geral, e atribuindo-lhes funções, reservando a 
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si a contratação de servidores, bem como fixando normas para a admissão 
de demais empregados; 

IX – Fixar normas disciplinares; 
X – Julgar recursos formulados pelos empregados contra decisões disciplinares;  
XI – Avaliar a conveniência e fixar o limite de fiança ou seguro de fidelidade para 

os empregados que manipulam dinheiro ou valores da {...nome-fantasia...}; 
XII – Fixar despesas de administração em orçamento anual que indique a fonte 

dos recursos para a sua cobertura; 
XIII – Contratar, quando se fizer necessário, serviço independente de auditoria, 

conforme disposto no artigo 112 da Lei nº 5.764/1971; 
XIV – Contratar serviços independentes de consultoria e assessoria trabalhista, 

jurídica, tributária e contábil; 
XV – Indicar Banco ou Bancos nos quais serão feitos negócios e depósitos de 

numerário, e fixar o limite máximo que poderá ser mantido no caixa da 
{...nome-fantasia...}; 

XVI – Assinar, em conjunto com o Diretor-Administrativo e/ou Diretor-Operacional, 
cheques, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações, 
dentro dos seus poderes legais e estatutários; 

XVII – Efetuar pagamentos e transações bancárias por sistemas via internet 
oferecidas pelas instituições financeiras, dentro dos seus poderes legais e 
estatutários;  

XVIII – Estabelecer normas de controle das operações e serviços, verificando 
mensalmente, pelo menos, o estado a condição econômico-financeira da 
{...nome-fantasia...} e o desenvolvimento das operações e serviços, através 
de balancetes e demonstrativos específicos; 

XIX – Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis da sociedade, com expressa 
autorização da Assembleia Geral; 

XX – Contrair obrigações, transigir, adquirir, alienar e onerar bens móveis, ceder 
direitos e constituir mandatários; 

XXI – Fixar anualmente taxas destinadas a cobrir depreciação ou desgaste dos 
valores que compõem o ativo permanente da entidade; 

XXII – Zelar pelo cumprimento da legislação do Cooperativismo e outras aplicáveis, 
bem como pelo atendimento da legislação trabalhista e fiscal, quando for o 
caso; 

XXIII – Providenciar para que os membros da Diretoria recebam, com a 
antecedência mínima de dez dias, cópia dos balancetes e demonstrativos, 
planos e projetos e outros documentos sobre os quais tenham que 
pronunciar-se, sendo-lhes facultado, ainda anteriormente à região 
correspondente, inquirir empregados ou cooperados, pesquisar documentos, 
a fim de dirimir dúvidas eventualmente existentes;  

XXIV – Solicitar, sempre que julgar necessário, o assessoramento de sócios-
cooperados para auxiliá-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir, 
podendo determinar que apresentem, previamente, projetos sobre questões 
específicas. 

XXV – Cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais; 
XXVI – Zelar pelo fiel cumprimento da Lei, deste Estatuto e do Regimento Interno. 
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Art. 66. Compete ao Diretor-Administrativo:  

I – Administrar, coordenar e supervisionar as áreas jurídica, tributária, contábil, 
financeira, administrativa e de relações humanas da {...nome-fantasia...}; 

II – Zelar e ter sob sua responsabilidade o controle do patrimônio financeiro da 
{...nome-fantasia...}; 

III – Juntamente com o Diretor-Presidente, assinar papéis de constituição de 
obrigações – cheques, endossos, escrituras e hipotecas, relatórios, 
documentos financeiros – e demais documentos constitutivos de atribuições 
nos limites dos seus poderes legais e estatutários; 

IV – Com autorização do Diretor-Presidente, efetuar pagamentos e transações 
bancárias por sistemas via internet oferecidas pelas instituições financeiras, 
dentro dos seus poderes legais e estatutários;  

V – Desempenhar atribuições específicas que lhe forem determinadas pelo 
Diretor-Presidente e/ou Regimento Interno da {...nome-fantasia...}; 

VI – Comparecer às reuniões da Diretoria Executiva, discutindo e votando as 
matérias a serem apreciadas; 

VII – Cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais; 
VIII – Zelar pelo fiel cumprimento da Lei, deste Estatuto Social e do Regimento 

Interno. 

Art. 67. Compete ao Diretor-Operacional:  

I – Administrar, coordenar e supervisionar todas as áreas comercial e 
operacional da {...nome-fantasia...};  

II – Juntamente com o Diretor-Presidente assinar papéis de constituição de 
obrigações – cheques, endossos, escrituras e hipotecas, relatórios, 
documentos financeiros – e demais documentos constitutivos de atribuições 
nos limites dos seus poderes legais e estatutários; 

III – Com autorização do Diretor-Presidente, efetuar pagamentos e transações 
bancárias por sistemas via internet oferecidas pelas instituições financeiras, 
dentro dos seus poderes legais e estatutários; 

IV – Desempenhar atribuições específicas que lhe forem determinadas pelo 
Diretor-Presidente e ou Regimento Interno da {...nome-fantasia...}; 

V – Comparecer às reuniões da Diretoria, discutindo e votando as matérias a 
serem apreciadas; 

VI – Cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais; 
VII – Zelar pelo fiel cumprimento da Lei, deste Estatuto e do Regimento Interno. 

CAPÍTULO IV – DO CONSELHO FISCAL 
Art. 68. A Administração da {...nome-fantasia...} será fiscalizada, assídua e 
minuciosamente, por um Conselho Fiscal constituído de três membros titulares e três 
membros suplentes, todos sócios-cooperados, eleitos pela Assembleia Geral para um 
mandato de um ano, contados da data da sua posse. 

§ 1º – Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse na Assembleia Geral em reunião 
especial de seus membros, a ser realizada no prazo, máximo, de dez dias da data da 
Assembleia Geral Ordinária que os eleger, quando escolherão entre os seus membros 
titulares um Coordenador e um Secretário e permanecerão em seus cargos até a 
posse de seus substitutos. 
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§ 2º – É permitida a reeleição de apenas 1/3 (um terço) dos membros do Conselho 
Fiscal ao término de cada mandato, renovando-se, obrigatoriamente, 2/3 (dois 
terços), conforme artigo 56 da Lei nº 5.764/1971. 

§ 3º – Não podem compor o Conselho Fiscal os parentes dos membros do Conselho 
Fiscal e da Diretoria Executiva, em linha reta ou colateral, até segundo grau, e 
cônjuge, ou os sócios-cooperados admitidos a menos de um ano na sociedade. 

Art. 69 – O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e 
extraordinariamente, e sempre que os interesses da {...nome-fantasia...} assim o 
exigirem. 

§ 1º – Em sua primeira reunião, os conselheiros escolherão, entre si, um Conselheiro-
Coordenador para a lavratura das atas e incumbido de convocar e dirigir as reuniões. 

§ 2º – Os membros do Conselho Fiscal serão convocados pelo Coordenador do 
Conselho Fiscal, com antecedência de, no mínimo, três dias da data da realização 
da reunião, devendo tal convocação ser remetida aos seus membros por carta, com 
aviso de recebimento, ou por outro processo que comprove a data de recebimento. 

§ 3º – As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser convocadas, ainda, por qualquer 
dos seus membros, por solicitação da Diretoria Executiva, ou da Assembleia Geral. 

§ 4º – As reuniões do Conselho Fiscal realizar-se-ão apenas com a presença de, no 
mínimo, três conselheiros e as decisões serão tomadas por maioria de votos dos 
presentes. 

§ 5º – Quando da convocação dos Conselheiros Fiscais para as reuniões, os suplentes 
serão convidados a assisti-las, participando dos debates, mas não tendo direito a 
voto, podendo, entretanto, exercê-lo quando convocados para suprirem falta do 
titular.  

§ 6º – Na ausência do Coordenador do Conselho Fiscal, os trabalhos serão dirigidos 
por substituto escolhido na reunião. 

§ 7º – As deliberações tomadas nas referidas reuniões serão consignadas em atas 
circunstanciadas, lavradas no livro próprio, lidas, aprovadas e assinadas, ao final dos 
trabalhos, pelos membros efetivos ou substitutos do Conselho Fiscal presentes. 

Art. 70 – Ocorrendo vagas no Conselho Fiscal, a Diretoria convocará a Assembleia 
Geral para o seu devido preenchimento. 

Art. 71 – Compete ao Conselho Fiscal: 

I – Exercer assídua, minuciosa e criteriosamente a fiscalização sobre as 
operações, atividades e serviços da {...nome-fantasia...}; 

II – Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus 
deveres legais e estatutários; 

III – Verificar se os administradores estão cumprindo as determinações emanadas 
das Assembleias Gerais; 

IV – Conferir mensalmente o saldo de numerário existente em caixa, verificando 
se está dentro dos limites estabelecidos pela Diretoria Executiva; 

V – Verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração da 
{...nome-fantasia...}; 
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VI – Verificar se as operações realizadas e os serviços prestados correspondem 
em volume, qualidade e valor às previsões e às conveniências econômico-
financeiras da {...nome-fantasia...}; 

VII – Certificar-se que a Diretoria vem se reunindo regularmente e se existem 
cargos vagos na sua composição; 

VIII – Averiguar se existem reclamações dos sócios-cooperados quanto aos 
serviços prestados; 

IX – Averiguar se existem problemas com os empregados e/ou prestadores de 
serviços da {...nome-fantasia...}; 

X – Certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto às autoridades 
fiscais, trabalhistas ou administrativas, bem como quanto aos órgãos do 
cooperativismo; 

XI – Verificar se o recebimento dos créditos é feito com regularidade e se os 
compromissos sociais são atendidos com pontualidade; 

XII – Averiguar se os estoques de materiais, equipamentos e outros estão corretos, 
bem como se os inventários periódicos ou anuais são feitos com observância 
de regras próprias; 

XIII – Estudar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balanço e o 
relatório anual da Diretoria Executiva, emitindo parecer para a Assembleia 
Geral; 

XIV – Dar conhecimento à Diretoria Executiva das conclusões dos seus trabalhos, 
denunciando a ela e à Assembleia Geral as irregularidades; 

XV – Convocar a Assembleia Geral, se ocorrerem motivos graves ou urgentes que 
a justifiquem; 

XVI – Dar conhecimento à Diretoria Executiva das conclusões dos seus trabalhos, 
denunciando a esta, à Assembleia Geral, as irregularidades constatadas e 
convocar Assembleia Geral, se ocorrerem motivos graves e urgentes; 

XVII – Conduzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de eleição, 
proclamação e posse dos eleitos, fiscalizando também o cumprimento do 
Estatuto Social, Procedimentos, Regimento Interno, Resoluções e decisões 
das Assembleias Gerais; 

§ 1º – Para o desempenho de suas funções, terá o Conselho Fiscal acesso a quaisquer, 
fichas, livros, contas e documentos, a empregados, a prestadores de serviços, a 
sócios-cooperados e outros, independente de autorização prévia da Diretoria 
Executiva sem que, contudo, caiba-lhe o direito de interferir no cumprimento das 
determinações deste órgão. 

§ 2º – Poderá o Conselho Fiscal solicitar a Diretoria Executiva a contratação de 
assessoria técnica especializada, correndo as despesas por conta da {...nome-
fantasia...}. 

CAPÍTULO V – DO PROCESSO ELEITORAL 
Art. 72. As eleições para os cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal 
deverão ser realizadas em Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária.  

Parágrafo único – O sufrágio é o direito e o voto é secreto, utilizando-se uma cédula 
única, mas, em caso de inscrição de uma única chapa para a eleição a Diretoria 
Executiva, será adotado o sistema de aclamação. 
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Art. 73. Nas eleições para os cargos da Diretoria, os candidatos poderão ser 
apresentados por chapas ou individualmente com os seus nomes designados para 
cada cargo, e, para o Conselho Fiscal, os candidatos serão apresentados 
individualmente. 

Art. 74. Um mesmo sócio-cooperado não pode subscrever pedido de registro em mais 
do que uma chapa ou nome, e ninguém pode se candidatar a mais de um cargo. 

Art. 75. O Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária, em que se 
realizarem as eleições dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, será 
publicado com antecedência mínima de dez dias e as circulares a partir da data da 
publicação.  

Art. 76. A inscrição dos interessados individualmente ou as chapas concorrentes aos 
cargos do Conselho Fiscal e/ou Diretoria Executiva, far-se-ão até a data da 
Assembleia Geral.  

Art. 77. Serão proclamados eleitos à Diretoria Executiva, individualmente ou chapa, 
os candidatos que alcançarem a maioria simples dos votos dos sócios-cooperados 
da {...nome-fantasia...} presentes à Assembleia e, para o Conselho Fiscal, os seis 
candidatos mais votados, sendo os três primeiros na condição de efetivos e os 
demais, na ordem, como suplentes. 

§ 1º – Em caso de empate no primeiro escrutínio para a eleição da Diretoria, será 
realizado, imediatamente um segundo, ao qual concorrerão as chapas e candidatos 
empatados e somente poderão votar os sócios-cooperados da {...nome-fantasia...} 
que tiverem participado do primeiro. 

§ 2º – Se persistir o empate das chapas, será proclamada eleita a que tiver o 
candidato à Diretor-Presidente com o número de inscrição mais antigo na {...nome-
fantasia...}, registrada no Livro de Matrícula. 

§ 3º – Em caso de empate para os cargos de Conselheiros Fiscais, serão eleitos os que 
possuírem o número de inscrição mais antigo na {...nome-fantasia...}, registrado no 
Livro de Matrícula. 

Art. 78. Não será considerada a eventual renúncia de qualquer candidato, antes da 
apuração. Porém, caso eleito, renunciará após a eleição, sendo declarado vago o 
respectivo cargo, para efeito de seu preenchimento, nos termos deste Estatuto Social.  

CAPÍTULO VI – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 
Art. 79. A {...nome-fantasia...} se dissolverá de pleno direito: 

I – Por deliberação da Assembleia Geral especialmente convocada para esse 
fim, desde que vinte sócios-cooperados não se disponham a assegurar sua 
continuidade; 

II – Pela redução do número mínimo de sócios-cooperados ou do capital social, 
mínimo, se até a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo não 
inferior a seis meses, não for restabelecido; 

III – Pela alteração de sua natureza jurídica. 

Art. 80. Quando a dissolução for deliberada pela Assembleia Geral, será nomeado 
um liquidante ou mais e um Conselho Fiscal, composto de três membros para 
procederem à sua liquidação. 
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Parágrafo único – A Assembleia Geral poderá, nos limites das suas atribuições, em 
qualquer época, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando 
seus substitutos. 

Art. 81. Os liquidantes, investidos de todos os poderes normais de administração, 
devem proceder à liquidação, conforme o disposto na Legislação Cooperativista. 

CAPÍTULO VII – DOS LIVROS 
Art. 82. A {...nome-fantasia...}, obrigatoriamente, deverá ter os seguintes livros e fichas 
numeradas de matrículas obrigatórias: 

I – Fichas Numeradas de Matrícula;  
II – Livro de Atas das Assembleias Gerais; 
III – Livro de Atas da Diretoria Executiva; 
IV – Livro de Atas do Conselho Fiscal; 
V – Outros livros fiscais e contábeis obrigatórios. 

Art. 83. Nas fichas numeradas de matrícula, os sócios-cooperados serão inscritos por 
ordem cronológica de admissão e nelas deverão constar: 

I – Nome, idade, estado civil, nacionalidade e residência do associado; 
II – Data de sua admissão na {...nome-fantasia...}, e, quando for o caso, da sua 

demissão, eliminação, desligamento ou exclusão; e, 
III – A conta das suas quotas-partes do capital social. 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 84. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de acordo com a Lei e os 
princípios doutrinários. 

Art. 85. Os mandatos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal duram em 
conformidade as leis ou em conformidade a Assembleia Geral.  
Art. 86. Os Diretores e Conselheiros Fiscais que pretenderem postular cargos públicos 
eletivos deverão renunciar às suas funções e se afastarem da {...nome-fantasia...}, 
pois é vedada a utilização da cooperativa para qualquer tipo de campanha 
eleitoral.  

Art. 87. Sem prejuízo da ação que possa caber a qualquer sócio-cooperado, a 
Assembleia Geral terá direito de ação contra os administradores, para apurar a sua 
responsabilidade. 

Art. 88. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os princípios doutrinários e 
os dispositivos legais.  

 

Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia de Constituição,  
realizada em {...dia...} de {...mês...} de {...ano...}.  

(assinaturas) 
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ANEXO IV – MODELO DE ESTATUTO SOCIAL – FEDERAÇÃO 
 

FEDERAÇÃO {…RAZÃO SOCIAL…} 
Estatuto Social consolidado em  

Assembleia Geral de Constituição de {...dia...} de {...mês...} de {...ano...}. 

 

TÍTULO I – DA FEDERAÇÃO 
CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, FINALIDADE, SEDE, FORO E DURAÇÃO 

Art. 1º. COOPERATIVA {…Razão Social…}, Sociedade Cooperativa de 
responsabilidade limitada, não financeira, constituída no dia {...dia...} de {...mês...} 
de {...ano...}, nos termos do artigo 6º da Lei nº 5.764/1971, neste Estatuto Social 
doravante designada simplesmente {...nome-fantasia...}, rege-se na forma da Lei e 
pelas demais disposições legais e regulamentares, pelo presente Estatuto tendo: 

I – Foro jurídico e comarca de {...nome do Município...}, {...Estado...}; 
II – Sede da Administração {...endereço completo – bairro – CEP...}; 
III – Área de ação em todo o território do estado do Brasil, para efeito de 

admissão de federadas; 
IV – Prazo de duração indeterminado; 
V – Exercício social de 12 (doze) meses, com início em 01 de janeiro e término em 

31 de dezembro de cada ano civil. 

Art. 2º. A {...nome-fantasia...} tem como finalidades básicas: 

I – Viabilizar o desenvolvimento de apoio de produção e comercialização dos 
produtos das federadas;  

II – Viabilizar ações de suportes e assessorias técnicas especializadas para suprir 
a necessidade das federadas em assuntos comerciais, sobretudo no acesso 
a mercados das suas federadas;  

III – Realizar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas, nacionais 
e internacionais, com o intuito de atender as necessidades das federadas; 

IV – Promover a formação, capacitação e treinamento de seus integrantes e das 
federadas, valorizando o ser humano;  

V – Cooperar nas federadas na sua reorganização estrutural e funcional, 
buscando sempre a melhoria contínua de suas estruturas e processos;  

VI – Firmar contratos e parcerias, de interesse da {...nome-fantasia...} e das 
federadas com instituições públicas e privadas; 

VII – Adquirir e repassar às suas federadas os bens de produção e insumos 
adquiridos, desde que necessários para o desenvolvimento de suas 
atividades e finalidades e das federadas e de seus membros; 

VIII – Mediar a integração, o ato cooperativo e Intercooperação entre ramos;  
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IX – Promover treinamento de membros de órgãos estatutários e de empregados 
das cooperativas singulares federadas; 

X – Prestar às federadas capacitações e orientações gerencial, administrativa, 
técnica em segurança do trabalho, reciclagem, meio ambiente, de 
informática, financeira, social, operacional e de comunicação social, entre 
outras, visando o aperfeiçoamento, a otimização dos processos, a 
racionalização e a padronização dos serviços oferecidos pelas referidas 
instituições; 

XI – Cooperar e estabelecer intercâmbios e convênios com entidades 
congêneres e nacionais e internacionais; 

XII – Representar as federadas nos relacionamentos mantidos com o Sistema OCB, 
ou com quaisquer outras instituições públicas ou privadas; 

XIII – Delegar poderes ao respectivo sindicato patronal; 
XIV – Representar as federadas nos sindicatos de classe que defendam os direitos 

das federadas quanto ao desenvolvimento de parcerias com empresas de 
gestão de resíduos, inclusive;  

XV – Praticar atos de interesse das federadas, especialmente com o fim de 
prevenir responsabilidade e prover a conservação e a ressalva dos seus 
direitos; e, 

XVI – Praticar, nos termos das normas vigentes em benefício da {...nome-fantasia...} 
e das federadas as seguintes operações, dentre outras: desenvolvimento de 
projetos para captação de recursos e bens móveis e imóveis, prestação de 
serviços, formalização de convênios com outras instituições em geral, 
inclusive financeiras. 

Art. 3º. A {...nome-fantasia...} constitui-se em uma federação de profissionais de 
produção e prestação de serviços que atuam no segmento de gestão de resíduos 
recicláveis, com características próprias, de natureza civil, sem escopo lucrativo e 
com fins econômicos, tendo como finalidades e objetivos a representação, 
promoção, integração, coordenação, intermediação de negócios e orientação de 
suas filiadas, no intuito de organizar e estimular a cooperação, bom andamento das 
atividades conjuntas e interesse de suas federadas. 

CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS 

Art. 4º. São princípios fundamentais da {...nome-fantasia...} como Sociedade 
Cooperativa:  

a) Permitir o ingresso a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela 
{...nome-fantasia...}, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as 
condições estabelecidas neste Estatuto; 

b) Ser uma cooperativa de segundo grau caracterizando-se pela prestação direta 
de serviços as suas federadas; 

c) Atuar, em prol do seu Objeto Social, sem discriminação política, racial, religiosa 
ou social sem visar lucros. 
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CAPÍTULO III – DO OBJETO SOCIAL E SEUS OBJETIVOS 

Art. 5º. A {...nome-fantasia...} objetiva a se organizar, na defesa dos seus interesses 
e de suas federadas, na melhoria econômica social, na orientação e 
gerenciamento das atividades executadas pelas suas federadas, buscando 
aproximar as suas federadas a realização de parcerias de negócios em comum e 
em maior escala, de acordo com a competência e capacidade de cada uma, 
conforme previsto nos artigos 5º e 8º da Lei nº 5.764/1971, terá como objeto social: 

a) Consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;  

b) Atividades associativas profissionais e técnicas;  

c) Apoio no desenvolvimento de educação ambiental, implantação de coleta 
seletiva, triagem de resíduos sólidos recicláveis em geral (sucatas) em favor das 
federadas;  

d) Apoio no desenvolvimento e captação de parceiros para a realização de 
prestação de serviços na área de gestão, desenvolvimento de serviços em 
regime de empreitada nas áreas de educação ambiental, implantação de 
coleta seletiva, coleta seletiva e triagem de produtos recicláveis (sucatas) em 
favor das federadas;  

e) Produção e beneficiamento em geral de resíduos recicláveis em geral em 
benefício as federadas; e, 

f) Comercialização de materiais recicláveis (sucatas), revalorizados e 
transformados em geral, provenientes do processo de reciclagem. 

Art. 6º. A {...nome-fantasia...}, com base na colaboração recíproca a que se 
obrigam suas federadas, tem por objetivo social: 

I – Representar suas federadas na defesa dos seus interesses, inclusive, podendo 
assinar contratos para a prestação de serviços profissionais com pessoas 
físicas e/ou jurídicas de direito público ou privado; 

II – Fornecer assistência, assessoria técnica e de consultoria a todos as suas 
federadas, em todas as áreas de sua atuação, a fim de permitir a melhor 
execução do trabalho, de acordo com as possibilidades técnicas; 

III – Realizar cursos de capacitação cooperativista e profissional para suas 
federadas. 

§ 1º – Para a consecução de seus objetivos sociais, a {...nome-fantasia...}, na 
medida das suas possibilidades, deve:  

a) Promover a difusão da doutrina cooperativista e seus princípios ao quadro 
social, técnico e funcional da cooperativa;  

b) Promover assistência social e educacional aos associados e respectivos 
familiares, utilizando-se o FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social previsto no inciso II, artigo 28 da Lei nº 5.764/1971;  
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c) Propiciar, com recursos do FATES, convênios com entidades especializadas, 
públicas, ou privadas, o aprimoramento técnico-profissional e capacitação 
cooperativista de seus associados;  

d) Firmar contratos, intermediar ou intervir junto às cooperativas de crédito e 
demais instituições financeiras, todas as operações de crédito e financiamento 
de interesse de seus cooperados;  

e) Administrar, com eficiência os recursos obtidos de suas federadas para a 
manutenção da sociedade;  

f) Divulgar, conhecimentos técnico, cooperativista, associativo e realizar 
atividades sociais voltadas as federadas; e,  

g) Providenciar a perfeita manutenção e funcionamento de suas instalações e 
bens próprios ou disponibilizados por terceiro.  

§ 2º – A Cooperativa adere aos princípios cooperativistas da Aliança Cooperativa 
Internacional (ACI). 

CAPÍTULO IV – DO QUADRO SOCIAL 
DA ADMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO 

Art. 7º. O quadro social da {...nome-fantasia...} é formado por cooperativas do ramo 
reciclagem, que tenham em seu objeto social, a respectiva finalidade, e que 
comunguem com seus objetivos e princípios. 

§ 1º – Poderão fazer parte do quadro social as cooperativas singulares. 

§ 2º – Serão consideradas sócias-fundadoras as organizações definidas no 
parágrafo anterior, cujos representantes legais assinarem a Ata da Assembleia Geral 
de Constituição da {...nome-fantasia...}. 

§ 3º – Os membros serão classificados como cooperativas federadas.  

§ 4º – Qualquer cooperativa pode ingressar na qualidade de federada. 

Art. 8º. Após a constituição da {...nome-fantasia...}, as organizações que 
pretenderem integrar o seu quadro social, deverão encaminhar solicitação escrita, 
justificando os motivos de seu interesse acompanhada de histórico da cooperativa. 
A solicitação deverá ser dirigida ao Conselho de Administração, acompanhada do 
Estatuto Social, da Ata de Assembleia Geral que aprovou o pedido de associação. 

Parágrafo Único – O pedido de associação à {...nome-fantasia...} será recebido e 
analisado e deliberado pelo Conselho de Administração, necessitando aprovação 
de dois terços dos seus membros para aprovação, reunidos em sessão convocada 
exclusivamente para tratar do tema. 

Art. 9º. O afastamento de organização federada do quadro social da {...nome-
fantasia...}, ocorrerá quando incorrer em prática apenada com a pena de exclusão 
terá por garantido o devido processo legal e o contraditório, na forma do artigo 5º 
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LIV e LV da Constituição Federal, e ainda artigo 57 do Código Civil, sendo lhe ainda 
assegurada a ampla defesa, observado o seguinte: 

a) Uma vez verificada infração apenada com exclusão, a Diretoria da Entidade 
designará, Comissão de Inquérito, em número de três – Presidente da Comissão, 
Relator e Secretário – todos membros do Órgão Especial, para investigar os fatos, 
que terá o prazo de trinta dias, prorrogável por uma única vez, por igual período, 
para levantar informações, ouvir pessoas, solicitar documentos. Após a 
conclusão dos levantamentos, a Comissão de Inquérito fará o relatório acerca 
dos levantamentos obtidos, sem emitir juízo de valor acerca da conduta da 
investigada. 

b) Concluídos os levantamentos, a Diretoria da Entidade designará uma Comissão 
de Julgamento, composta por um relator, dois revisores e um secretário, todos 
membros do Órgão Especial, sendo vedado a nomeação para esta comissão 
de pessoas que atuaram como membros da Comissão de Inquérito. 

c) Instituída a Comissão de Julgamento, o relator analisará os documentos obtidos 
na fase de inquérito e procederá de uma das seguintes maneiras: 

1) Solicitará esclarecimentos complementares à Comissão de Inquérito; 

2) Notificará a federada para que apresente defesa no prazo de até 15 dias 
úteis, a contar do retorno do comprovante de sua notificação para ciência 
da comissão de que foi cientificada. 

d) Apresentada defesa, os membros da Comissão de Julgamento se reunirão. O 
julgamento ocorrerá de forma que o relator votará primeiro de maneira 
fundamentada pela exclusão ou permanência da federada nos quadros da 
entidade. Os revisores votarão em seguida decidindo, individualmente, se 
concordam ou discordam do relator, fundamentadamente. Todos os 
fundamentos dos votos e acontecimentos da reunião da Comissão de 
Julgamento serão documentados em ata, ou meio equivalente, pelo secretário. 

e) Incumbe ainda ao secretário promover todas as diligências do processo de 
julgamento, como elaboração de correspondências, guarda de documentos, 
designação de dia e horário das sessões de julgamento, verificação de 
observância dos prazos da defesa e de vista, da entidade demandada e de 
cada relator, nomeação de suplentes para os revisores em caso de suspeição 
ou impedimento. A nomeação de suplente para o relator incumbe à Diretoria 
da Entidade. 

f) Uma vez apresentada a defesa, o julgamento deverá ser concluído em até 30 
dias. Cada membro da comissão julgadora não poderá exceder o prazo de 
sete dias com os autos do processo em seu poder para proferir voto. 

g) Sendo a federada condenada à pena de exclusão, caberá Recurso, no prazo 
de 15 dias, para a Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária – a que ocorrer 
primeiro –, quando o assunto constará da ordem do dia, para manter ou 
reformar a decisão da Comissão Julgadora. 
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h) Após findos, os autos do processo serão arquivados na sede da entidade pelo 
prazo de cinco anos. 

Art. 10. A eliminação das federadas ocorrerá: 

a) Por dissolução da pessoa jurídica; 

b) Por morte da pessoa física; 

c) Por incapacidade civil não suprida, ou 

d) Por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência. 

CAPÍTULO V – DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 11. O Capital Social da {...nome-fantasia...} é ilimitado quanto ao máximo 
variando conforme o número de quotas-partes subscritas, não podendo, 
entretanto, ser inferior a um salário mínimo vigente.  

§ 1º – O capital é dividido em quotas-partes de valor unitário igual a R$ 1,00 (um 
real), realizáveis em moeda corrente nacional. 

§ 2º – A quota-parte é indivisível, intransferível a não federadas, não poderá ser 
negociada de modo algum, nem dada em garantia, e todo o seu movimento de 
subscrição, realização, transferência e restituição será sempre escriturado em 
termo. 

§ 3º – As quotas-partes poderão ser transferidas total ou parcialmente entre as 
federadas mediante autorização prévia da Diretoria, mediante a lavratura de 
termo que contenha as assinaturas dos representantes legais da cedente, da 
cessionária e da {...nome-fantasia...}. 

§ 4º- A critério da Diretoria, a filiada poderá pagar as quotas-partes à vista, ou em 
até 05 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, independentemente de chamada, ou 
por meio de contribuições. 

§ 5º – Sobre a subscrição ou integralização de capital feita com atraso incidirá juros 
de mora dentro dos limites da lei. 

§ 6º – Nenhuma cooperativa filiada poderá deter mais de 1/3 (um terço) do capital 
social da {...nome-fantasia...}. 

§ 7º – Dependendo do resultado econômico-financeiro, a sociedade poderá pagar 
juros ao capital integralizado pelas cooperativas federadas até o limite de 12% ao 
ano, mediante decisão da Diretoria, nos termos do artigo 24, § 3º da Lei nº 
5.764/1971. 

Art. 12. Ao ser admitida na {...nome-fantasia...}, a cooperativa deverá subscrever, 
no mínimo {...número...} ({...número por extenso...}) quotas-partes do Capital Social, 
representando em moeda corrente R$ {...valor...} (...{...número por extenso...}...), 
integralizada em parcela única, sendo permitido a cada federada a subscrição 
máxima até 1/3 (um terço) do total das quotas do capital social atual. 



 357 

Parágrafo Único – As cooperativas singulares registradas na {...nome-fantasia...} 
deverão subscrever no mínimo {...número...} ({...número por extenso...}) quotas 
partes do capital. 

Art. 13. Eventuais débitos vencidos da cooperativa singular filiada poderão, a 
critério único e exclusivo da {...nome-fantasia...}, ser deduzidos do montante das 
respectivas quotas-partes, resguardados os limites operacionais e o prescrito no 
artigo 7º. 

Parágrafo Único – Em sendo realizada a compensação de que trata o caput, a 
responsabilidade da cooperativa desligada, eliminada ou excluída perdurará até 
a aprovação de contas relativas ao exercício em que se deu a saída da sociedade. 

CAPÍTULO VI – DOS DIREITOS E DEVERES DAS FEDERADAS 

Art. 14. São direitos das federadas da {...nome-fantasia...}: 

a) Usar toda estrutura de apoio e assessorias organizadas pela {...nome-fantasia...}. 

b) Encaminhar propostas de seu interesse ao Conselho de Administração e demais 
instâncias; 

c) Integrar comissões de trabalho; 

d) Votar, por seus delegados e delegadas credenciadas, para o exercício de 
cargos no Conselho de Administração, na Diretoria Executiva e no Conselho 
Fiscal, ressalvada a previsão do artigo 18; 

e) Solicitar para análise os documentos da {...nome-fantasia...}, inclusive os 
contábeis; 

f) Apresentar proposições para melhoria das condições da entidade; e,  

g) Protocolar Reclamações e Representações junto à Diretoria Executiva da 
Entidade. 

Parágrafo Único – Somente as cooperativas federadas têm direito de serem votadas 
para os cargos do Conselho de Administração e Fiscal. 

Art. 15. São deveres das federadas da {...nome-fantasia...} 

a) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, as deliberações das Assembleias 
Gerais e dos demais órgãos diretivos e seguir as recomendações do Congresso; 

b) Colaborar na concretização das finalidades e objetivos; 

c) Contribuir financeiramente de forma regular para sua manutenção; 

d) Participar de comissões e grupos de trabalho, quando convocada; 

e) Zelar pelo bom nome da {...nome-fantasia...}; 

f) Zelar pelo cumprimento do Regimento Interno da Entidade. 
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CAPÍTULO VII – DO CONGRESSO DA {...nome-fantasia...} 

Art. 16. O Congresso da {...nome-fantasia...} será realizado a cada três anos, sendo 
convocado e organizado pelo Conselho de Administração. 

Parágrafo Primeiro – O Congresso da {...nome-fantasia...} tem como finalidades, 
entre outras: 

a) Avaliar a atuação da {...nome-fantasia...};  

b) Debater e aprovar as grandes linhas políticas e diretrizes de ação da 
organização para o período dos próximos três anos;  

c) Debater medidas para otimizar as atividades da {...nome-fantasia...}; 

d) Convidar órgãos técnicos a apresentarem estudos ou palestras acerca de 
interesses da entidade; 

e) Estabelecer diretrizes e objetivos a serem alcançados pela Entidade no próximo 
triênio; 

f) Apresentar proposições a novos membros da Entidade; 

g) Apresentar a Entidade a membros em potencial; e, 

h) Demais assuntos de interesse da {...nome-fantasia...}. 

Art. 17. O Congresso da {...nome-fantasia...} é composto pelos Delegados e 
Delegadas indicados pelas organizações federadas. Cada federada elegerá um 
Delegado e uma Delegada que também comporão o Órgão Especial da Entidade. 

CAPÍTULO VIII 
SEÇÃO I – DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

Art. 18. Nas Assembleias Gerais da {...nome-fantasia...}, a representação será feita 
por delegados indicados na forma dos seus estatutos e credenciados pela diretoria 
das respectivas filiadas. 

Art. 19. As Assembleias Gerais serão convocadas, sempre com antecedência de 
pelo menos 30 (trinta) dias quando ordinárias e extraordinárias, pelo(a) Diretor(a) 
Presidente (ressalvado o parágrafo 1º deste artigo), e a aferição do quórum 
corresponderá ao número de filiadas em dia com suas obrigações sociais com a 
{...nome-fantasia...} no momento da instalação da Assembleia Geral. 

§ 1º – A Assembleia Geral poderá ser convocada igualmente pelo Conselho de 
Administração ou pelo Conselho Fiscal ou, ainda, por 1/5 (um quinto) das 
cooperativas federadas em pleno gozo de seus direitos associativos caso não seja 
aceita a solicitação ao(a) Diretor(a) Presidente ou ao Conselho de Administração 
da sociedade. 

§ 2º – Não poderá votar e ser votada na Assembleia Geral a federada que: 

a) Haja sido admitida após a sua convocação; 

b) Esteja sofrendo as sanções previstas no artigo 10 deste Estatuto; e, 
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c) Não esteja rigorosamente em dia com suas contribuições financeiras 
estabelecidas estatutariamente. 

Art. 20. O quórum para instalação da Assembleia Geral será o seguinte:  

a) Em primeira convocação, 2/3 (dois terços) dos representantes das federadas 
em condições de votar; 

b) 1/2 (metade) mais 01 (um) dos representantes das federadas em condições de 
votar, na segunda convocação; 

c) Mínimo de 10 (dez) dos representantes das federadas na terceira convocação. 

Parágrafo Único – A eventual verificação de quórum far-se-á a pedido dirigido à 
mesa diretora dos trabalhos por representação de qualquer das federadas, cuja 
presença será comprovada mediante sua assinatura, seguida do número de 
matrícula, aposta no livro/ficha de presenças. 

Art. 21. Os editais de convocação das assembleias gerais deverão conter:  

a) A denominação da {...nome-fantasia...}, seguida da expressão “Convocação 
de Assembleia Geral”, ordinária ou extraordinária, conforme o caso; 

b) Dia e hora da reunião em cada convocação, assim como o endereço do local 
de sua realização, o qual, salvo motivo justificado, será sempre o da sede social; 

c) A sequência ordinal das convocações; 

d) A ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações; 

e) O número de federadas existentes na data de sua expedição; e, 

f) O nome e cargo, com a respectiva assinatura, do responsável pela 
convocação. 

§ 1º – Convocada a Assembleia Geral por federadas, o edital será subscrito pelos 
representantes das cooperativas que a convocaram. 

§ 2º- Os editais de convocação serão publicados em jornal e comunicados às 
federadas filiadas por intermédio de circulares, que devem ser recebidas pelo 
menos 10 (dez) dias antes da data em que se realizará a assembleia, e afixados em 
locais visíveis nas dependências mais comumente frequentadas pelos dirigentes e 
representantes das federadas. 

Art. 22. A representação das federadas filiadas nas assembleias gerais será feita por 
delegados na forma prevista no artigo 17º deste Estatuto. 

Art. 23. Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos pelo(a) Diretor(a) 
Presidente e secretariados pelo Secretário, sendo por aqueles convidados a 
participarem da mesa eventualmente outros membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal, como também outras pessoas convidadas para a reunião. 

§ 1º – Na ausência do Presidente e do Secretário, a Assembleia designará 
associados presentes para presidir e secretariar. 
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§ 2º – Quando a Assembleia Geral não tiver sido convocada pelo(a) Diretor(a) 
Presidente da {...nome-fantasia...}, os trabalhos serão dirigidos por um representante 
das federadas que promoveram a convocação e secretariada por um convidado 
deste, compondo a mesa ainda os principais interessados na convocação. 

Art. 24. Os ocupantes dos cargos da administração, assim como os delegados, 
ficarão impedidos de votar nas deliberações sobre os assuntos que a eles se refiram 
diretamente, entre os quais os de prestação de contas, fixação de honorários, 
gratificações de função e verbas de representação, podendo, no entanto, 
participar dos debates a respeito. 

Art. 25. Nas Assembleias Gerais em que forem debatidos e apreciados o balanço 
patrimonial e demonstrativo de resultado do exercício social, os membros da 
administração geral e fiscalização solicitarão ao plenário a indicação de um dos 
delegados presentes que, por sua vez convidará um(a) secretário(a), para dirigir os 
trabalhos de votação da matéria, ocasião em que o presidente deixará a mesa e 
permanecerá no plenário para prestar os esclarecimentos que se fizerem 
necessários.  

Parágrafo Único – Concluída a votação, o presidente da mesa e o secretário 
reassumirão suas funções. 

Art. 26. As deliberações das assembleias gerais ordinárias e as de atribuições 
exclusivas das extraordinárias conforme o artigo 29, somente poderão versar sobre 
os assuntos constantes do edital de convocação. 

§ 1º – A votação será decidida pela Assembleia Geral, por aclamação ou pelo voto 
secreto. 

§ 2º – Dos trabalhos da Assembleia Geral será lavrada ata circunstanciada, a qual 
será lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos participantes em 
número de até 10 (dez). 

§ 3º – As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas pela maioria dos votos 
dos presentes em direito de votar, com exceção dos casos em que este Estatuto 
exigir diferente, cabendo a cada delegado um voto, vedado o voto por 
procuração. 

§ 4º – Os assuntos que não constarem do edital de convocação somente poderão 
ser discutidos, após esgotada a ordem do dia, sendo que sua votação, se a matéria 
se referir aos incisos I a V do artigo 26 e ao artigo 28, será obrigatoriamente assunto 
para a nova Assembleia Geral subsequente. 

Art. 27. A Assembleia Geral poderá ficar em sessão permanente para a solução dos 
assuntos a deliberar. 

Art. 28. Prescreverá em 4 (quatro) anos a ação para anular deliberações de 
Assembleia Geral, viciada em erro, fraude, dolo ou simulação, contados a partir da 
data de sua realização. 



 361 

Art. 29. A federada associada poderá participar e votar a distância em reunião ou 
em assembleia, que poderão ser realizadas em meio digital, nos termos do 
regulamento do órgão competente do Poder Executivo Federal. 

Parágrafo único. A Assembleia Geral poderá ser realizada de forma digital, 
respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de manifestação dos 
associados e os demais requisitos regulamentares. 

SUBSEÇÃO I – DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Art. 30. A Assembleia Geral Ordinária será realizada dentro dos 3 (três) primeiros 
meses após o término do exercício social e deliberará sobre os seguintes assuntos, 
a constarem da ordem do dia: 

I – Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhados de 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) Relatório da gestão do Conselho de Administração; 

b) Balanço do exercício social, acompanhado de parecer do Conselho Fiscal; 

c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes de 
insuficiência das contribuições. 

II – A destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes de 
insuficiência de contribuições, deduzidas as parcelas destinadas aos fundos 
e provisões legais; 

III – Eleição dos componentes do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal; 

IV – Aprovação do orçamento para o próximo exercício social; 
V – Fixação de valores honorários e cédulas de presença a serem pagos aos 

membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 
VI – Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 28 

deste Estatuto. 

§ 1º – Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão 
participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo. 

§ 2º – A aprovação do relatório, balanço geral e contas do exercício social, 
apresentados em Assembleia Geral, desonera os integrantes dos cargos de 
administração da responsabilidade, ressalvados os casos de erro, fraude ou dolo, 
bem como de infração da lei ou deste Estatuto. 

§ 3º – As deliberações da Assembleia Geral Ordinária serão tomadas por 1/2 
(metade) mais 01 (um), pelo menos, dos votos das federadas presentes 
representadas, observado sempre o quórum estabelecido no artigo 17 deste 
Estatuto. 

SUBSEÇÃO II – DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Art. 31. A Assembleia Geral extraordinária, convocada em conformidade com o 
disposto neste Estatuto Social, realizar-se-á sempre que necessário e poderá 
deliberar sobre qualquer assunto de interesse da {...nome-fantasia...}. 
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Art. 32. É da competência exclusiva da Assembleia Geral extraordinária deliberar 
sobre os seguintes assuntos, os quais, para serem deliberados, obrigatoriamente 
deverão constar no edital de convocação e decidirá somente com pelo menos 2/3 
dos presentes: 

a) Reforma deste Estatuto; 

b) Fusão, incorporação ou desmembramento; 

c) Mudança de objetivo da sociedade; 

d) Dissolução voluntária da {...nome-fantasia...} e nomeação de liquidantes; 

e) Aprovação das contas de liquidantes; 

f) Destituição e preenchimento de cargos no Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal e de outros estatutários. 

Parágrafo Único – A destituição de administradores e a alteração do Estatuto 
somente poderão ser realizadas pela Assembleia se ela for especialmente 
convocada para estes fins. 

Art. 33. Ocorrendo vacância ou destituição de membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal que possa comprometer regularidades da 
administração ou fiscalização da sociedade, a Assembleia Geral designará, mesmo 
que tal atribuição não conste no edital de convocação, administradores e 
conselheiros provisórios até a eleição de novos titulares mediante processo eleitoral 
de acordo com este Estatuto. 

Art. 34. Não sendo possível realizar Assembleia Geral nas épocas devidas ou 
necessárias, por motivo de força maior devidamente justificado, os prazos dos 
mandatos dos/as administradores e fiscais em exercício consideram-se 
automaticamente prorrogados pelo tempo necessário a que se efetive sucessão, 
nunca além de 90 (noventa) dias. 

CAPÍTULO IX – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Art. 35. A {...nome-fantasia...} será administrada por um Conselho de Administração 
de 06 (seis) conselheiros, sendo 3(três) Conselheiros Efetivos e 3 (três) Suplentes 
eleitos em Assembleia Geral, composta por:  

I – Presidente;  
II – Vice-Presidente; 
III – 1º Tesoureiro(a);  
IV – 2º Tesoureiro(a);  
V – 1º Secretário(a);  
VI – 2º Secretário(a). 

Parágrafo único – O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 
{...número...} ({...número por extenso...}) anos, contados da data da posse.  

Art. 36. Os integrantes do Conselho de Administração, comporão a Diretoria 
Executiva da {...nome-fantasia...}, por decisão da Assembleia Geral.  
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§ 1º – Na hipótese de vacância parcial ou definitiva de qualquer um dos cargos dos 
membros efetivos do Conselho de Administração, o suplente substituíra de imediato 
o posto em vacância.  

§ 2º – O mandato das pessoas integrantes do Conselho de Administração somente 
se encerrará na data da posse dos novos eleitos em Assembleia realizada no 
primeiro semestre do fim do seu mandato. 

§ 3º – Logo após o resultado das eleições para a eleição dos membros do novo 
Conselho de Administração, o Órgão Especial se reunirá com vistas a estabelecer 
uma Comissão de Transição, de maneira que a Comissão será composta de nove 
membros, sendo três do Órgão Especial, três da antiga Diretoria e ainda três 
membros da chapa eleita. Dentre os membros da Comissão, constarão 
obrigatoriamente o presidente eleito e o antigo presidente. 

I – Incumbirá a Comissão de Transição: 

a) Proceder a tomada de contas da antiga diretoria; 

b) Proceder ao balanço patrimonial da entidade; 

c) Fazer inventário de documentos e dados pertinentes a continuidade das 
atividades da entidade pela diretoria eleita; 

d) Fazer cópias das informações constantes em computadores, servidores, e 
quaisquer mídias em poder da antiga Diretoria; 

e) Efetivar auditorias que entender aplicáveis; e, 

f) Adotar providências de ordem cível, criminal e administrativa caso verifique ato 
de dilapidação do patrimônio da entidade. 

II – Após efetivados os procedimentos do inciso anterior, a Comissão de 
Transição passará os resultados obtidos a nova chapa eleita no ato de sua 
posse. 

Art. 37. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente bimestralmente, ou 
extraordinariamente quando convocado pelo Presidente ou por maioria de seus 
membros, ou ainda a pedido do Órgão Especial. 

§ 1º – As reuniões serão instaladas com a presença mínima de metade mais um de 
seus membros. 

§ 2º – As deliberações serão aprovadas por maioria simples.  

§ 3º – Quando a reunião for solicitada pelo Órgão Especial, este deverá se fazer 
presente em pelo menos um quinto de seus membros, sob pena de não ocorrer a 
reunião. 

Art. 38. Compete ao Conselho de Administração da {...nome-fantasia...}: 

a) Tomar as providências necessárias ao cumprimento das finalidades da 
entidade; 

b) Analisar e deliberar sobre pedidos de associação à {...nome-fantasia...}. 
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c) Acolher pedido de retirada de federada; 

d) Convocar o Congresso e a Assembleia Geral Ordinária, quando omisso o 
Presidente; 

e) Submeter ao Congresso e à Assembleia Geral Extraordinária, qualquer matéria 
que, a seu juízo, deva ser objeto de sua deliberação; 

f) Elaborar, anualmente, a partir de proposta da Diretoria Executiva, Plano de 
Atividades a ser submetido à Assembleia Geral Ordinária ou ao Congresso, o 
qual deverá conter ações, responsabilidades, prazos e fontes de custeio; 

g) Efetuar avaliações periódicas sobre os trabalhos em curso; 

h) Decidir pela contratação ou demissão de profissionais; 

i) Decidir sobre oneração ou alienação de bens imóveis da {...nome-fantasia...}; 

j) Propor à Assembleia Geral Ordinária reformas ao Estatuto Social; 

k) Opinar pela contratação de novas despesas, junto ao Conselho Fiscal, com o 
obrigatório apontamento de fontes de receitas, sob pena de não ser conhecida 
a sua proposta; e, 

l) Elaborar plano de ingressos (receitas) e dispêndios (despesas) para o exercício 
financeiro do ano seguinte, até o dia 30 de novembro de cada ano, 
submetendo-o a apreciação do Órgão Especial, o qual entrará em vigor após 
sancionado, até o dia 15 de janeiro do ano seguinte, pelo Presidente da 
Entidade. 

§ 1º – Compete ainda ao Conselho de Administração submeter à Assembleia Geral 
Ordinária, anualmente, Relatório, Balanço e Demonstração das Contas de Receitas 
e Despesas, relativas ao exercício anterior. 

§ 2º – Não sendo observado o prazo da alínea “L”, a entidade fica impedida de 
contratar novas despesas, ressalvadas as de folha de pagamento, e onerar ativos 
até a elaboração e aprovação do orçamento do ano seguinte, na data de 15 de 
fevereiro. 

§ 3º – O Conselho de Administração poderá criar Comissões ou Grupos de Trabalho 
para estudos ou cumprimentos de missões especiais. 

§ 4º – As atas das reuniões do Conselho de Administração deverão ser registradas 
em livro próprio ou por meio eletrônico e chanceladas na junta comercial 
responsável. 

CAPÍTULO X – DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 39. – A Diretoria Executiva da {...nome-fantasia...}, é composta por: um(a) 
Diretor(a) Presidente, uma(a) Diretor(a) Administrativo e Financeiro e um(a) 
Diretor(a) Operacional e Comercial eleitos pelos membros do Conselho de 
Administração. 
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§ 1º -Os membros da Diretoria Executiva, no curso do mandato, poderão ser 
substituídos por qualquer dos Conselheiros, após vencida a ordem de substituição 
interna na própria Diretoria Executiva. 

§ 2º -O mandato dos membros da Diretoria Executiva, ressalvado o parágrafo 
primeiro, se encerram na data da realização de Assembleia Geral Ordinária eletiva 
correspondente. 

§ 3º -Os membros da Diretoria Executiva poderão ser reeleitos, obedecendo aos 
critérios previstos na Lei nº 5.764/1971. 

Art. 40. Compete à Diretoria Executiva da {...nome-fantasia...}: 

a) Administrar a {...nome-fantasia...}, com estrita observância dos preceitos legais 
e estatutários; 

b) Contrair obrigações, adquirir, alienar, caucionar ou onerar bens do patrimônio 
da {...nome-fantasia...}, observada a previsão orçamentária para o período, 
ouvido o Conselho de Administração, observadas as limitações e formalidades 
previstas neste Estatuto e deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias ou 
Extraordinárias;  

c) Coordenar a execução do Plano de Trabalho; 

d) Apresentar Planejamentos Estratégicos, Planos de Trabalho e Relatórios de 
Atividades nas reuniões do Conselho de Administração; 

e) Coordenar o pessoal contratado; 

f) Assumir outras atribuições autorizadas pelo Conselho de Administração; 

g) Apresentar ao Conselho de Administração a Proposta Orçamentária Anual, com 
base na qual será elaborado o Plano de Receitas e Despesas, para o ano 
seguinte, e o Balanço Financeiro dos últimos doze meses; 

h) Zelar pela gestão democrática e transparente, e pelo patrimônio da {...nome-
fantasia...}; e, 

i) Gravar com as insígnias características da entidade os bens de seu ativo 
mobiliário. 

Art. 41. Todos os atos que criarem obrigações para a {...nome-fantasia...}, somente 
serão válidos se contarem com a assinatura de dois membros da Diretoria Executiva, 
sendo um destes, necessariamente, o Presidente ou seu substituto legal. 

§ 1º – Os atos que criem obrigações de ordem patrimonial para a Entidade deverão 
estar previstos no plano de receitas e despesas do ano anterior, serão incluídas no 
orçamento que será sancionado pelo Presidente da Entidade, observado ainda o 
disposto no caput. 

§ 2º – O disposto no primeiro parágrafo não se aplica à hipótese de receitas 
extraordinárias, isto é, aquelas decorrentes de eventos decorrentes de caso fortuito 
ou força maior. 
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§ 3º – A representação da {...nome-fantasia...} ativa e passivamente, em juízo ou 
fora dele, inclusive para receber citações, intimações ou notificações compete ao 
Presidente e, no seu impedimento, ao seu substituto legal, ou preposto nomeado 
pelo Presidente. 

Art. 42. São atribuições específicas do Diretor-Presidente, além de outras definidas 
pelo Conselho de Administração, as seguintes atribuições: 

I – Convocar as Assembleias e as reuniões do Conselho de Administração, bem 
como convocar o Órgão Especial sempre que demandar assuntos de sua 
alçada e as reuniões da Diretoria Executiva; 

II – Presidir as Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias e as reuniões do 
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;  

III – Presidir os atos públicos promovidos pela {...nome-fantasia...}; 
IV – Cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento, Regulamentos e 

deliberações do Conselho de Administração, das Assembleias Gerais 
Ordinárias e Extraordinárias e do Congresso; 

V – Prestar contas, perante o Conselho de Administração da execução das 
diretrizes traçadas; 

VI – Assinar papéis e documentos sociais; 
VII – Orientar e fiscalizar o trabalho dos empregados, de todos os membros da 

entidade e a execução dos serviços; 
VIII – Exercer, nas deliberações do Conselho de Administração, além do voto 

pessoal, o de qualidade, quando necessário; 
IX – Representar a {...nome-fantasia...}, ativa e passivamente, em juízo ou fora 

dele, nos limites de seus poderes legais e estatutários; 
X – Propor políticas e metas para orientação geral das atividades da {...nome-

fantasia...}, apresentando programas de trabalho e orçamento, além de 
sugerir medidas a serem tomadas; 

XI – Elaborar, juntamente com lideranças do quadro social, proposta de 
Regimento Interno para a organização do quadro social; 

XII – Estabelecer sanções ou penalidades a serem aplicadas nos casos de 
violação ou abusos cometidos pelas federadas associadas contra 
disposições de lei, deste Estatuto Social, ou das regras de relacionamento 
com a entidade que venham a ser estabelecidas, com anuência das 
federadas associadas; 

XIII – Deliberar sobre a admissão, demissão, eliminação ou exclusão de federadas 
associadas e suas implicações, com anuência do Conselho de 
Administração;  

XIV – Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral e estabelecer a Ordem 
do Dia, considerando as propostas das federadas associadas;  

XV – Estabelecer a estrutura operacional da administração executiva dos 
negócios, criando cargos em geral, e atribuindo-lhes funções, reservando a 
si a contratação de servidores, bem como fixando normas para a admissão 
de demais empregados; 

XVI – Fixar normas disciplinares; 
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XVII – Avaliar a conveniência e fixar o limite de fiança ou seguro de fidelidade para 
os empregados que manipulam dinheiro ou valores da {...nome-fantasia...}; 

XVIII – Fixar despesas de administração em orçamento anual que indique a fonte 
dos recursos para a sua cobertura; 

XIX – Contratar, quando se fizer necessário, serviço independente de auditoria, 
conforme disposto no artigo 112 da Lei nº 5.764/1971; 

XX – Contratar serviços independentes de consultoria e assessoria trabalhista, 
jurídica, tributária e contábil; 

XXI – Indicar Banco ou Bancos nos quais serão feitos negócios e depósitos de 
numerário, e fixar o limite máximo que poderá ser mantido no caixa da 
{...nome-fantasia...}; 

XXII – Assinar, em conjunto com o Diretor(a) Administrativo e/ou Diretor(a) 
Operacional, cheques, contratos e demais documentos constitutivos de 
obrigações, dentro dos seus poderes legais e estatutários; 

XXIII – Efetuar pagamentos e transações bancárias por sistemas via internet 
oferecidas pelas instituições financeiras, dentro dos seus poderes legais e 
estatutários;  

XXIV – Estabelecer normas de controle das operações e serviços, verificando 
mensalmente, pelo menos, o estado a condição econômico-financeira da 
{...nome-fantasia...} e o desenvolvimento das operações e serviços, através 
de balancetes e demonstrativos específicos; 

XXV – Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis da sociedade, com expressa 
autorização da Assembleia Geral; 

XXVI – Contrair obrigações, transigir, adquirir, alienar e onerar bens móveis, ceder 
direitos e constituir mandatários; 

XXVII – Zelar pelo cumprimento da legislação do Cooperativismo e outras 
aplicáveis, bem como pelo atendimento da legislação trabalhista e fiscal, 
quando for o caso; 

XXVIII – Providenciar para que os membros da Diretoria recebam, com a 
antecedência mínima de dez dias, cópia dos balancetes e demonstrativos, 
planos e projetos e outros documentos sobre os quais tenham que 
pronunciar-se, sendo-lhes facultado, ainda anteriormente à região 
correspondente, inquirir empregados ou cooperados, pesquisar documentos, 
a fim de dirimir dúvidas eventualmente existentes;  

XXIX – Solicitar, sempre que julgar necessário, o assessoramento de federadas 
associadas para auxiliá-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir, 
podendo determinar que apresentem, previamente, projetos sobre questões 
específicas. 

XXX – Cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais; 
XXXI – Zelar pelo fiel cumprimento da Lei, deste Estatuto e do Regimento Interno. 

Art. 43. Ao Diretor-Administrativo e Financeiro compete a realização de todos os 
atos destinados ao Diretor-Presidente na sua ausência, vacância ou impedimento, 
além de outras específicas definidas pelo Conselho de Administração, as seguintes 
atribuições: 

I – Exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de 
Administração; 
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II – Responsabilizar-se pela elaboração das atas das reuniões e das assembleias. 
III – Assumir a guarda dos documentos da entidade; 
IV – Substituir o Diretor(a) Presidente em suas ausências, vacância ou 

impedimentos;  
V – Administrar, coordenar e supervisionar as áreas jurídica, tributária, contábil, 

financeira, administrativa e de relações humanas da {...nome-fantasia...}; 
VI – Zelar e ter sob sua responsabilidade o controle do patrimônio financeiro da 

{...nome-fantasia...}; 
VII – Juntamente com o(a) Diretor(a) Presidente, assinar papéis de constituição de 

obrigações – cheques, endossos, escrituras e hipotecas, relatórios, 
documentos financeiros – e demais documentos constitutivos de atribuições 
nos limites dos seus poderes legais e estatutários; 

VIII – Com autorização do Diretor-Presidente, efetuar pagamentos e transações 
bancárias por sistemas via internet oferecidas pelas instituições financeiras, 
dentro dos seus poderes legais e estatutários;  

IX – Desempenhar atribuições específicas que lhe forem determinadas pelo 
Diretor-Presidente e/ou Regimento Interno da {...nome-fantasia...}; 

X – Comparecer às reuniões da Diretoria Executiva, discutindo e votando as 
matérias a serem apreciadas; 

XI – Cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais; e, 
XII – Zelar pelo fiel cumprimento da Lei e deste Estatuto Social.  

Art. 44. Compete ao(a) Diretor(a) Operacional, além de outras específicas definidas 
pelo Conselho de Administração, as seguintes atribuições: 

I – Administrar, coordenar e supervisionar a área operacional da {...nome-
fantasia...};  

II – Juntamente com o Diretor-Presidente assinar papéis de constituição de 
obrigações – cheques, endossos, escrituras e hipotecas, relatórios, 
documentos financeiros – e demais documentos constitutivos de atribuições 
nos limites dos seus poderes legais e estatutários; 

III – Desempenhar atribuições específicas que lhe forem determinadas pelo(a) 
Diretor(a) Presidente e ou Regimento Interno da {...nome-fantasia...}; 

IV – Comparecer às reuniões da Diretoria, discutindo e votando as matérias a 
serem apreciadas; 

V – Cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais; e, 
VI – Zelar pelo fiel cumprimento da Lei, deste Estatuto e do Regimento Interno. 

Art. 45. São atribuições do Diretor-Comercial: 

I – Administrar, coordenar e supervisionar a área comercial da {...nome-
fantasia...};  

II – Juntamente com o Diretor-Presidente assinar papéis de constituição de 
obrigações – cheques, endossos, escrituras e hipotecas, relatórios, 
documentos financeiros – e demais documentos constitutivos de atribuições 
nos limites dos seus poderes legais e estatutários; 

III – Desempenhar atribuições específicas que lhe forem determinadas pelo(a) 
Diretor(a) Presidente e ou Regimento Interno da {...nome-fantasia...}; 
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IV – Comparecer às reuniões da Diretoria, discutindo e votando as matérias a 
serem apreciadas; 

V – Cumprir e fazer cumprir as deliberações das Assembleias Gerais; e, 
VI – Zelar pelo fiel cumprimento da Lei, deste Estatuto e do Regimento Interno. 

Art. 46. Para auxiliar nas atividades da Diretoria Executiva poderão ser contratados 
assessores institucionais e administrativos, bem como, outros quadros de acordo 
com as necessidades e possibilidades da {...nome-fantasia...}.  

CAPÍTULO XI – DO CONSELHO FISCAL 

Art. 47. A Administração da {...nome-fantasia...} será fiscalizada, por um Conselho 
Fiscal composto por três membros titulares e três suplentes, eleitos em Assembleia 
Geral Ordinária, para um mandato de 1 (um) ano. 

§ 1º – A composição do Conselho Fiscal deverá observar a organização da {...nome-
fantasia...} definida pela Assembleia. 

§ 2º – Os integrantes do Conselho Fiscal poderão ser reeleitos 1/3 de forma 
consecutiva, para o mesmo cargo, apenas uma vez. 

Art. 48. Compete ao Conselho Fiscal da {...nome-fantasia...}: 

a) Elaborar Parecer quanto ao Balanço e as contas da administração para 
apreciação da Assembleia Geral; 

b) Convocar Assembleia Geral Extraordinária, quando um assunto de relevância 
surgir; 

c) Livros e arquivos da {...nome-fantasia...}, elaborando relatórios que serão sua 
conveniência; 

d) Inspecionar encaminhados ao Conselho de Administração e a Assembleia 
Geral; 

e) Reunir-se, por convocação do coordenador ou de dois de seus membros, pelo 
menos duas vezes ao ano; 

f) Convocar o Órgão Especial sempre que julgar necessário; 
g) Proceder ao balanço patrimonial da entidade ao final de cada exercício. 

§ 1º – Após a eleição, o Conselho Fiscal escolherá seu Coordenador e seu secretário, 
que poderão ser substituídos a qualquer tempo, a critério de seus integrantes. 

§ 2º – As Atas das Reuniões do Conselho Fiscal deverão ser registradas em livro 
próprio ou por meio eletrônico. 

§ 3º – Os membros do Conselho Fiscal são equiparados a servidores públicos no 
exercício de seu ministério na forma do artigo 327 do Código Penal, de maneira que 
responderão criminalmente pelos atos de dilapidação do patrimônio da entidade. 

CAPÍTULO XII – DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 49. Os candidatos aos cargos de representação social, no Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal, deverão ser inscritos em chapas separadas que 
compreendem a totalidade das vagas, sendo a votação eletiva feita por etapas, 
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sendo em primeiro lugar do Conselho de Administração, em seguida do Conselho 
Fiscal. 

Art. 50. A {...nome-fantasia...} aceitará a inscrição de chapas para o Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal até 10 (dez dias) antes da realização da 
Assembleia Geral da eleição. 

Parágrafo Único – A inscrição será apresentada por escrito ao presidente da 
{...nome-fantasia...}, ou a quem estiver presidindo a assembleia; 

Art. 51. As chapas conterão, obrigatoriamente a relação dos nominados que a 
integram, todos necessariamente indicados pelas filiadas, nelas associados, em dia 
com suas obrigações sociais, bem como a indicação do cargo a que cada um 
concorre, incumbindo aos candidatos apresentarem as seguintes declarações 
individualizadas: 

a) Declaração de que não é pessoa impedida por lei ou cumprindo pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato ou contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade; 

b) Declaração de que não é parente, até o segundo grau em linha reta ou 
colateral, de qualquer outro componente dos órgãos de representação e 
fiscalização da {...nome-fantasia...}, bem como não ser associado da mesma 
cooperativa singular a que pertença membro eleito ou candidato da mesma 
chapa ao Conselho Fiscal. 

Art. 52. Fica vedado o registro de candidato para mais de um cargo concomitante 
no Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sob pena de ser indeferida de 
plano. 

Art. 53. Após a verificação das chapas apresentadas, o Presidente da assembleia 
comunicará as chapas homologadas e informará as eventuais chapas irregulares. 

§ 1º – A referida comunicação deverá conter a fundamentação sobre as chapas 
não homologadas. 

§ 2º – O representante que inscrever chapa, ou qualquer outro no impedimento 
daquele, deverá, em tempo hábil, antes da votação, sanar a irregularidade ou 
substituir o candidato impugnado, sob pena de serem considerados todos os 
renunciantes da candidatura. 

§ 3º – No caso de mais que uma chapa homologada, admite-se a fusão consensual 
entre elas, admitindo, assim, a inscrição de chapa única antes da votação na 
Assembleia Geral, e com a desistência formal das demais chapas.  

Art. 54. A investidura dos eleitos e nomeados nos respectivos cargos, inclusive nas 
substituições, se formalizará mediante a assinatura de um termo de posse em livro 
próprio, ou folha avulsa. 

§ 1º – Os investidos nos cargos de que trata este artigo permanecerão no exercício 
de suas funções até a posse dos seus sucessores por eleição ou nomeação, 
ressalvado o que determina o Artigo 31 deste Estatuto; 
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§ 2º – Os Conselheiros eleitos e nomeados, não serão pessoalmente responsáveis 
pelas obrigações que em nome da sociedade contraírem, mas responderão 
solidariamente pelos prejuízos resultantes de seus atos se agirem com culpa ou dolo;  

§ 3º – Responderá a {...nome-fantasia...} pelos atos referidos no parágrafo anterior, 
caso os haja ratificado ou deles logrado proveito;  

§ 4º – Os que participaram de ato ou operação em que se oculte a natureza da 
sociedade poderão ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações 
em nome dela contraídas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; e, 

§ 5º – Os membros da administração e de fiscalização, bem como os liquidantes, 
equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas para efeitos de 
responsabilidade criminal. 

CAPÍTULO XIII – DOS INGRESSOS, DISPÊNDIOS, SOBRAS E PERDAS 

Art. 55. Os dispêndios do exercício social e as fontes de ingressos para sua cobertura, 
formada principalmente por contribuições das filiadas serão previamente 
estabelecidas no orçamento, anual ou semestral, com as previsões ajustadas as 
necessidades dos gastos, dentro de critérios determinados, apreciados pelo 
Conselho de Administração e com a aprovação da Assembleia Geral. 

Art. 56. As sobras do exercício, deduzidos ou percentuais dos fundos e provisões 
estatutários, retornarão às federadas proporcionalmente às contribuições 
realizadas no exercício. 

§ 1º – A Assembleia Geral poderá dar outra disposição, fazendo revertê-las para um 
fundo de financiamento das federadas ou outro destino. 

§ 2º – Ocorrendo déficit, a complementação necessária será rateada entre as 
filiadas, na proporção do orçamento aprovado. 

Art. 57. A {...nome-fantasia...} deverá constituir os seguintes fundos: 

a) Fundo de Reserva, formado por no mínimo 10% (dez por cento) das sobras 
líquidas do exercício social, destinado a reparar perdas e atender ao 
desenvolvimento das atividades sociais; e, 

b) Fundo de Assistência Técnica, educacional e social (FATES), constituído por 
pelo menos 5% (cinco por cento) das sobras líquidas do exercício social e dos 
resultados advindos de atos não cooperativos, destinado à prestação de 
assistência as filiadas, bem como aos associados da {...nome-fantasia...} que 
ali exercerem suas atividades profissionais. 

§ 1º – Os referidos fundos serão indivisíveis entre as filiadas, mesmo em caso de 
desfiliação, exclusão, e seus saldos serão aplicados nas finalidades da {...nome-
fantasia...}. 

§ 2º – Quando oportuno, a Assembleia Geral poderá constituir outros fundos, ou 
provisões, determinando sua formação, o modo de aplicação e liquidação. 

Art. 58. Reverterão para o fundo de reserva: 

a) Os créditos não reclamados, decorridos três anos; e, 
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b) Os auxílios e doações recebidos sem destinação específica. 

Art. 59. A {...nome-fantasia...}, sempre que distribuir as sobras líquidas do exercício, 
o fará proporcionalmente às operações das federadas com ela, podendo a 
Assembleia Geral deliberar de outra forma a destinação das sobras. 

Art. 60. As perdas ocorridas em função das atividades da {...nome-fantasia...} serão 
cobertas com recursos do Fundo de Reserva; e, quando este for insuficiente, serão 
rateadas entre as federadas, na proporção direta dos serviços usufruídos. 

Art. 61. Os dispêndios gerais relativos ao funcionamento da sociedade serão 
divididos, após utilização de eventuais fundos existentes na {...nome-fantasia...}, 
entre as federadas em partes iguais, independente de terem ou não usufruídos dos 
serviços, sendo elas relativas à água, luz, telefone, funcionários e despesas 
administrativas em geral, a critério da Assembleia Geral. 

Art. 62. Fica vedada a distribuição de qualquer espécie de benefício às quotas-
parte do capital da {...nome-fantasia...} ou estabelecer quaisquer vantagens ou 
privilégios financeiros ou não, em favor de quaisquer federadas ou terceiros, 
excetuando-se os juros até o máximo de 12% (doze por cento) ao ano que incidirão 
sobre a parte integralizada. 

CAPÍTULO XIV – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA {...nome-fantasia...}  

Art. 63. A {...nome-fantasia...} poderá dissolver-se de pleno direito: 

a) Quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que pelos menos 03 (três) 
federadas não se dispuserem a assegurar a sua continuidade; 

b) Devido à alteração de sua forma jurídica; 

c) Pela paralisação de suas atividades por mais 120 (cento e vinte) dias; 

d) Pelo decurso do prazo de duração; 

e) Pela consecução dos objetivos predeterminados; 

f) Pela redução do capital social a limite abaixo do estabelecido no Estatuto 
social, se até a Assembleia Geral seguinte, realizado em prazo não inferior a 6 
(seis) meses ele não for restabelecido; ou, 

g) Pelo cancelamento da autorização de funcionamento. 

Parágrafo Único – A dissolução da {...nome-fantasia...} importará no cancelamento 
dos registros competentes. 

Art. 64. Se a dissolução da {...nome-fantasia...} não for promovida voluntariamente, 
nas hipóteses previstas no artigo anterior, a medida deverá ser tomada por via 
judicial a pedido de qualquer das federadas ou por iniciativa do órgão público 
competente. 

Art. 65. Não poderá ser objeto de deliberação de Assembleia Geral a alteração da 
forma jurídica da {...nome-fantasia...} e, caso houver esta proposta, deverá ser 
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precedida pela dissolução e destinação do seu patrimônio, conforme determina 
este Estatuto. 

Art. 66. No caso de dissolução da {...nome-fantasia...}, restando patrimônio, após 
cumpridas as obrigações e restituído o capital social, será transferido a outra 
cooperativa, singular ou de segundo grau, que possua preferencialmente o mesmo 
objeto social. 

CAPÍTULO XV – DO PATRIMÔNIO E MANUTENÇÃO 

Art. 67. O patrimônio da {...nome-fantasia...} é constituído pelas contribuições das 
federadas, pelas doações, dotações, legados, heranças e subsídios que vier a 
receber, bens, bem como, pelos recursos advindos de contratos, serviços prestados, 
produção, industrialização ou beneficiamento de produtos, receitas patrimoniais, 
rendimentos financeiros ou outras rendas eventuais, parcerias ou outras formas de 
cooperação que impliquem em recebimentos financeiros. 

Art. 68. Todos os recursos sob administração da {...nome-fantasia...} deverão ser 
aplicados inteiramente na realização de suas finalidades, sendo vedada qualquer 
distribuição de lucros ou dividendos às federadas e conselheiros, ressalvada as 
possibilidades de pagamento de honorários e cédulas de presença de que trata o 
artigo 68 deste estatuto.  

Art. 69. A {...nome-fantasia...} poderá reter, do montante dos adiantamentos de 
sobras líquidas apuradas, o valor necessário à integralização de quotas-partes em 
atraso. 

Art. 70. A título de provisão para manutenção das despesas de funcionamento da 
{...nome-fantasia...}, as federadas associadas contribuirão com percentuais sobre 
os ganhos provenientes das operações com interveniência da {...nome-fantasia...}, 
a ser decidido em Assembleia Geral. 

§ 1º – As contribuições serão automaticamente repassadas mediante o 
recebimento pela {...nome-fantasia...};  

§ 2º – As percentagens serão definidas e corrigidas anualmente pela Assembleia 
Geral; 

§ 3º – Situações diversas dos critérios anteriores, somente serão permitidas em 
circunstâncias especiais de investimento superior, acesso a convênios e projetos ou 
em situações de desequilíbrio econômico/financeiro analisado pelo Conselho de 
Administração e ratificado pela Assembleia Geral; 

§ 4º – As definições de percentuais serão definidas pela Assembleia Geral. 

CAPÍTULO XVI – DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE 

Art. 71. A {...nome-fantasia...} deverá, além de outros, ter os seguintes livros, ou folhas 
encadernadas: 

I – Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo/a presidente: 
Matrícula das federadas; Presença de delegados às Assembleias Gerais; Atas 
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das Assembleias Gerais; Atas do Conselho de Administração; Atas do 
Conselho Fiscal. 

II – Autenticados pela autoridade competente: Livros Fiscais; Livros Contábeis. 

Parágrafo Único – É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas. 

Art. 72. Os serviços de Contabilidade e de prestação de contas da {...nome-
fantasia...} serão organizados e cumpridos segundo os princípios fundamentais da 
contabilidade cooperativista, as Normas Brasileiras de Contabilidade e as 
exigências e recomendações dos órgãos de fiscalização. 

CAPÍTULO XVII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 73. O presente Estatuto poderá ser reformado ou emendado mediante proposta 
encaminhada pelo Conselho de Administração, por iniciativa própria ou a 
requerimento fundamentado subscrito no mínimo por 1/3 (um terço) das federadas, 
a decisão da Assembleia Geral extraordinária. 

Art. 74. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho de Administração “ad 
referendum” de Assembleia Geral, na forma da lei, do Estatuto e em conformidade 
com os princípios do Cooperativismo. 

Art. 75. Os honorários e cédulas de presença dos membros do Conselho de 
Administração e Conselho Fiscal ficarão temporariamente restritas ao Presidente, 
Diretor Vice-presidente e Diretor-Comercial em função dos seus exercícios de 
atividades específicas em prol do desenvolvimento da {...nome-fantasia...}, 
podendo estender-se aos demais, subsequentemente, na medida das 
possibilidades financeiras. 

Art. 76. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os princípios doutrinários e 
os dispositivos legais. 

Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral de Constituição,  
realizada em {...dia...} de {...mês...} de {...ano...}  
e entra em vigor da data de sua aprovação. 

 

 (assinaturas)  
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ANEXO V – FINALIDADE E  
VANTAJOSIDADE DE UMA FEDERAÇÃO 

 

 

1 FINALIDADE  

A oportunidade de união das cooperativas singulares em Federação está 
contemplada no artigo 60 da Lei nº 5.764/1971, só vem a ser benéfico para as 
cooperativas associadas e seus associados.  

A Federação tem que ter como como finalidades e objetivos a representação, 
promoção, integração, coordenação, intermediação de negócios e orientação de 
suas federadas, no intuito de organizar e estimular a cooperação, bom andamento 
das atividades conjuntas e interesse de suas federadas, exclusivamente.  

As finalidades básicas de uma Federação de Cooperativas de Reciclagem devem 
ser a:  

 Viabilizar o desenvolvimento de apoio de produção e comercialização dos 
produtos das federadas;  

 Viabilizar ações de suportes e assessorias técnicas especializadas para suprir a 
necessidade das federadas em assuntos comerciais, sobretudo no acesso a 
mercados das suas federadas;  

 Realizar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas, nacionais e 
internacionais, com o intuito de atender as necessidades das federadas; 

 Promover a formação, capacitação e treinamento de seus integrantes e das 
federadas, valorizando o ser humano;  

 Cooperar nas federadas na sua reorganização estrutural e funcional, 
buscando sempre a melhoria contínua de suas estruturas e processos;  

 Firmar contratos e parcerias, de interesse da FEDERAÇÃO e das federadas com 
instituições públicas e privadas; 

 Adquirir e repassar às suas federadas os bens de produção e insumos 
adquiridos para as mesmas, desde que necessários para o desenvolvimento de 
suas atividades e finalidades e das federadas e de seus membros; 

 Mediar a integração, o ato cooperativo e Inter cooperação entre ramos;  

 Promover treinamento de membros de órgãos estatutários e de empregados 
das cooperativas singulares federadas; 
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 Prestar as federadas capacitação e orientações gerencial, administrativa, 
técnica em segurança do trabalho, reciclagem, meio ambiente, de 
informática, financeira, social, operacional e de comunicação social, entre 
outras, visando o aperfeiçoamento, a otimização dos processos, a 
racionalização e a padronização dos serviços oferecidos pelas referidas 
instituições; 

 Cooperar e estabelecer intercâmbios e convênios com entidades congêneres 
e nacionais e internacionais; 

 Representar as federadas nos relacionamentos mantidos com o Sistema OCB, 
ou com quaisquer outras instituições públicas ou privadas; 

 Delegar poderes ao respectivo sindicato patronal; 

 Representar as federadas nos sindicatos de classe que defenda os direitos das 
federadas quanto ao desenvolvimento de parcerias com empresas de gestão 
de resíduos, inclusive;  

 Praticar atos de interesse das federadas, especialmente com o fim de prevenir 
responsabilidade e prover a conservação e a ressalva dos seus direitos; e, 

 Praticar, nos termos das normas vigentes em benefício da FEDERAÇÃO e das 
federadas as seguintes operações, dentre outras: desenvolvimento de projetos 
para captação de recursos e bens móveis e imóveis, prestação de serviços, 
formalização de convênios com outras instituições em geral, inclusive 
financeiras. 

2 VANTAJOSIDADES 

2.1. COMERCIALIZAÇÃO DOS RECICLÁVEIS  
A Federação terá associados na área comercial de realizar a prospecção de 
empresas beneficiadores de resíduos, homologadas tecnicamente, avaliar o 
escopo exigido de fornecimento e realizar a capacitação das federadas, e 
estabelecer contratos de comercialização da produção de cada federada com 
melhores condições comerciais como: 1. preço dos produtos, 2. pagamento a vista 
e transporte por conta e risco do comprador. 

2.2. REVALORIZAÇÃO DOS RECICLÁVEIS  
A Federação poderá prospectar parcerias de negócios para o beneficiamento 
direto e/ou terceirizado de resíduos recicláveis em matéria-prima, tipo PEAD ou 
PEBD x GRANULADOS, ou realizar a transformação em um novo produto, tipo: 
GRANULADOS DE PEAD em embalagens plásticas (galões) para envase de produtos 
de limpeza e/ou GRANULADOS DE PEBD em sacos de lixo. Essa atividade tem como 
finalidade agregar valor ao produto para todas as federadas. 
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2.3. ESTRUTURAÇÃO JURÍDICA / TÉCNICA / ADMINISTRATIVA / OPERACIONAL E RELAÇÕES 
HUMANAS 

A complexidade de realizar a gestão de uma sociedade cooperativa é próxima a 
gestão de uma empresa no regime de sociedade anônima, o que, para o público 
existentes nas cooperativas de reciclagem e associações de catadores existentes 
no Brasil atualmente, é evidente a falta de domínio das atividades envolvendo a 
gestão global da instituição, o que pode-se considerar que mais de 80% das 
cooperativas e associações existentes estão irregulares, o que a Federação terá a 
obrigação de desenvolver a estrutura de apoio direto as atividades jurídica / 
técnica / administrativa / operacional e relações humanas, fazendo as 
capacitações periódicas via federação e/ou consultoria especializada. Em alguns 
casos, como a jurídica e contábil, a Federação terá uma assessoria única em favor 
das federadas, com isso se reduz os custos e se oferece uma padronização as 
atividades envolvendo esses dois itens. 

 

2.4. OUTROS BENEFÍCIOS  
Podemos citar muitos outros benefícios que a Federação poderá prospectar e 
proporcionar as federadas como: aquisição de insumos em conjunto, contratação 
de manutenção de equipamentos e acessórios, contratação de seguro saúde e de 
vida, convênio farmácia, cestas básicas e de alimentos e muitos outros itens, mas 
tem que se entender que qualquer aquisição de produtos e/ou contratação de 
serviços ela é um valor maior se realizada por uma cooperativa singular, mas sendo 
negociado para várias cooperativas federadas, o valor sempre será menor, com 
isso havendo melhores condições de comercialização e beneficiamento dos 
recicláveis x redução de custos em geral, somente tende a ser bom para todos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


